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I. A SZERZŐI JOG NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI 

Mint a szellemi alkotások általában, így a szerzői jog is „internacionalista” jogterület. 
Magyarország több, szerzői joggal kapcsolatos nemzetközi szerződésnek a tagja és kétoldalú 
megállapodás részese. 

A nemzetközi szerzői jogi együttműködés alapdokumentuma az irodalmi és művészeti művek 
védelméről szóló 1886-os Berni Egyezmény (Berni Uniós Egyezmény), melynek 
Magyarország 1922 óta részese, legutolsó párizsi szövegét hazánkban az 1975. évi 4. sz. 
törvényerejű rendelet hirdette ki. Az egyezménynek jelenleg 125 ország a tagja. 

Ez az egyezmény meghatározza a védelemben részesülő és az abból kizárható műveket, 
rendelkezik a nemzeti elbánás alapelvéről, a szerző személyhez fűződő jogairól, valamint a 
védelmi időről. Megállapítja a szabad felhasználás egyes lehetséges eseteit, kizárólagos jogot 
biztosít színművek, zenés színművek és zeneművek szerzői számára műveik bemutatásának 
és nyilvános előadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére. Szól az 
irodalmi művek szerzőit megillető kizárólagos jogokról, megszabja a zenemű 
hangfelvételeinek engedélyezésére vonatkozó jog korlátozásának feltételeit, elismeri az 
adaptálásra és más átdolgozásra vonatkozó kizárólagos jogot, megállapítja az irodalmi és 
művészeti művek filmre vitelével összefüggő, valamint a filmalkotásra vonatkozó szerzői 
jogosultságokat. Előírásokat állapít meg továbbá a jogsértéssel szembeni fellépésre jogosultak 
személyéről, a jogsértés útján létrejövő mű lefoglalásáról. 

Az egyezmény mindezeken kívül rendelkezik az Unió létrehozásáról, szervezetéről és 
működtetéséről, magában foglal más adminisztratív előírásokat, záró rendelkezéseket. 
Hatályos szerzői jogunk minden tekintetben megfelel a Berni Egyezmény követelményeinek. 

Az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezményt 1952-ben Genfben fogadták el, hazánk 1971 óta 
részese. 

Legutolsó, párizsi szövegét nálunk az 1975. évi 3. sz. törvényerejű rendelet hirdette ki. 
Jelenleg 95 ország a tagja. Ennek az egyezménynek a XVII. cikke értelmében a Berni Uniós 
Egyezmény feltétlen elsőbbséget élvez a mindkét egyezményhez tartozó országok egymás 
közötti viszonyában. Az egyezmény szintén a nemzeti elbánás elvén alapul és bizonyos 
minimum jogokat elismer a szerzők javára. 

Lehetővé tette azonban, hogy a megjelent művek esetében a védelmet alakszerűségek 
teljesítésétől tegyék függővé. 

Az 1961. évi Római Egyezmény, amely a szerzői joggal szomszédos jogokat illetően az 
előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szól, 
számít a nemzetközi együttműködés alapdokumentumának. Hazánk 1994-ben csatlakozott az 
egyezményhez, ennek hatására történt a szerzői jogi törvény 1994. évi módosítása. Az 
egyezménynek 1997-ben 54 állam volt a részese. 

A Római Egyezmény egyes felhasználási módokra vonatkozóan kizárólagos jogokkal ruházza 
fel a hangfelvételek előállítóit és a műsorsugárzó szervezeteket, valamint rendelkezik az 
előadóművészeket megillető jogi védelemről is. Díjigényt ismer el a kereskedelmi célból 
kiadott hangfelvételek (és másolataik) közvetlen sugárzásáért vagy más módon történő 
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nyilvánossághoz közvetítéséért az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók javára. 
Alapelvként állapítja meg továbbá, hogy a szomszédos jogok védelme nem érintheti a szerzői 
jogok védelmét. 

Az 1971. évi Genfi Egyezménynek, amely a hangfelvételek előállítóit hangfelvételeik 
engedély nélküli sokszorosítása ellen megillető védelemről rendelkezik, Magyarország 1975 
óta tagja, kihirdetése az 1975. évi 18. sz. törvényerejű rendelettel történt meg. 

Az egyezménynek jelenleg 54 ország a tagja. 

Az 1989. évi Genfi Szerződés az audiovizuális művek nemzetközi nyilvántartásáról szól, 
Magyarország 1995 óta tagja, 1977 elején 12 állam volt részese. Az egyezmény alapján 
megvalósuló nemzetközi nyilvántartás a filmekre és a filmekkel kapcsolatos jogokra 
vonatkozóan erősíti a jogbiztonságot és növeli a jogsértésekkel szembeni fellépés 
hatékonyságát. 

A szerzői jog szempontjából is nagy a jelentősége az Általános Vám- és Kereskedelmi 
Egyezmény (GATT) 1993-ban lezárult Uruguay-i Fordulójában létrejött egyezménynek. 
Ennek egyik eleme ugyanis az az egyezmény, amely a szellemi tulajdon kereskedelemmel 
összefüggő kérdéseit szabályozza, az ún. TRIPS-egyezmény. (A TRIPS az Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights rövidítése). Ezt az egyezményt 
Magyarország 1994-ben ratifikálta. 

A TRIPS-egyezmény a szellemi tulajdon mindkét területére – a szerzői jogra és az 
iparjogvédelemre egyaránt – kiterjed. Megállapítja a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó 
közös, általános alapelveket. Ezek közül újdonságnak számít, hogy a TRIPS-egyezmény a 
nemzeti elbánáson kívül a legnagyobb kedvezményes elbánás biztosítását is megköveteli a 
szellemi tulajdon területén. 

Szintén valamennyi oltalmi formára közösen állapítja meg az egyezmény a szellemi 
tulajdonjogok megszerzésével, fenntartásával és érvényesítésével kapcsolatos eljárási 
követelményeket. Ezen túlmenően az egyezmény a szellemi tulajdon különböző formáira 
speciális szabályokat és megállapít. (Így pl. az egyezmény II. részének 1. fejezete a szerzői és 
a szomszédos jogokkal foglalkozik, emellett szabályozza a számítógépi programokat és az 
adatgyűjteményeket megillető szerzői jogi védelem természetét stb.). 

Miután hazánk csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, jogharmonizációs kötelezettségünkkel 
összhangban a hatályos szerzői jogi szabályainkat át kell alakítanunk, amely a 
közeljövőben fog megtörténni.  

Szerzői jogunk átfogó felülvizsgálata szempontjából meghatározó jelentőségű az 1994. évi I. 
törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodásban vállalt kötelezettségünk. E megállapodás 
értelmében Magyarország tovább javítja a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok 
védelmét, hogy a megállapodás hatálybelépésétől számított ötödik év végére a Közösségben 
érvényesülő védelemhez hasonló szintű védelmet biztosítson, ideértve az ilyen jogok 
érvényesítéséhez szükséges hasonló eszközöket is. 

Jogharmonizációs kötelezettségeink teljesítéséhez ad útmutatást az Európai Bizottság által a 
társult országok egységes belső piaci integrációjáról készített Fehér Könyv, melynek 



 

8 
 

melléklete – amely a részletes jogharmonizációs ajánlásokat foglalja magában – a szellemi 
tulajdon területére is kiterjed. Külön fejezet foglalkozik a szerzői és az iparjogvédelmi jogok 
védelmével. 

Megemlítendő továbbá, hogy az Európai Bizottság 1995 júniusában közzétette a Zöld 
Könyvét, amely a „Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban” címet viseli. 
A Zöld Könyv átfogóan elemzi az információs társadalom jelenségeinek (az ún. 
multimédiáknak, a művek digitális átvitelének, terjesztésének, a számítógépes hálózatoknak) 
a szerzői művek felhasználására, illetve a szerzői jogok érvényesítésére gyakorolt hatásait. 
Javaslatokat fogalmaz meg többek között a kollíziós szabályokra, a személyhez fűződő és 
vagyoni jogokra, a közös jogkezelésre, a jogosulatlan felhasználás megakadályozását célzó 
technikai megoldásokra vonatkozóan. 

A magyar szerzői jog továbbfejlesztése szempontjából fontos továbbá a WIPO (Szellemi 
Tulajdon Világszervezete) 1996-os Szerzői Jogi Szerződése, valamint az előadásokról és a 
hangfelvételekről szóló szerződése, amelyet eddig 26 ország, közöttük 8 EK tagállam, 
valamint az Amerikai Egyesült Államok írt alá. 

Ugyancsak vannak szerzői jogi vonatkozásai annak a kétoldalú megállapodásnak, amelyet a 
Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya kötött 1993-ban 
a szellemi tulajdonról. 

Végül kevésbé fontos, de megjegyzendő, hogy nemzetközi kötelezettségvállalásaink közé 
tartozik a regionális jellegű 1889. évi Montevideói Szerződés (melynek hazánk 1931 óta 
tagja), valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és Magyarország között 
1993-ban Genfben aláírt szabadkereskedelmi megállapodás. Szintén említésre méltóak az 
Európa Tanács szerzői jogi tárgyú ajánlásai, bár azok a nem kötelező nemzetközi normák 
körébe tartoznak. 
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II. A SZERZŐI JOGVISZONY TÁRGYA ÉS ALANYA 

1. A szerzői jogi védelem tárgya. A szerzői alkotás 

A szerzői jog szabályozása hatályos jogunkban az 1999. évi LXXVI. törvény alapján valósul 
meg. 

A szerzői jog a szellemi alkotások jogának egyik fontos részterülete, szabályanyaga homogén 
jellegű. A szerzői jogi szabályozás vagyoni és személyi viszonyokat rendez. Sajátosságai, 
számos különleges funkciója következtében az idők során önálló, elkülönült jogterületté 
alakult mind hazai jogrendszerünkben, mint a külföldi országok jogrendszerében. 

A szerzői jogi szabályozás egyik alapvető célja a szellemi alkotás ösztönzése, ennek jegyében 
ismeri el a személyhez fűződő és vagyoni jogokat a szerző javára, ezáltal járul hozzá a 
nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megbecsüléséhez, megóvásához. 

A szerzői jogi szabályozásnak ugyanakkor a magán- és a közérdek egyensúlyát is meg kel 
teremtenie, illetve fenn kell tartania. Egyensúlyra van szükség a szerzők és más jogosultak, 
valamint a felhasználók és a széles közönség érdekei között. A törvényhozásnak ki kell 
elégítenie az oktatás, a művelődés, a tudományos kutatás és a szabad információhoz jutás 
jogos igényeit is, és lépést kell tartania a technikai fejlődéssel. 

A szerzői jogi védelem abszolút szerkezetű, negatív kötelezettséget alkotó jogviszony, amely 
jellegében hasonló a tulajdonviszonyhoz. Tárgya azonban szellemi alkotás, ami a szerző 
személyiségéhez kötődő jogosultságok elismerését és oltalmazását is igényli. 

A törvény a szerzői jogviszony tárgyára vonatkozóan nem ad kimerítő definíciót, a szerzői 
alkotás fogalmi kritériumait kifejezetten nem határozza meg, erre csak abból lehet 
következtetni, hogy milyen műveket sorol a szerzői jogi védelem körébe. 

Szerzői jogi védelemben részesül a törvény alapján az irodalom, a tudomány és a művészet 
területére eső minden alkotás, így különösen: 

- az irodalmi (szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos) mű, 
- a nyilvánosan tartott beszéd, 
- a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (szoftver) bármilyen 

formában rögzített formája, ideértve a felhasználói programot és az operációs 
rendszert is, 

- a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték,  
- a zenemű szöveggel vagy anélkül, 
- a filmalkotás és más audiovizuális mű,  
- a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon 

létrehozott alkotás és annak terve, 
- a fotóművészeti alkotás, 
- az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a 

városépítészeti együttes terve, 
- a térképmű és más térképészeti alkotás, 
- a műszaki létesítmény terve,  
- az iparművészeti alkotás és annak terve, 
- a jelmez és díszletterv, 
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- az ipari tervezőművészeti alkotás. 
- gyűjteményes műnek minősülő adatbázis. 

Meg kell jegyezni, hogy a törvényi felsorolás nem taxatív jellegű, csupán a leggyakrabban 
előforduló szerzői alkotások kerülnek felsorolásra, de ez a felsorolás értelemszerűen bővülhet, 
pl. a technikai fejlődés új eredményei következtében. 

A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti 
jellege alapján illeti meg. A védelem független mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől 
vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől. 

A fentieket figyelembe véve a szerzői alkotás fogalmát és annak elemeit a következőképpen 
határozhatjuk meg: szerzői alkotásnak minősül az irodalom, a tudomány vagy a művészet 
körébe eső, rendszerint valamilyen formában rögzített, egyéni, eredeti gondolat. 

A szerzői alkotásnak tehát mindenképpen az irodalom, a tudomány vagy a művészet területére 
eső gondolatot kell kifejeznie, azonban az oltalom szempontjából nem tekinti a törvény 
relevánsnak a mű értékét, esztétikai színvonalát. A jogi szabályozás nem a „szép” verset vagy 
a „jó” könyvet, hanem az egyéni, eredeti alkotást védi értékére tekintet nélkül. Ugyanakkor 
természetes, hogy bizonyos minimális szellemi színvonalat a szerzői jogi védelmet élvező 
gondolatnak el kell érnie. Ez nem jelent mást, minthogy az alkotásnak emberileg 
felfoghatónak, érthetőnek kell lennie, illetve másképpen az értelmetlen, megértésre 
alkalmatlan gondolat nyilvánvalóan nem élvezhet jogi védelmet. 

A szerzői alkotás kritériuma továbbá, hogy annak sajátos, egyéni-eredeti jellege legyen, azaz 
a műben bizonyos individualitás mutatkozzék meg. Ez a követelmény vonatkozhat külön az 
alkotás tartalmára, külön a formájára, vagy mind a kettőre. Tudományos műveknél inkább a 
tartalmi elemek, művészeti alkotásnál a formai elemek alkalmasak az egyéni-eredeti jelleg 
kifejezésére.  

Az individualitás módja és mértéke tekintetében megkülönböztetünk elsődleges és 
másodlagos alkotásokat.  

Az elsődleges alkotások más műtől nem függenek, tartalmukban és formájában egyaránt 
önállóak. (Ilyen pl. egy eredeti regény vagy tudományos munka stb.). 

A másodlagos szerzői alkotások viszont vagy tartalmukban vagy formájukban (vagy 
mindkettőben) egy másik szerzői alkotástól függenek (pl. fordítások, vagy regény színpadra, 
filmre alkalmazása stb.). A másodlagos szerzői alkotást csak annyiban lehet felhasználni, 
amennyiben az elsődleges alkotás szerzője (vagy jogutódja) ehhez hozzájárul. (Pl. egy 
amerikai regény magyar nyelvre fordításához kell az amerikai szerző hozzájárulása). Szerzői 
jogunk a másodlagos műveket is szerzői jogi oltalomban részesíti, ha ezek a művek kielégítik 
az oltalmazható művekkel szemben támasztott általános követelményeket, vagy egyéni-
eredeti jellegűek. 

A szerzői alkotás kritériuma végül, hogy annak rendszerint valamilyen módon rögzítettnek 
kell lennie. A rögzítettség egyes alkotásfajták esetében teljesen nyilvánvaló (pl. irodalmi 
művek esetében), egyéb esetekben pedig azért van rá szükség, hogy egy gondolat tartalmát 
reprodukálni lehessen, hiszen e nélkül nem lehetne megállapítani egy esetleges szerzői 
jogbitorlás tényét.  
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A gondolat rögzítését tehát általános jellegű követelményként említhetjük, azonban ez nem 
jelent kizárólagosságot, vagyis ez alól vannak kivételek. A törvény kifejezetten a szerzői jogi 
védelem körébe tartozónak tekinti a nyilvánosan tartott beszédet, holott ebben az esetben a 
gondolat kifejezése szóbeli közlés útján valósul meg. Sajátosan alakul továbbá a rögzítettség 
szempontjából az előadóművészek jogvédelme is. E néhány kivételtől eltekintve azonban a 
főszabály az, hogy a szerzői jogi védelem feltétele a gondolat valamilyen formában való 
rögzítése. 

A törvény bizonyos alkotásfajtákat kifejezetten kizár az oltalomból, így annak nem tárgyai a 
szerzői jogi védelemnek. Ilyenek: a jogszabályok, a nyilvános határozatok, a hatósági 
közlemények és az ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és más 
hasonló rendelkezések. Nem terjed ki a szerzői jogi védelem, továbbá a gazdálkodó 
szervezetek és a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személyek feladat, illetve 
tevékenységi körében végzett ügyintézői tevékenység során keletkezett és bármely formában 
rögzített intézkedésekre, valamint azok tervezetére sem. 

A szerzői jogi védelem nem terjed ki továbbá a sajtótermékek közleményeinek alapjául 
szolgáló tényekre vagy napi hírekre. 

Ugyancsak nem lehet tárgya a védelemnek valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési 
módszer, vagy matematikai művelet. Sajátos szabály vonatkozik a folklór kifejeződésére, 
melyek főszabályként szintén ki vannak zárva az oltalomból, azonban a népművészeti ihletésű 
mű egyéni, eredeti jellegű, szerzőjét megilleti a szerzői jogi védelem. 

Végül sajátos, a szerzői jogi törvényben meghatározott védelemben részesülnek az 
előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a rádió- és televízió-szervezetek, valamint a 
filmelőállítók teljesítményei. 

A szerzői jogi védelem a magyar szerzői jog szerint pusztán az alkotás létrejöttével, vagyis 
minden alaki feltétel (bejelentés, nyilvántartásba vétel) nélkül keletkezik. A szerzői jogi 
védelem kezdő időpontját a rögzítés határozza meg, amelynek azonban nem kell feltétlenül 
befejezettnek lennie. A töredékes módon rögzített művet is megilleti a szerzői jogi védelem, 
ha az egyébként megfelel a szerzői alkotás kritériumainak és a rögzítés, ha csak töredékeiben 
is, de megtörtént. 

2. A szerzői jogviszony alanyai. A szerzői minőség 

A szerzői jogviszony alanya jogosulti pozícióban a szerző, illetőleg az, akit a szerző 
jogutódjaként a szerzői jog megillet. A szerzői jog azt illeti meg, aki a művet megalkotta. 

E főszabály szerint a szerző személyének megállapítása abban az esetben egyértelmű, ha a 
szerző az őt megillető személyhez fűződő jogként a művön a nevét feltüntetni. Mindazon 
esetekben azonban, amikor a névfeltüntetés elmarad, illetve azon alkotásoknál, ahol ez 
nehezen kivitelezhető (pl. szoftverek esetében), valamint egyes felhasználói módoknál (pl. 
zeneművek nyilvános előadása esetén) nem egyértelmű, hogy ki tekinthető a mű szerzőjének, 
kit illet meg a szerzői jogi védelem. 

A Szerzői jogi törvény legújabb módosítása ezért egyrészt a jogharmonizációs követelmények 
miatt, másrészt a joggyakorlat igényeinek megfelelően egy négy lépcsős vélelmet állít fel a 
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szerzők személyének meghatározása érdekében. Ennek értelmében azt a természetes személyt 
kell szerzőnek tekinteni: 

- elsődlegesen, akinek a nevét szerzőként a művön a szokásos módon feltüntették; 
- másodlagosan, aki a művet sajátjaként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 

önkéntes műnyilvántartásba vetette, és ezt közokirattal igazolja; 
- harmadlagosan, aki szerzői minőségét közös jogkezelő szervezet által a közös 

jogkezelés körébe tartozó műveknél, szomszédos jogi  
- teljesítményekről is jogosultaknál fenntartott adatbázis alapján kiállított teljes 

bizonyító erejű magánokirattal igazolja; 
- végül, aki a művet először nyilvánosságra hozta. 

Gyakran előfordul, hogy egy szerzői alkotás több személy együttes tevékenységének 
eredményeként jön létre. Ilyen esetben a szerzői jogi védelem terjedelme a közös mű 
szétválaszthatatlanságától függ. Ha a közös mű részei nem használhatók fel önállóan, a 
szerzői jog együttesen és – kétség esetén – egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat, a 
szerzői jog megsértése ellen azonban bármelyik szerzőtárs önállóan is felléphet. Ha a közös 
mű részei önállóan is felhasználhatók (összekapcsolt művek), a saját rész tekintetében a 
szerzői jogok önállóan gyakorolhatók. Ebben az esetben a szerzőket társszerzőknek 
nevezzük, mert ilyenkor megállapítható, hogy az egyes részeket ki alkotta.  

Az együttesen létrehozott műre a szerzők jogutódjaként azt a természetes vagy jogi személyt, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illeti meg a szerzői jog, 
amelynek kezdeményezésére és irányításával a művet létrehozták, és amely azt saját nevében 
nyilvánosságra hozta. 

Gyűjteményes mű egészére vonatkozóan a szerzői jog a szerkesztőt illeti meg. Ez azonban 
nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek önálló szerzői jogait. Ha tehát a 
gyűjteményes mű összeválogatása, szerkesztése egyéni-eredeti jellegű, a mű egészére a 
szerzői jog a szerkesztőt, az egyes részekre, vagyis a gyűjteménybe felvett művekre 
vonatkozóan a szerzői jog változatlanul a szerzőket illeti meg. A védelem a gyűjteményes 
művet megilleti akkor is, ha annak részei, összetevői nem részesülnek, illetve nem 
részesülhetnek szerzői jogi védelemben. 

A gyűjteményes művek újfajta, modern típusa a számítástechnikai eszközökkel, vagy bármely 
más módon működtetett adatbázis. Az adatbázis védelme nem terjed ki a tartalmát képező 
adatokra és egyéb alkotóelemekre. 

Az adatbázisok sui generis védelmét a Szerzői jogi törvény 2001. évi módosítása vezette be és 
állapította meg szabályait. Ennek értelmében adatbázisnak minősül: önálló művek, adatok, 
vagy egyéb tartalmú elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett 
gyűjteménye, amelynek tartalmi elmeihez – számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más 
módon – egyedileg hozzá lehet férni. 

Az adatbázis védelme esetében is alapvető követelmény, hogy az adattár tartalmának 
összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű legyen. 

A szerkesztő tevékenységének eredménye az önálló jogvédelem alatt nem álló részekből álló 
mű esetén is elérheti a szerzői alkotás minőségi színvonalát, ha megállapítható, hogy a 
szellemi tevékenységének egyéni, eredeti jellege van.  
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(Általában nem eredeti jellegű szerkesztések, így nem esnek szerzői jogvédelem alá pl. a 
szaknévsorok, különböző címösszeállítások és hasonló kiadványok.) 

A törvény értelmében az adatbázis előállítók jogait szomszédos jognak kell tekinteni. Ez azt 
jelenti, hogy csak akkor is szomszédos jogi oltalomban részesülnek, ha az adatbázis 
semmilyen szerzői jogi vagy más jogi oltalomban nem részesül, de csak abban az esetben, ha 
az adatbázis tartalmának megszerzése, ellenőrzése vagy megjelenítése jelentős ráfordítást 
igényel. Az adatbázisra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az adatbázis 
működtetéséhez, illetve tartalmának megismeréséhez szükséges dokumentációra is. 
Ugyanakkor nem alkalmazhatók ezek a szabályok a számítástechnikai eszközökkel 
hozzáférhető tartalmú adatbázis előállításához vagy működtetéséhez felhasznált szoftverre. 

A filmalkotás szerzői a film céljára készült irodalmi és zeneművek szerzői, a film rendezője 
és mindazok, akik a film egészének kialakításához szintén alkotó módon járultak hozzá. 

Ugyancsak sajátos szabályok vonatkoznak az építészeti alkotásokra és egyéb műszaki 
létesítményekre, melyek esetén a szerzői jog a tervezőt illeti meg.  

Az építészeti vagy műszaki létesítmény tervei (így az építészeti típustervek is) szerzői 
alkotásnak minősülnek, kivéve, ha egyéni, eredeti jellege hiányzik, vagyis nem éri el a szerzői 
alkotás színvonalát. 

Műszaki alkotásként pedig az épület fogalmi körébe nem tartozó műszaki létesítmény (pl. 
közúti híd, erőmű) terve, vagy valamely ipari üzem teljes gépi berendezésének eredeti 
megoldása részesül szerzi jogi védelemben. 

Végül megjegyzendő, hogy ha a művet név nélkül vagy felvett néven hozták nyilvánosságra, 
a szerzői jogokat a szerző fellépéséig az gyakorolja, aki a művet először hozta nyilvánosságra. 
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III. A SZERZŐI JOGVISZONY TARTALMA 

1. A szerző személyhez fűződő jogai 

A szerzői jogi védelem, a szerzői jogviszony a mű létrejöttével egyidejűleg keletkezik, 
hatósági eljárás vagy nyilvántartásba vétel nélkül. A szerzői jogviszonyban személyhez 
fűződő és vagyoni jellegű jogosultságokat különböztetünk meg. 

A szerző személyhez fűződő jogai a következők 

1.1. a nyilvánosságra hozatal joga, 

1.2. a visszavonás joga, 

1.3. a név feltüntetésének joga, 

1.4. az integritáshoz való jog (a mű egységének védelme). 

1.1. A nyilvánosságra hozatalhoz való jog körében a szerző jogosult eldönteni, hogy a 
művét titokban tartja-e vagy azt nyilvánosságra hozza. (A titokban tartás oka általában az, 
hogy a szerzőnek kétségei lehetnek a mű színvonalát illetően, de erre bármilyen más ok esetén 
is sor kerülhet). 

A mű nyilvánosságra hozatala előtt annak lényeges tartalmánál csak a szerző hozzájárulásával 
szabad a nyilvánosság számára tájékoztatást adni. Azonban felhasználási szerződés alapján – 
ellenkező kikötés hiányában – megadottnak kell tekinteni a szerző hozzájárulását ahhoz, hogy 
a felhasználás a mű tartalmáról a felhasználás céljának megfelelő módon tájékoztassa a 
nyilvánosságot. 

A szerző úgy is rendelkezhet, hogy művét csak bizonyos idő múlva lehet nyilvánosságra 
hozni. Nyilvánosságra hozatalnak a bárki által történő hozzáférhetőséget tekintjük, vagyis ha 
megvan annak elvi lehetősége, hogy a művet bárki megismerje, már nyilvánosságra hozatalról 
beszélünk. A nyilvánosságra hozatal joga a szerzőnek csak a mű közléséig tart, utána már a 
szerző nem akadályozhatja meg, hogy mások a művel kapcsolatban a törvény által 
megengedett cselekményeket hajtsanak végre. Ha a mű csak a szerző halála után kerül elő és 
a szerző vagy utódja ellenkező nyilatkozatot nem tett, az a törvényes vélelem, hogy a szerző 
a művét nyilvánosságra kívánat hozni. Ezt a vélelmet azonban akár a szerző, akár jogutódja 
életében tett ellenkező nyilatkozattal megdöntheti. 

1.2. A szerző személyhez fűződő joga a visszavonás joga is, vagyis az a jog, hogy a már 
nyilvánosságra hozott művét a továbbiakban ne használhassák fel. Előfordulhat ugyanis, hogy 
a szerző művészi vagy tudományos felfogása megváltozik, ezért érdeke fűződhet ahhoz, hogy 
alkotását a továbbiakban egyáltalán ne, vagy csak az általa módosított formában használják 
fel. A visszavonás jogának gyakorlásához több feltétel együttes megléte szükséges: a 
szerzőnek erre alapos oka legyen, a visszavonást írásban közölje, végül hogy a nyilatkozat 
időpontjáig a felmerült kárt a felhasználónak megtérítse. Ezek az előírások elég biztosítékot 
jelentenek, hogy a szerző ne gyakorolja ezt a jogát meggondolatlanul. 
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A visszavonás joga nem érinti a munkáltató jogát a mű felhasználására, továbbá nem 
akadályozza a vagyoni jogok átruházása esetén a jogszerzőt az átruházott vagyoni jogokon 
alapuló felhasználásban. 

1.3. A név feltüntetésének joga, másképpen a szerzői névjog a szerzőt pozitív és negatív 
értelemben is megilleti. Pozitív értelemben a szerzőnek (szerkesztőnek) joga van arra, hogy 
nevét a művén és a művére vonatkozó közleményen szerzőként feltüntessék.  

A szerzőt a mű részleteinek átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. E 
jogát a szerző a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja. Az 
átdolgozáson vagy feldolgozáson, illetve fordításon az alapul szolgáló mű szerzőjének nevét 
is fel kell tüntetni. 

A névjog negatív értelemben azt jelenti, hogy a szerző jogosult művét név nélkül vagy felvett 
néven is nyilvánosságra hozni. (A művészi álnevet használó maga döntheti el és bejelentheti, 
hogy milyen felvett nevet használ). A szerző nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozott 
mű újabb felhasználása esetén módosíthatja korábbi döntését és megkívánhatja, hogy nevének 
feltüntetése nélkül kerüljön a mű további felhasználásra. 

A névjog mellett szerző azzal összefüggésben azt is követelheti, hogy e minőségét senki ne 
vonja kétségbe. Ez azt a jogosultságot foglalja magában, hogy a szerző nevének feltüntetésén 
túlmenően jogosult fellépni azzal szemben is, aki szerzői minőségét kétségbe vonja. 

1.4. A szerző személyhez fűződő jogát sérti a művének bármely eltorzítása, megcsonkítása, 
vagy más olyan megváltoztatása vagy megcsorbítása, amely a szerző becsületét vagy hírnevét 
rontja. Ezt a jogot integritáshoz való jognak is szoktuk nevezni, amely törvényi elnevezéssel 
a mű egységének védelmét jelenti. Ennek alapján a szerző követelheti, hogy művének 
bármely módon történő felhasználása esetén a mű lényegét megóvják, azt torzításmentesen 
közöljék. Az integritáshoz való jog sérelme címén a szerző csak az olyan változtatás ellen 
tiltakozhat, amely a szerzőnek az alkotásban kifejezésre jutó személyiségét hátrányosan 
befolyásolná. Ez tehát azt jelenti, hogy a művön a jelentéktelen, a szerző személyiségét nem 
érintő (pl. technikai jellegű) változtatásokat a szerző hozzájárulása nélkül is el lehet végezni. 

A szerző személyhez fűződő jogai időben korlátlanok, forgalomképtelenek (másra át nem 
ruházhatók és másként sem szállhatnak át) is a szerző nem mondhat le róluk. 

A személyhez fűződő jogok a szerzőt életében illetik meg, halálával azonban ezeknek a 
jogoknak a gyakorlására más személyek jogosultak. A szerző halála után ugyanis a 
személyhez fűződő jogokat a védelmi időn belül az gyakorolhatja, akit a szerző irodalmi, 
tudományos vagy művészi hagyatékának gondozásával megbízott. Ha a szerző erre senkit 
nem bízott meg, a jogokat az gyakorolhatja (szintén a védelmi időn belül), aki a szerzői jogot 
öröklés útján megszerezte. A védelmi idő eltelte után a szerző emlékének megsértése címén 
az érintett közös jogkezelő szervezet vagy szerzői érdekképviseleti szervezet is felléphet 
olyan magatartás miatt, amely a védelmi időn belül sértené a szerző jogát arra, hogy művén 
szerzőként feltüntessék. A személyhez fűződő jogok védelmében a felhasználó is felléphet, ha 
ahhoz a szerző a felhasználási szerződésben kifejezetten hozzájárul. 



 

16 
 

2. A szerző vagyoni jogai 

A vagyoni jogok körében a szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a 
mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi 
formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. 

A felhasználási engedély főszabályként felhasználási szerződés keretében adható meg. A 
szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is. A szerzőt továbbá 
megilleti a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának, illetve a 
hasznosítás engedélyezésének kizárólagos joga is.  

A szerzőt vagy jogutódját a mű felhasználása ellenében – ha a törvény másként nem 
rendelkezik – díjazás illeti meg, azaz a magyar szerzői jog a kötelező díjazás elve alapján áll. 
Eltérő megállapodás hiányában a díjazásnak a felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel 
arányban kell állnia. A díjazásról a jogosult csak kifejezett nyilatkozattal mondhat le. A 
törvényben meghatározott esetekben a mű felhasználásáért akkor is jár díjazás, ha a szerzőnek 
nincs kizárólagos joga a felhasználás engedélyezésére. 

Az egyes felhasználási módok tekintetében a törvény nem ad taxatív felsorolást, de 
megnevezi és szabályozza azok leggyakrabban előforduló fajtáit. 

Ennek megfelelően a mű felhasználásának minősül különösen:  

- a többszörözés, 
- a terjesztés, 
- a nyilvános előadás, 
- nyilvánossághoz közvetítés, 
- az átdolgozás, valamint 
- a kiállítás. 

A többszörözés a mű anyagi hordozón való – közvetlen vagy közvetett – rögzítése bármilyen 
módon véglegesen vagy időlegesen, valamint egy vagy több másolat készítése a rögzítésről. 
Többszörözésnek minősül pl. a nyomtatással megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses 
rögzítés és másolatkészítés, a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás, a mű tárolása 
digitális formában elektronikus eszközön, számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi 
formában való előállítása stb. Az építészeti alkotások esetében a többszörözés a tervben 
rögzített alkotás kivitelezése és utánépítése is.  

A zeneszerzők és a szövegírók a már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneműveknek és 
zeneszövegeknek valamint az ilyen színpadi zeneművekből vett részleteknek hangfelvételen 
való újabb többszörözésére és példányonkénti terjesztésére vonatkozó jogukat csak közös 
jogkezelő szervezetük útján érvényesíthetik.  

A rádió- és televízió-szervezetek műsorában sugárzott, valamint a kép- vagy hanghordozón 
forgalomba hozott művek szerzőit, előadóművészeit, továbbá a saját műsort vezeték útján a 
nyilvánossághoz közvetítők műsorába belefoglalt hangfelvételek előállítóit magáncélú 
másolás esetén megfelelő díjazás illeti meg. A díjat ebben az esetben az irodalmi és a zenei 
művekkel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését végző szervezet állapítja meg. Az 
érintett szerzőket a tömeges magáncélú másolásra tekintettel illeti meg a jogdíj. A másolásra 
legnagyobb mértékben hangkazetták és videokazetták alkalmazásával kerül sor. A szerzők (és 



 

17 
 

egyéb jogosultak) műveik széleskörű felhasználását egyáltalán nem tudják követni, 
semmilyen adatuk nincs arról, hogy alkotásaikat a különböző helyeken hány példányban 
másolják. 

A törvény azt kötelezi jogdíj fizetésére ilyen esetben, aki a másolásokat lehetővé teszi, vagyis 
az üres kazettát forgalomba hozó gyártót vagy importőrt, illetve a vám fizetésére kötelezett 
személyt (üres kazetta jogdíj). A díjat az üres kép- és hanghordozó gyártója a forgalomba 
hozataltól számított 8 napon belül köteles a közös jogkezelő szervezethez befizetni. A befolyt 
díjaknak a költségek levonása utáni összegéből hanghordozók esetén 45 % a zeneszerzőket és 
az írókat, 30 % az előadóművészeket, 25 % a hangfelvételek előállítóit illeti meg. 

Ugyancsak díjazás (reprográfiai díj) illeti meg az olyan művek szerzőit, valamint az olyan 
műveket könyvként vagy folyóiratban kiadókat, amelyeket fénymásolással vagy más hasonló 
módon, papíron vagy más hasonló hordozón (együtt: reprográfiával) többszöröznek 
magáncélú másolásra. 

A befolyt díjaknak a kiadókat megillető részesedés levonása után fennmaradt összegéből a 
szakirodalmi, tudományos művek szerzőit 42%, a többi irodalmi mű szerzőit 42%, a 
képzőművészeket és a fotóművészeket 16% illeti meg. Ezen díjakat a felosztási arányok 
szerint a jogosultak közös jogkezelő szervezeteinek kell átutalni. 

A jogdíj megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az érintett művek, előadóművészi 
teljesítmények, valamint filmek és hangfelvételek esetében alkalmazzák-e a szerzői jog, 
illetve az ahhoz kapcsolódó jogok védelmére szolgáló hatásos műszaki intézkedést. 

Nem kell díjat fizetni export célú forgalomba hozatal, továbbá az olyan készülékhez 
használható kép- és hanghordozók (pl. stúdióberendezés, diktafon) vonatkozásában, amelyet 
rendeltetésszerű felhasználás esetén nem alkalmaznak magáncélú másolatok készítésére. 

A terjesztés joga is a szerző kizárólagos jogosultságai közé tartozik. Terjesztésnek minősül a 
mű eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő 
hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy arra való felkínálással. A terjesztés magában 
foglalja különösen a műpéldány tulajdonjogának átruházását és a műpéldány bérbeadását, 
valamint a műpéldánynak az országban forgalomba hozatali célból történő behozatalát. 
Filmalkotás, hangfelvételben foglalt mű, valamint szoftver esetében a terjesztés joga kiterjed a 
mű egyes példányainak a nyilvánosság részére történő haszonkölcsönbe adására is. Az 
építészet, az iparművészet és az ipari tervezőművészet körében a bérbeadással történő 
terjesztés joga csak a tervekre vonatkozik. Ha szerző a bérbeadás jogát a film vagy a 
hangfelvétel előállítójára ruházta, vagy engedélyezte számára e jog gyakorlását, a szerző 
ennek ellenében továbbra is megfelelő díjazást követelhet a film vagy a hangfelvétel 
előállítójától, mely igényét azonban csak a közös jogkezelő szervezet útján érvényesítheti. 

Itt kell megemlítenünk az ún. jogkimerülés intézményét, amely európai uniós eredetű, 
lényege pedig az, hogy a szellemi alkotásokra – a szerzői jogok körében a terjesztésre – 
vonatkozó jogok egyszeri forgalomba hozatallal kimerülnek, vagyis azok a továbbiakban nem 
gyakorolhatók. 

A törvény rendelkezései szerint: ha a műpéldányt a jogosult vagy az ő kifejezett 
hozzájárulásával másvalaki adásvétellel, vagy a tulajdonjog más módon történő átruházásával 
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az Európai Közösségben forgalomba hozta, a terjesztés joga kimerül az így forgalomba hozott 
műpéldány tekintetében, az a továbbiakban nem gyakorolható. E szabály alól kivételt képez a 
bérbeadás, a haszonkölcsönbe adás, valamint a behozatal. 

A nyilvános előadás a mű érzékelhetővé tételét jelenti jelenlevők számára. A mű előadása 
lehet „élő előadás”, vagyis közösség jelenlétében személyes előadóművészi teljesítménnyel 
megtartott előadás (színpadi előadás, hangverseny, szavalóest, felolvasás), továbbá a mű 
érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki eszközzel vagy módszerrel (pl. film vetítése, a mű 
hangszórón vagy képernyőn való megjelenítése a közönség felé stb.). Nyilvános az előadás 
akkor, ha az a nyilvánosság számára hozzáférhető helyen vagy bármely más helyen történik, 
ahol a felhasználó családján és annak társasági, ismerősi körén kívül személyek gyűlnek vagy 
gyűlhetnek össze.  

Már nyilvánosságra hozott zenemű vagy irodalmi mű nyilvános előadásához a szerző 
engedélyét megadottnak kell tekinteni, ha a közös jogkezelést végző szervezet által 
megállapított díjat e szervezetnek befizették. 

A mű nyilvánossághoz való közvetítésnek joga körében a szerző kizárólagos joga, hogy a 
művet sugárzással a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. 
Sugárzásnak minősül a mű érzékelhetővé tétele távollévők számára hangoknak, képeknek és 
más technikai megjelenésüknek vezeték vagy más hasonló eszköz nélkül megvalósuló 
átvételével. Sugárzásnak minősül a műhold útján történő sugárzás is, ha a sugárzott műsor a 
nyilvánosság körében közvetlenül fogható. Sugárzás az ún. kódolt sugárzás is, amely csak 
azt követően fogható közvetlenül a nyilvánosság körében, hogy a műsort hordozó jeleket a 
nyilvánossághoz közvetítő szervezet – az eredeti rádió- vagy televízió-szervezettel kötött 
megállapodás alapján – kódolással erre alkalmassá teszi. 

Az ilyen felhasználásért az eredeti rádió- vagy televízió szervezet is a kódolót alkalmazó, 
nyilvánossághoz közvetítő szervezet egyetemlegesen felel. 

A sugárzást akkor tekinthetjük kódoltnak, ha a műsort hordozó jeleket bármilyen módon 
átalakítják, vagy a hozzáférést a nyilvánosság valamely szűkebb körére korlátozzák. 

Az ismételt sugárzást lehetővé tevő rögzítéshez a szerző külön engedélye szükséges, a felvétel 
minden egyes felhasználásáért díjazás jár. Saját műsornak a nyilvánossághoz vezeték útján 
vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon történő közvetítésére a sugárzásra 
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.  

A szerzőnek végül a sugárzás körében az is kizárólagos joga, hogy a sugárzással 
nyilvánossághoz közvetített művét sugárzással továbbközvetítse, és hogy erre másnak 
engedélyt adjon. 

Az átdolgozás joga körében a szerzőt kizárólagosan illeti meg a mű fordítása, színpadi, zenei 
feldolgozása, filmre való átdolgozása, a filmalkotás átdolgozása és a mű minden más olyan 
megváltoztatása is, amelynek eredményeképpen az eredeti műből származó más mű jön létre. 

Végül a szerző vagyoni jogai körében megemlíthető a kiállítás joga, melynek alapján a 
képzőművészeti, fotóművészeti, iparművészeti alkotás tulajdonosa köteles a művet a szerzői 
jog gyakorlása végett időlegesen a szerző rendelkezésére bocsátani, ha ez méltányos érdekét 
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nem sérti. Képzőművészeti, fotóművészeti, építészeti és iparművészeti alkotás kiállításához a 
szerző beleegyezése szükséges. A közgyűjteményben őrzött mű kiállításához nincs szükség a 
szerző hozzájárulásához és ezért a szerzőt díjazás sem illeti meg. Fontos szabály, hogy a mű 
kiállítása esetén a szerző nevét fel kell tüntetni. 

A vagyoni jogok főszabályként nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról 
lemondani sem lehet. A törvényi kivételek a következők: 

- a vagyoni jogok örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni lehet, 
- a vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról egymás javára 

rendelkezhetnek, 
- a vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, 

illetve átszállnak.  

A jogszerző – a jogok átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában – a vagyoni 
jogokkal a továbbiakban rendelkezhet. 

A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított 70 éven át részesülnek védelemben. 
A 70 éves védelmi időt a szerző halálát követő év első napjától, szerzőtársak esetében az 
utoljára elhunyt szerzőtárs halálát követő év első napjától kell számítani. Ha a szerző 
személye nem állapítható meg, a védelmi idő a mű első nyilvánosságra hozatalát követő év 
első napjától számított 70 év. (Ha azonban ez alatt az idő alatt a szerző jelentkezik, a védelmi 
idő a szerző halálát követő év első napjától számítandó). Az együttesen létrehozott mű 
védelmi ideje a mű első nyilvánosságra hozatalát követő év első napjától számított 70 év. 
Több részben nyilvánosságra hozott mű esetében az első nyilvánosságra hozatal évét 
részenként kell számítani. Speciális szabály vonatkozik a filmalkotásokra, itt ugyanis a 
védelmi időt az utoljára elhunyt szerző halálát követő év első napjától kell számítani. 

Ha a védelmi időt nem a szerző, illetve az utoljára elhunyt szerző vagy szerzőtárs halálát 
követő év első napjától kell számítani és a művet a létrehozását követő év első napjától 
számított 70 éven belül nem hozzák nyilvánosságra, a mű a továbbiakban nem részesülhet 
szerzői jogi védelemben. 

Eltérően alakul a védelmi idő abban az esetben, ha valaki a 70 éves védelmi idő lejártát 
követően jogszerűen nyilvánosságra hoz valamely korábban még nyilvánosságra nem hozott 
művet. Ebben az esetben a jogvédelem időtartama az első nyilvánosságra hozatalt követő év 
első napjától számított 25 év. 
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IV. A SZERZŐI JOG KORLÁTAI. MUNKAVISZONY ÉS SZERZŐI JOG 

1. A szerzői jog korlátai 

A szerzői jog a szerző részére az előzőekben kifejtett személyhez fűződő és vagyoni jogok 
formájában kizárólagos alanyi jogokat biztosít. A szerzői jog jogszabályi korlátai elsősorban a 
vagyoni jellegű jogosultságokra vonatkoznak, de érvényesülnek a személyhez fűződő jogok 
körében is (pl. joggal való visszaélés tilalma). 

A szerzői jog legfontosabb korlátját a szabad felhasználás képezi. Ebben az esetben a mű 
felhasználásához nincs szükség a szerző hozzájárulására és a szerzőt díjazás sem illeti meg. A 
szabad felhasználás körében csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel a törvény 
rendelkezéseinek megfelelően. A szabad felhasználás csak annyiban megengedett, illetve 
díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem 
károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek 
és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. 

A szabad felhasználás valamennyi esetkörének közös jellemzője, hogy kizárólag a már 
nyilvánosságra hozott művekre vonatkoznak és csak a szerzők vagyoni jogait érintik.  

A szabad felhasználás engedélyezésének törvényi indokai közül az alábbiakat említhetjük 
meg: 

- iskolai célú felhasználás;  
- tudományos és ismeretterjesztés céljára történő felhasználás;  
- tömegtájékoztatás;  
- fogyatékos személyek igényeinek kielégítése, valamint 
- bizonyítás céljára való felhasználás bíróságok és más hatóságok előtt. 

– Az idézés joga annyit jelent, hogy a már nyilvánosságra hozott mű részletét – az átvevő mű 
jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott 
megjelölt szerző megnevezésével bárki szabadon idézheti. 

A mű jellege és célja által meghatározott tartalmú idézés történhet a tartalom magyarázata, 
kritikus hivatkozás, saját álláspont alátámasztása, önálló elképzelés kiindulópontja 
formájában. Az idézés fontos követelménye a szöveghűség. 

Az idézésre leginkább irodalmi vagy zenei művek esetén kerül sor, de előfordul audiovizuális 
alkotásokban is. Az átvevő mű jellege lehet olyan, hogy az a szokásosnál nagyobb 
terjedelemben való idézést teszi indokolttá. 

Az idézés fontos területe a tudományos művekben, vagy cikkekben felhasznált, a tudományos 
mondanivaló alátámasztását szolgáló idézés. 

Ennek pontos szabályai vannak, nevezetesen: 

- meg kell nevezni a szerzőt (utónévvel együtt), több szerző esetében valamennyi 
szerzőt; 

- meg kell nevezni a mű címét (esetleg idegen nyelvén is), továbbá azt, hogy hányadik 
kiadásról van szó;  

- meg kell jelölni a kiadót, a kiadás helyét és évét, valamint 
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- fel kell tüntetni az idézett mű műbeli oldalszámát, vagyis hogy honnan származik az 
átvétel. 

(A szabályszerű hivatkozásra példa: Vida Sándor: Védjegy és vállalat, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1982, 68. oldal.) 

– Az átvétel joga azt jelenti, hogy a már nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű 
részlete vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, 
valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével – a 
cél által indokolt terjedelemben – átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel 
üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az 
idézést meghaladja. Az átvevő mű nem üzletszerű többszörözéséhez és terjesztéséhez nem 
szükséges a szerző engedélye, ha az ilyen átvevő művet az irányadó jogszabályoknak 
megfelelően tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják és a címoldalon az iskolai célt 
feltüntetik. 

– A másolatkészítés joga körében a legfontosabb szabály, hogy természetes személyek 
magáncélra a műről másolatot készíthetnek, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás 
célját követve sem szolgálja. Ez nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki 
létesítményekre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisra, 
valamint a mű nyilvános előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére. Kotta 
reprográfiával magáncélra nem többszörözhető. 

Teljes könyv, továbbá folyóirat vagy a napilag egésze magáncélra is csak kézírással vagy 
írógéppel másolható. Nem minősül továbbá szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy 
magáncélra történik-e vagy sem –, ha a műről más személlyel készíttetnek másolatot 
számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra. 

Nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás célját szolgáló intézmény, 
muzeális intézmény, levéltár, valamint kép- és hangarchívum – vállalkozási tevékenységen 
kívüli – belső intézményi célra a célnak megfelelő módon és mértékben készíthet a műről 
másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és  

- tudományos kutatáshoz szükséges, 
- saját példányról archiválásként tudományos célra vagy a nyilvános könyvtári ellátás 

céljára készül, 
- megjelent mű kisebb részéről, illetve újság- vagy folyóirat cikkről készül, vagy  
- külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel megengedi. 

Könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság- és folyóiratcikk az iskolai oktatás céljára 
egy-egy iskolai osztály létszámának megfelelő, illetve köz- és felsőoktatási vizsgákhoz 
szükséges példányszámban többszörözhetők. Megengedett továbbá a mű járulékos vagy 
közbenső – a felhasználásra irányuló műszaki folyamat elválaszthatatlan és lényeges részét 
képező, önálló gazdasági jelentőség nélküli – időleges többszörözése is, ha kizárólag az a 
célja, hogy lehetővé tegye 

- az átvitelt harmadik személyek között hálózaton, köztes szolgáltató által, vagy 
- a műnek a szerző által engedélyezett, megengedett felhasználását. 
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Szabad felhasználásnak minősül a saját műsorának sugárzásához jogszerűen felhasználható 
műről a rádió- vagy televízió-szervezet által saját eszközeivel készített ideiglenes rögzítés is. 
A rögzítést azonban az elkészítésének időpontjától számított 3 hónapon belül meg kell 
semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a rögzítésnek rendkívüli dokumentációs értéke 
van, ugyanis ezek kép- illetve hangarchívumban korlátlan ideig megőrizhetők. 

– A tájékoztatás joga is megteremti a szabad felhasználás lehetőségét. 

Nyilvánosan tartott előadások és más hasonló művek részletei, valamint politikai beszédek 
tájékoztatás céljára a cél által indokolt terjedelemben szabadon felhasználható. Ilyen 
felhasználás esetén a forrást – a szerző nevével együtt – fel kell tüntetni, hacsak az 
lehetetlennek nem bizonyul. (Az említett művek gyűjteményes kiadásához a szerző engedélye 
szükséges.) 

Ugyanilyen szabályok vonatkoznak egyes műveknek az időszerű, napi eseményekről való 
tájékoztatás céljára történő indokolt terjedelmű felhasználásra. 

Napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett 
cikkek vagy e témából sugárzott művek a sajtóban szabadon többszörözhetők, 
nyilvánossághoz közvetíthetők. Ide kell sorolni a nyilvánosság számára történő hozzáférhető 
tételt is, feltéve, hogy a szerző nem tett az ilyen felhasználást megtiltó nyilatkozatot. A forrást 
és a szerző nevét ebben az esetben is fel kell tüntetni. 

A televíziós műsorszolgáltatásban bármely képzőművészeti, fotóművészeti, építészeti, 
iparművészeti vagy ipari tervezőművészeti alkotás díszletként szabadon felhasználható, és a 
szerző nevének a feltüntetése sem szükséges. A díszlet is jelmez céljára készült műveknek a 
televíziós műsorokban való felhasználásához azonban kell a szerző engedélye és nevének 
feltüntetése is kötelező. 

– A nyilvános előadás joga körében meg kell említeni, hogy amennyiben az előadás 
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja és a közreműködők 
sem részesülnek díjazásban, a művek előadhatók:  

- iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepségeken; 
- szociális és időskori gondozás keretében; 
- egyházak vallási szertartásain és egyházi ünnepségeken; 
- színpadi mű esetében műkedvelő művészeti csoportok előadásán, kiadott szöveg vagy 

jogosan használt kézirat alapján, feltéve, hogy ez nem ütközik nemzetközi 
szerződésbe; 

- magánhasználatra, valamint alkalomszerűen tartott zártkörű összejövetelen. 

Zártkörűnek minősül a gazdálkodó szervezetek, továbbá a gazdálkodó szervezetnek nem 
minősülő jogi személyek által kizárólag tagjaik, tisztségviselőik és munkavállalóik részére 
rendezett összejövetel is. Nem minősül viszont iskolai, oktatási célú előadásnak az iskolai 
táncmulatság. 

A törvény szerint jövedelemszerzésnek minősül különösen a belépődíj szedése, akkor is, ha 
egyéb elnevezés alatt történik. Díjazásnak kell tekinteni a fellépéssel kapcsolatban 
ténylegesen felmerült és indokolt költségeket meghaladó térítést is. Jövedelemfokozás célját 
szolgálja az olyan felhasználás, amely alkalmas arra, hogy a felhasználó (pl. üzlet vagy 
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szórakozóhely) vevőkörét vagy látogatottságát növelje, vagy pedig az az üzlethelyiséget 
látogató vendégek vagy más fogyasztók szórakozását szolgálja. 

A nyilvános szolgáltatást nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, 
muzeális intézmények, levéltárak, valamint kép- és hangarchívumok gyűjteményeinek részét 
képező művek, az ilyen intézmények helyiségeiben ezzel a céllal üzembe állított 
számítógépes terminálok képernyőjén tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára a 
nyilvánosság egyes tagjai számára szabadon megjeleníthetők, és ennek érdekében a 
nyilvánosság említett tagjaihoz szabadon közvetíthetők, (ideértve a nyilvánosság számára 
történő hozzáférhető tételt is), feltéve, hogy az ilyen felhasználás jövedelemszerzés vagy 
jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. 

A nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak a mű egyes példányait szabadon 
haszonkölcsönbe adhatják, kivéve a szoftvereket és a számítástechnikai eszközökkel 
működtetett adatbázisokat. 

A szabad felhasználás körében többszörözött példányok – a könyvtárközi kölcsönzés 
kivételével – nem terjeszthetők a szerző engedélye nélkül. 

Végül két speciális felhasználási mód a szabad felhasználás körében:  

- szükséges mértékben megengedett a mű nem üzletszerű felhasználása, ha az kizárólag 
fogyatékos személyek ezzel összefüggő igényeinek kielégítését szolgálja, valamint 

- bírósági, államigazgatási vagy más hatósági eljárásban – céljának megfelelő módon és 
mértékben – a mű bizonyítás céljára szabadon felhasználható. 

A szabad felhasználás eseteit és szabályait a törvény taxatíve sorolja fel és ezeket a 
rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni. 

2. Szerzői alkotás és munkaviszony 

A szerzői jogi védelem szempontjából különbséget kell tennünk olyan szerzők között, akik 
nem állnak munkaviszonyban és azok között, akik munkaviszonyban állnak. A 
munkaviszonyban álló szerzők által készített alkotások ugyanis más elbírálás alá esnek, az 
erre vonatkozó szabályok a szerzői jog korlátainak sajátos esetkörét jelentik. Ha egy szerző 
nem áll munkaviszonyban, szerzői jogát a törvényi keretek között maga szerzi meg és 
gyakorolja. Ha azonban munkaviszonyban áll, meg kell vizsgálni, hogy a munkaviszony 
keretében elkészített műve szolgálati jellegűnek minősül-e vagy sem. 

Ha a mű elkészítése a szerzőnek munkaviszonyból folyó kötelezettsége (szolgálati jellegű), 
eltérő megállapodás hiányában a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi 
meg. Az így megszerzett vagyoni jogok a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás 
esetén átszállnak a munkáltató jogutódjára. A szerzőt megfelelő díjazás illeti meg, ha a 
munkáltató a felhasználásra másnak engedélyt ad vagy a művel kapcsolatos vagyoni jogokat 
másra átruházza. A szerző a munkáltató jogszerzése esetén is jogosult marad arra a díjazásra, 
amely a szerzői jogi törvény alapján a felhasználás jogának átruházását követően is megilleti. 

Szolgálati jellegű művek esetén a szerző személyhez fűződő jogai csak korlátozottan 
érvényesülnek. Korlátozás nélküli a névjog és a szerzői minőséghez való jog, de a szerző neve 
mellett a munkáltató nevét is fel kell tüntetni, ha ezt kívánja. 
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A nyilvánosságra hozatal körében, ha a szerző a szolgálati jellegű művét nem kívánja 
nyilvánosságra hozni, akkor legfeljebb munkajogi szankciókkal sújtható, de a polgári jog 
szabályai szerint nem kötelezhető a nyilvánosságra hozatalra. Ha azonban a szerző a művét 
már átadta a munkáltatónak, akkor az átadás a nyilvánosságra hozatalhoz való 
hozzájárulásnak minősül és a felhasználás joga az átadással egyidejűleg átszáll a 
munkáltatóra. A visszavonó nyilatkozat hatálytalan a szerző részéről, ha a mű 
felhasználásának joga a munkáltatót illeti meg. Köteles azonban a munkáltató a szerző 
nevének feltüntetését mellőzni a mű visszavonására irányuló nyilatkozat esetén, valamint 
akkor, ha a művön a munkáltató változtatást eszközöl, de a változtatással a szerző nem ért 
egyet.  

Az integritáshoz való jog ugyancsak korlátozottan érvényesül. A munkáltatónak ugyanis 
joga van az átadott művet a felhasználás kapcsán indokolt módon és mértékben 
megváltoztatni. A szerző ilyenkor legfeljebb neve feltüntetésének mellőzését követelheti. 

Fontos szabály, hogy a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként megalkotott 
művel kapcsolatos jognyilatkozatokat írásba kell foglalni. 

A szolgálati jellegű műre vonatkozó fenti rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, ha 
közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló vagy szolgálati viszonyban 
foglalkoztatott személy, vagy munkaviszony jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott 
szövetkezeti tag alkotta meg a művet. 

3. Árva mű felhasználása 

Egy mű vagy szomszédos jogi teljesítmény akkor tekinthető árva műnek, ha jogosultja 
ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik és felkutatásra az adott helyzetben általában 
elvárható gondossággal, jóhiszeműen elvégzett jogosultkutatás nem vezetett eredményre. 

A jogosultkutatást abban az országban kell elvégezni, amelyben a művet vagy teljesítményt 
először kiadták vagy – kiadás hiányában – először sugározták.  

Az árva műnek tekintett mű vagy teljesítmény jogosultja – a saját jogai tekintetében – 
bármikor megszüntetheti a mű vagy teljesítmény árva mű jogállást és a további felhasználást 
illetően gyakorolhatja jogait.  

Árva mű felhasználásnak engedélyezése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal hatáskörébe 
tartozik. Az SZTNH kérelemre – a felhasználás módjához és mértékéhez igazodó díj 
megállapítása mellett – engedélyt ad árva mű felhasználásra. A felhasználási engedély 
legfeljebb öt évre szól, Magyarország területére terjed ki, nem kizárólagos, nem átruházható, 
további felhasználási engedély adására és a mű átdolgozására nem jogosít. A díjat a jogosult 
személyének vagy tartózkodási helyének ismertté válást követően kell megfizetni, ha a 
felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját szolgálja. Ha a felhasználás 
közvetve vagy közvetlenül jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját szolgálja, a díjat 
az SZTNH-nál letétbe kell helyezni. A díj letétbe helyezése a felhasználás megkezdésének 
feltétele.  
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Ha a jogosult személye vagy tartózkodási helye a felhasználási engedély hatálya alatt 
ismertté válik, az SZTNH a felhasználási engedélyt visszavonja azzal, hogy a felhasználás a 
jogosult személye vagy tartózkodási helye ismertté válásának napjától egy évig folytatható.  

A jogosult a felhasználási engedély hatályának megszűnésétől vagy visszavonásáról szóló 
határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig követelheti a felhasználótól az őt megillető 
vagy a letétbe helyezett díj megfizetését. Az öt év lejárta után az SZTNH átutalja a díjat annak 
a közös jogkezelő szervezetnek, amely az árva mű egyéb felhasználást jogosítja, ilyen 
szervezet hiányában pedig a Nemzeti Kulturális Alapnak, amely a hozzá átutalt jogdíjat a 
kulturális javak hozzáférhetővé tételére fordítja. 

Ha a jogosult a díj mértékét vitatja, ennek elbírálása – hasonlóan szerzői jogi perekhez – 
bírósági útra tartozik.  

Az árva mű felhasználásra vonatkozó engedély megadására és a felhasználási engedély 
visszavonására irányuló kérelmet elektronikus úton is be lehet nyújtani.  

Az árva művek felhasználásnak engedélyezésével kapcsolatos részletes szabályokat és a díj 
mértékét kormányrendelet állapítja meg. 

Árva mű kedvezményezett intézmény által történő felhasználására speciális szabályok 
vonatkoznak. 

Kedvezményezett intézménynek minősülnek a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, 
oktatási intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, közgyűjteménynek minősülő kép- 
illetve hangarchívumok, valamint a közszolgálati médiaszolgáltató rádió vagy televízió 
szervezetek. 

Az említett intézmények a gyűjteményük vagy archívumuk nagy részért képező árva művet 
közérdekű feladataik terjesztése érdekében  

- a nyilvánosság számára szabadon hozzáférhetővé tehetik oly módon, hogy a 
nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg; továbbá 

- digitalizálás, hozzáférhetővé tétel, indexelés, katalogizálás, megőrzés vagy 
helyreállítás céljából szabadon többszörözhetik. 

A felsorolt felhasználásokat olyan irodalmi művekre, filmalkotásokra és más audiovizuális 
művekre, hangfelvételekre kell alkalmazni, amelyeket először az Európai Gazdasági Térség 
területén adtak ki vagy – kiadás hiányában – sugároztak. Ez a szabály vonatkozik továbbá a 
közszolgálati média – szolgáltató rádió – vagy televízió – szervezet által 2002. december 31-
ig előállított és az archívumában található hangfelvételekre, filmalkotásokra és más 
audiovizuális művekre. 

A kedvezményezett intézménynél a jogosult egyetértésével 2014. október 29. előtt elhelyezett 
olyan árva művet, amelyet nem adtak ki és nem sugároztak, a felsorolt intézmények csak 
akkor használhatják fel, ha alapos okkal feltehető, hogy az ellen a jogosult nem tiltakozna.  

A kedvezményezett intézmény köteles nyilvántartást vezetni az általa elvégzett 
jogosultkutatásról és az SZTNH-nak elektronikus úton bejelenteni annak eredményét, a 
felhasználással kapcsolatos adatokat, az árva mű jogállásában bekövetkezett változást, végül a 
vele való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat.  
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Az SZTNH az említett adatokat haladéktalanul továbbítja az Európai Unió Szellemi Tulajdon 
Hivatalának az általa végzett nyilvánosan hozzáférhető egységes online nyilvántartásban 
történő rögzítés céljából.  
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V. EGYES MŰFAJOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

Újdonság a magyar szerzői jogban, hogy az egyes műfajokra vonatkozó szabályok törvényi 
szintű megfogalmazást nyertek. 

Különösen fontos ez a szoftverek esetében, melyre vonatkozóan korábban nem volt speciális 
rendelkezés, csupán a szerzői jogi törvény általános rendelkezéseit lehetett alkalmazni erre a 
sajátos szerzői alkotásra. A továbbiakban az egyes műfajokra vonatkozó legfontosabb 
szabályokat tekintjük át a teljesség igénye nélkül. 

1. A számítógépi programalkotás (szoftver) 

A törvény szerint az oltalomból való kizárás szabályait rendeli alkalmazni a szoftver 
csatlakozó felületének alapját képező ötletre, elvre, eljárásra, működési módszerre, vagy 
matematikai műveletre, vagyis ezek nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. 

A vagyoni jogok körében mindenekelőtt meg kell említeni, hogy a szoftverre vonatkozó 
vagyoni jogok átruházhatók. 

A szerző kizárólagos joga – eltérő megállapodás hiányában – nem terjed ki a többszörözésre, 
az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, a szoftver bármely más módosítására (ideértve a 
hiba kijavítását is), valamint ezek eredményének többszörözésére annyiban, amennyiben a 
felhasználási cselekményeket a szoftvert jogszerűen megszerző személy a szoftver 
rendeltetésével összhangban végzi. Még a felhasználási szerződésben sem zárható ki, hogy a 
felhasználó egy biztonsági másolatot készíthessen a szoftverről, ha az a felhasználáshoz 
szükséges. 

A jogos felhasználó továbbá a szerző engedélye nélkül is megfigyelheti és 
tanulmányozhatja a szoftver működését, és kipróbálhatja a szoftvert annak betáplálása, 
képernyőn való megjelenítése, futtatása vagy tárolása során abból a célból, hogy a szoftver 
valamely elemének alapjául szolgáló elgondolást vagy elvet megismerje. 

Nem szükséges a szerző engedélye a kód olyan többszörözéséhez vagy fordításához sem, 
amely elengedhetetlen az önállóan megalkotott szoftvernek más szoftverekkel való együttes 
működtetéséhez, feltéve, hogy  

- e felhasználási cselekményeket a jogszerű felhasználó, vagy más jogosult személy 
(vagy megbízottjuk) végzi, 

- az együttes működtetéshez szükséges információ az előzőekben említett személyek 
számára nem vált könnyen hozzáférhetővé, valamint 

- ezek a felhasználási cselekmények a szoftvernek azokra a részeire korlátozódnak, 
amelyek az együttes működtetés biztosításához szükségesek.  

Az így megszerzett információ azonban nem használható fel az önállóan megalkotott 
szoftverrel való együttes működtetésen kívüli célra, valamint a kifejezési formájában 
lényegében hasonló másik szoftver kifejlesztéséhez, előállításához és forgalomba 
hozatalához. Az információ továbbá mással nem közölhető, kivéve, ha az önállóan 
megalkotott szoftverrel való együttes működtetés ezt szükségessé teszi. 
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A szoftverre vonatkozó valamennyi említett felhasználás is csak annyiban megengedett, 
amennyiben indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben 
megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a felhasználás rendeltetésével össze 
nem férő célra. 

A szabad felhasználás körében említet átvétel, valamint a szerzői művek jövedelemszerzés 
nélkülii előadására vonatkozó szabályok a szoftverekre nem alkalmazhatók. 

Végül nem kötelező a felhasználási szerződés írásba foglalása a szoftver műpéldányának 
kereskedelmi forgalomban történő megszerzése esetén. 

2. Az adatbázis speciális szabályai 

A törvény szerint az adatbázisra vonatkozó vagyoni jogok átruházhatók. Nem szükséges 
továbbá a szerző engedélye ahhoz, hogy a – gyűjteményes műnek minősülő – adatbázist 
jogszerűen felhasználó személy az adatbázis tartalmához való hozzáféréshez és az adatbázis 
tartalmának rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket elvégezze. 

Ha csak az adatbázis valamely részének felhasználására szereztek jogot, az előbbi 
rendelkezést csak az adatbázis e részére kell alkalmazni. A felhasználási szerződésnek e 
szabályoktól eltérő kikötését semmisnek kell tekinteni. Az adatbázis felhasználására 
vonatkozó szerződés írásba foglalása nem kötelező az adatbázis műpéldányának a 
kereskedelmi forgalomban történő megszerzése esetén. 

3. A reklámozás céljára megrendelt mű 

A reklámozás céljára megrendelt műre vonatkozó vagyoni jogok is átruházhatók a 
felhasználóra. Az ilyen művekre a közös jogkezelés nem terjed ki. Előzetesen meglévő művek 
reklámozás céljára történő felhasználása esetén a szerző és a felhasználó megállapodhatnak 
abban, hogy a művet reklámozás céljára megrendelt műnek tekintik. Erre természetesen csak 
a reklámozási célú felhasználás tekintetében van lehetőség. Az ilyen megállapodás a közös 
jogkezelő szervezettel szemben csak akkor válik hatályossá, ha arról a szerző a szervezetet 
írásban értesíti. 

4. A filmalkotás és más audiovizuális művek 

A filmalkotásokra (és más audiovizuális művekre) vonatkozó szabályozás körében a törvény 
mindenekelőtt meghatározza, a filmalkotás fogalmát. E szerint filmalkotásnak kell tekinteni 
az olyan műveket, amelyeket meghatározott sorrendbe állított mozgóképek hang nélkül vagy 
hanggal összekapcsolt sorozatával fejeznek ki, függetlenül attól, hogy azt milyen hordozón 
rögzítették. Filmalkotásnak minősül különösen a filmszínházi vetítésre készült játékfilm, a 
televíziós film, a reklám- és a dokumentumfilm, valamint az animációs és az ismeretterjesztő 
film. 

Mint már említettük, a filmalkotás szerzőinek kell tekinteni a film céljára készült irodalmi és 
zeneművek szerzőit, a film rendezőjét és mindazokat, akik a film egészének kialakításához 
alkotó módon járultak hozzá.  



 

29 
 

A film előállítója az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, aki (vagy amely) saját nevében kezdeményezi és megszervezi 
a film megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről. Filmalkotásoknál, 
mint többszerzős műnél jelentősége van a véglegesítésnek, a „befejező vágás”-nak, mert a 
film egészére a szerzői jogok csak ezután gyakorolhatók. A törvény szerint a filmalkotás 
akkor befejezett, ha végleges változatát a szerzők és az előállító ilyenként elfogadják. A 
végleges változatot egyik fél sem változtathatja meg egyoldalúan.  

Az integritáshoz való jog sajátos érvényesülését jelenti, hogy a befejezett film hozzáadással, 
elhagyással vagy kicseréléssel való módosításához vagy bármilyen más megváltoztatásához a 
szerzők és az előállító engedélye szükséges. 

Az említett jogok gyakorlása során a filmalkotás többi szerzőit a rendező képviseli, kivéve, 
ha a szerzők egymás között eltérően állapodtak meg. E jogok kivételével a szerző egyéb 
személyhez fűződő jogainak védelmében a film előállítója is felléphet.  

A filmalkotásokra a szolgálati művekre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. 

5. Képzőművészeti, fotóművészeti, építészeti, iparművészeti- és ipari tervezőművészeti 
alkotások, műszaki létesítmények tervei 

Ezekre az alkotásokra korábbi hatályos jogunkban is külön szabályok vonatkoznak, 
sajátosságai speciális szabályozást tesznek szükségessé mind a személyhez fűződő, mind 
pedig a vagyoni jogokkal kapcsolatban. 

A személyhez fűződő jogok körében a névjog a következők szerint érvényesül. A tervezőnek 
joga van meghatározni, hogy az épületen vagy a műszaki létesítményen a nevét és a tervezés 
idejét hol és hogyan tüntessék fel. (E jogát azonban csak a tulajdonos, illetve a használó vagy 
az üzemeltető jogainak és törvényes érdekeinek indokolatlan és aránytalan sérelme nélkül 
gyakorolhatja). 

A szerző nevét a látképen abban az esetben kell feltüntetni, ha azon egy meghatározott 
képzőművészeti, építészeti, iparművészeti vagy ipari tervezőművészeti alkotás, vagy műszaki 
létesítmény bemutatása szerepel. Ilyen alkotások tudományos ismeretterjesztő előadás, 
illetőleg iskolai oktatás céljára történő felhasználásakor ugyancsak meg kell jelölni a szerzőt. 
Építészeti vagy műszaki alkotás tervének változatlan újabb felhasználása esetén csak az 
eredeti terv szerzőjét kell feltüntetni. 

Az integritáshoz való jog körében a mű jogosulatlan megváltoztatásának minősül az 
építészeti alkotás vagy a műszaki létesítmény tervének a szerző hozzájárulása nélkül történő 
olyan megváltoztatása, amely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot 
befolyásolja. 

A mű használója köteles tűrni, hogy a művet az arra jogosultak bemutassák, és arról 
felvételeket készítsenek, ha ez méltányos érdekeit nem sérti. 

A szabad felhasználás körében megemlíthető, hogy a szabadban, nyilvános helyen, állandó 
jelleggel felállított képzőművészeti, építészeti és iparművészeti alkotás látképe a szerző 
hozzájárulása és díjazás nélkül elkészíthető és felhasználható. 
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Ugyanilyen módon használható fel a képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari 
tervezőművészeti alkotás képe tudományos ismeretterjesztő előadás, továbbá iskolai oktatás 
céljára. 

A kiállítás joga akként érvényesül, hogy a képzőművészeti, fotóművészeti, iparművészeti és 
ipari tervezőművészeti alkotás tulajdonosa köteles a művet a szerzői jog gyakorlása végett 
időlegesen a szerző rendelkezésére bocsátani, ha ez méltányos érdekét nem sérti. 
Képzőművészeti, fotóművészeti, építészeti és iparművészeti alkotás kiállításához a szerző 
beleegyezése szükséges. Nem szükséges viszont a szerző belegyezése a közgyűjteményben 
őrzött mű kiállításához és ilyen esetben a szerzőt díjazás sem illeti meg. (Megjegyzendő, hogy 
a mű kiállítása esetén a szerző nevét fel kell tüntetni). 

A követő jog (droit de suite) lényege, hogy eredeti képzőművészeti, iparművészeti és 
fotóművészeti alkotások tulajdonjogának műkereskedő közreműködésével történő visszterhes 
átruházásakor bizonyos mértékű szerzői jogdíjat kell fizetni a művész részére. A jogdíjat csak 
az első tulajdon-átruházást követő további eladások alakalmával kell megfizetni. A díjazásról 
nem lehet lemondani.  

Az Szjt. szerint eredeti műalkotásnak minősül a képzőművészeti alkotás (pl. kép, kollázs, 
festmény, rajz, metszet, nyomat, litográfia, szobrászati alkotás), az iparművészeti alkotás 
(falikárpit, kerámia, üvegtárgy) és a fotóművészeti alkotás, feltéve, ha azt maga a szerző 
készítette, vagy olyan másolat, amely eredetinek minősül. Eredetinak minősül a másolat, ha 
korlátozott számban a szerző maga készítette, vagy az ő irányításával készült. A sorszámmal, 
a szerző kézjegyével ellátott vagy más alkalmas módon a szerző által megjelölt műpéldányt 
ilyen másolatnak kell tekinteni. A törvény szerint a műkereskedőnek minősül a 
műalkotásokat forgalmazó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság. A szerzői díj mértékét a törvény a műalkotás – adót és más 
köztartozást nem tartalmazó – vételárának 0,25 és 4%-a között állapítja meg, a vételártól 
függően, sávosan. A díj mértéke nem haladhatja meg a 12500 eurónak megfelelő 
forintösszeget.  

A díjfizetési kötelezettség nem terjed ki az átruházásra, ha az adót és más köztartozást (pl. 
kulturális járulékot. Ö nem tartalmazó vételár nem haladja meg az 5000 forintot.  

A szerzői díjat a műkereskedő fizeti meg a képzőművészeti és iparművészeti alkotásokra 
vonatkozó szerzői jogok közös kezelését végző szervezetnek. Ha a tulajdonjog átruházását 
eredményező ügyletben több műkereskedő működik közre, a műkereskedők a díj 
megfizetéséért egyetemlegesen felelnek. Ilyen esetben egymás között a kötelezettség a 
műkereskedők közül – ha eltérően nem állapodnak meg – az eladót terheli. Ha az ügyletben 
közreműködő műkereskedők közül egyik sem vesz részt eladóként az átruházásában, eltérő 
megállapodás hiányában a kötelezettség közülük a vevőt terheli.   

A műkereskedő a szerzői díjat negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig 
köteles megfizetni az adott negyedévben megkötött szerződések után a képzőművészeti és 
iparművészeti alkotásokra vonatkozó szerzői jogok kezelését végző szervezetnek. A szerzői 
díj megfizetésekor közölni kell a szerző nevét, hacsak az nem bizonyul lehetetlennek, 
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valamint a mű címét, művenként a vételárat és a díj összegét. A közös jogkezelő szervezet a 
hozzá befolyt szerzői díjat az alkotás szerzőjének vagy jogutódjának fizeti ki.  

A törvény az eladási árral kapcsolatos mentességen túl egy további mentesülési lehetőséget is 
tartalmaz: ha muzeális intézmény nem műkereskedőtől szerzi meg az eredeti műalkotás 
tulajdonjogát, az (1) bekezdésben meghatározott szerzői díjat nem kell megfizetni, feltéve, 
hogy muzeális intézmény működése jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját 
közvetve sem szolgálja.  

A követő jogra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra szerzőre is, illetve jogutódjára, 
aki az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának állampolgára, továbbá az Európai 
Gazdasági Térségeken kívüli országok állampolgáraira is, feltéve, hogy a szerző, illetve 
jogutódja állampolgársága szerinti ország jogszabályai biztosítják a követő jogot az illető 
országban az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból származó szerzők, és jogutódjaik 
számára, vagy arra a szerzőre, illetve jogutódjára, aki nem állampolgára az Európai Gazdasági 
Térség egyik tagállamának sem, de szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. 
A követő jog jelenlegi magyar szabályozása összhangban áll az Európai Unió 2001/84/EK 
irányelvével, amely a követő jogról átfogóan – de a tagállamoknak viszonylag széles 
szabályozási hatáskört hagyva – rendelkezik.  

Végül megjegyzendő, hogy hasonló szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha az eredeti 
műalkotás tulajdonjogának műkereskedő közreműködésével történő átruházására a szerzői 
jogok védelmi idejének eltelte után kerül sor. 
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VI. A SZOMSZÉDOS JOGOK VÉDELME 

A korábbi szerzői jogi törvény 1994. évi módosítása iktatta elsőként törvénybe a szerzői 
joggal szomszédos jogok kategóriáját. Az új törvény átvette és továbbfejlesztette ezeket a 
szabályokat az európai jogharmonizáció követelményeinek megfelelően. 

A szomszédos jogok alapján a védelem arra vonatkozik, akiknek tevékenysége a szerzői 
alkotás felhasználására szolgáló gyártásra, fogalmazásra és közvetítésére irányul. Ebbe a 
körbe tartoznak az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a rádió- és televízió-
szervezetek, valamint a filmek előállítóinak védelmére vonatkozó szabályok.  

1. Az előadóművészek védelme körében a törvény előírja, hogy az előadóművész 
hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy  

- rögzítetlen előadását rögzítsék; 
- rögzítetlen előadását sugározzák vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítsék; 
- rögzített előadását többszörözzék, terjesszék, valamint  
- rögzített előadását vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék 

a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés 
helyét és idejét egyénileg választhassák meg. 

Előadóművésznek azt a személyt tekintjük, aki a műveket, szellemi alkotásokat más 
személyek számára élvezhetően megjeleníti (pl. színművészek, énekesek, zeneművészek, 
táncosok stb.). Az előadóművészet tárgya lehet: saját alkotás, más alkotása, sőt a folklór is. 
Együttesek esetén a közreműködők a fent említett jogaikat képviselőjük útján gyakorolhatják. 

Az előadóművésznek ezekért a felhasználásokért – ha a törvény másként nem rendelkezik – 
díjazás jár. Ezen túlmenően az előadóművészt bizonyos körben személyhez fűződő jogok is 
megilletik. Így megilleti az a jog, hogy a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó 
módon nevét feltüntessék. Az integritáshoz való jog is érvényesül, hiszen nem lehetséges az 
előadás bármiféle eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyan megváltoztatása vagy 
megcsorbítása, amely az előadóművész becsületére vagy hírnevére sérelmes. 

Új szabály ebben a körben, hogy az előadás sugárzás vagy nyilvánossághoz történő átvitel 
céljára készült rögzítésének díjazására a szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

2. A hangfelvételek előállítóinak is kell a hozzájárulása ahhoz, hogy a hangfelvételt 
többszörözzék, illetve terjesszék, továbbá vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy 
módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék.  

A hangfelvétel előállítóját e felhasználásért ugyancsak díjazás illeti meg. 

Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek (vagy arról készült másolatnak) a sugárzásért és 
bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítésért a szerzői jogi védelem alatt álló 
művek felhasználásáért fizetendő díjon felül a felhasználónak további díjat kell fizetnie, 
amely fele-fele arányban illeti meg a hangfelvétel előállítóját és az előadóművészt. 

Ugyancsak nyilvánosságra hozatalnak számít a hangfelvétel jelenlévők számára, valamint az 
interaktív úton történő hozzáférhetővé tétele, így ehhez is kell az előadóművész hozzájárulása. 

A jogosultak díjigényüket közös jogkezelő szervezeteik útján érvényesíthetik. 
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A hangfelvétel forgalomba hozott példányainak nyilvános haszonkölcsönbe, valamint 
bérbeadásához – a hangfelvételben foglalt mű szerzőjének hozzájárulásán kívül – a 
hangfelvétel előállítójának hozzájárulása is szükséges. Előadás hangfelvétele esetében ezen 
túlmenően kell az előadóművésznek a hozzájárulása is. Az ilyen felhasználásért díjazás jár, 
amelyből a jogosultak egyenlő arányban részesednek. A szerzők és az előadóművészek 
díjigényüket közös jogkezelő szervezeteik útján érvényesíthetik.  

A hangfelvétel előállítójának joga van arra, hogy nevét a hangfelvétel másolatain feltüntessék. 

3. A rádió- és televízió-szervezetek hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy műsorukat 

- rögzítsék, 
- rögzítés után többszörözzék, valamint 
- más rádió- vagy televízió-szervezetnek, illetve vezeték útján a nyilvánossághoz 

történő közvetítést végzők sugározzák, illetve a nyilvánossághoz közvetítsék. 

A televízió-szervezet hozzájárulása szükséges ahhoz is, hogy műsorát a közönség részére 
közvetítsék olyan helyiségben, amely belépti díj ellenében hozzáférhető a közönség számára. 
Az említett felhasználásokért itt is díjazás jár. 

Saját műsornak a nyilvánossághoz vezeték útján történő közvetítése esetén a fenti 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. A rádió- és televízió-szervezetet e 
felhasználások esetén megilleti neve feltüntetésének joga. 

4. A filmek előállítóinak védelmére is hasonló szabályok vonatkoznak. A film előállítójának 
a hozzájárulása kell ahhoz, hogy a filmet többszörözzék, terjesszék (ideértve a nyilvánosság 
részére történő haszonkölcsönbe adást is), valamint vezeték útján vagy más eszközzel a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék. E felhasználások esetén a film előállítóit díjazás 
illeti meg. 

A védelmi időt szomszédos jogok esetében a törvény általánosságban 50 évben állapítja meg. 
Az egyes esetekre az alábbi speciális szabályok vonatkoznak. 

A hangfelvételek és az azokban rögzített előadások annak az évnek a végétől számított 50 
évig részesülnek védelemben, amelyben a hangfelvételt először forgalomba hozták. Ha ez 
alatt nem hozták forgalomba, annak az évnek a végétől számított 50 évig, amelyben a 
hangfelvétel készült. 

A sugárzott műsor vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz átvitt saját műsor annak az évnek a 
végétől számított 50 évig, amelyben a sugárzást, illetve átvitelt végezték. 

Filmek esetében annak az évnek a végétől számított 50 évig, amelyben a filmet forgalomba 
hozták. Ha ezalatt nem hozták forgalomba, annak az évnek a végétől számított 50 évig, 
amelyben a film elkészült. 

Ha a nyilvánossághoz közvetítés megelőzi a forgalomba hozatalt, a védelmi időt az első ízben 
a nyilvánossághoz történő közvetítés évét alapul véve kell számítani. 

A szerzői jog és a szomszédos jogok viszonyával kapcsolatban meg kell említeni, hogy a 
szomszédos jogok védelme nem befolyásolhatja az irodalmi, tudományos és művészeti 
alkotásokon fennálló szerzői jogok védelmét. A szerzői jogi szabad felhasználás eseteiben 
továbbá nincs szükség a szomszédos jogi jogosult hozzájárulására sem. Ha pedig a 
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szomszédos jogi jogosultnak díjazás jár a felhasználásért, annak – ugyanúgy, mint szerzői mű 
esetén – a felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel arányban kell állnia. 

5. Az adatbázisok előállítóinak védelmére a Szerzői jogi törvényben új szabályok 
vonatkoznak 84/A-E. §-ok). 

Ennek értelmében az adatbázis előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az 
adatbázis tartalmának egészét vagy jelentős részét 

- másolat készítése útján többszörözzék (kimásolás), illetve 
- a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék az adatbázis példányainak 

terjesztésével vagy a nyilvánossághoz való közvetítéssel (újrahasznosítás). 

Az adatbázis előállítóját akkor illetik meg a törvényben szabályozott jogok, ha az adatbázis 
tartalmának megszerzése, ellenőrzése vagy megjelenítése jelentős ráfordítást igényelt. Ezek 
a jogok az adatbázis előállítóját attól függetlenül illetik meg, hogy az adatbázis szerzői jogi 
vagy bármilyen más jogi védelemben részesül-e vagy sem, és függetlenek az adatbázisba 
felvett művek szerzőinek jogaitól, illetve egyes tartalmi elemeire vonatkozó egyéb jogoktól. 

Nem szükséges az adatbázis előállítójának hozzájárulása ahhoz, hogy a nyilvánosságra hozott 
adatbázist jogszerűen felhasználó személy az adatbázis tartalmának jelentéktelen részét – akár 
rendszeresen is – kimásolja, illetve újrahasznosítsa. Ekkor sem végezhet azonban a 
felhasználó olyan cselekményeket, amelyek sérelmesek az adatbázis rendes felhasználására 
vagy indokolatlanul károsítják az előállító jogos érdekeit. 

Az adatbázis előállítói az első nyilvánosságra hozatalt követő év első napjától számított 15 
évig, illetve az adatbázis elkészítését követő év első napjától számított 15 évig részesülnek 
védelemben, ha ez idő alatt nem hozták nyilvánosságra az adatbázist. 
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VII. A KÖZÖS JOGKEZELÉS 

A szerzői művek és a szomszédos jogok fajtáinak minden egyes felhasználását nem 
lehetséges külön-külön jogosítani egyfelől a szerző, a szomszédos jogi jogosult, másfelől a 
mű leendő felhasználója által aláírt egyedi szerződésekkel. Ha nagyszámú felhasználó 
használ egy adott művet, előadást gyakorlatilag azonos időben, az engedélyezési jogok vagy 
díjigények érvényesítését számos gyakorlati nehézség akadályozza. Ehhez párosul a 
szórakozás és művelődés iránti keresletet ösztönző – elsősorban az új digitális technikához 
kapcsolódó – dinamikus műszaki fejlődés, amely a szellemi termékekhez való hozzájutást 
könnyebbé és olcsóbbá teszi és megsokszorozza az olyan típusú felhasználások számát, 
amelyeket nem lehet egyénileg jogosítani. így a szerzői és szomszédos jogok világméreteket 
öltő közös gyakorlása az információs társadalom korszakában mindinkább számottevő 
tényezővé válik. 

A közös jogkezelésről külön törvény, a 2016. évi XCIII. törvény rendelkezik.  

A törvény szerint közös jogkezelés: egyes szerzői vagyoni jogok és a szerzői joghoz 
kapcsolódó vagyoni jogok több jogosult érdekében és közös javára közös jogkezelő szervezet 
által történő gyakorlása és érvényesítése függetlenül attól, hogy azt törvény írja elő vagy az a 
jogosultak elhatárolásán alapul és a következőkre terjed ki: 

- a szerzői művek is kapcsolódó jogi teljesítmények felhasználásának engedélyezése 
vagy díjigény érvényesítése,  

- a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása, vagy az ebben való 
részvétel,  

- felhasználás figyelemmel kísérése,  
- a jogdíjak beszedése,  
- a jogdíjak jogosultak között történő felosztása, kifizetése vagy felosztás céljára másik 

szervezetnek történő átadása, 
- fellépés a szerzői jog vagy kapcsolódó jog megsértésével szemben bírósági, illetve 

hatósági eljárás során. 

Kötelező közös jogkezelés vagy előírt közös jogkezelés körébe tartozó esetben kizárólag 
reprezentatív közös jogkezelő szervezet végezhet közös jogkezelést, amelynek rendelkeznie 
kell az ehhez szükséges hatósági engedéllyel. 

A szerzői jogban a szerzői művek felhasználásához engedélyre van szükség. Az engedély 
megszerzése történhet közvetlenül a szerzővel vagy a szomszédos jogi jogosulttal szerződés 
útján, ilyenkor ún. nagyjogos felhasználásról beszélünk. Amikor viszont a szerzők érdekeit 
közös jogkezelő szervezet képviseli és az engedélyt a jogkezelőn keresztül kapja meg a 
felhasználó, kisjogos felhasználásról van szó.  

A közös jogkezelésnek többféle típusát különböztetjük meg. A kötelező közös jogkezelés 
esetén kizárólag az illetékes közös jogkezelőn keresztül lehet jogot szerezni, és a szerzővel 
vagy más jogosulttal nincs is lehetősége szerződést kötni a felhasználóval. (Ilyen előírás 
vonatkozik pl.: üreshordozó díjakra, reprográfiai díjakra, haszonkölcsönzést végző könyvtárak 
jogdíjára, követő jogra, filmek előadóművészeit megillető díjigényekre stb.) 
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Az önkéntes közös jogkezelés esetén a törvény nem ír elő kötelező közös jogkezelést. A 
jogosultak dönthetnek úgy, hogy egyesületet hoznak létre egy adott szerzői vagy szomszédos 
jog közös kezelésére. Önkéntes közös jogkezelés esetén magától a jogosulttól is lehet 
felhasználási jogot szerezni, közvetlenül velük is szerződni lehet művük felhasználásra. 
(Ilyenek pl. képző-, ipar-, és fotóművészeti alkotások nyilvánossághoz közvetítése esetén járó 
díjigények, vagy a film-előállítói díjigények.) 

A kilépést engedő kiterjesztett hatályú közös jogkezelés esetében ugyan elő van írva a közös 
jogkezelés, az érintett jogosult azonban az egyesülethez intézett írásbeli nyilatkozatában 
előzetesen tiltakozhat műve felhasználásának közös a jogkezelés körében történő 
engedélyezése ellen, vagyis kiléphet a közös jogkezelésből. (Ilyen fordul elő pl. a zenei és 
irodalmi művek nyilvános előadásának engedélyezése vagy nem színpadra szánt zeneművek 
és zeneszövegek felhasználása esetében. 

A közös jogkezelés körében a jogosult szabadon választhatja meg, hogy mely közös jogkezelő 
szervezetnek ad megbízást szerzői jogai vagy kapcsolódó jogai kezelésére feltéve, hogy ezek 
kezelése az adott szervezet tevékenységi körébe tartozik. A közös jogkezelő szervezet köteles 
a megbízást elfogadni. A jogosult ugyanazon ország tekintetében ugyanazon típusú műveivel 
vagy kapcsolódó jogi teljesítményeivel kapcsolatos ugyanazon szerzői jog vagy kapcsolódó 
jog kezelésével kizárólag egy közös jogkezelő szervezetet bízhat meg.  

A közös jogkezelő szervezetnek adott jogkezelési megbízást írásba kell foglalni, kötelező 
tartalmi elemeit Kormányrendelet határozza meg. Közös jogkezelő szervezet csak egyesületi 
formában jöhet létre és működhet. 

Országosan tehát egy egyesület vehető nyilvántartásba, amely egyes jogkezelők számára 
egyfajta monopolhelyzetet biztosít. 

A nyilvántartásba vett szervezetekről és az általuk végzett közös jogkezelési tevékenységről 
az SZTNH Hivatalos értesítőben közleményt jelentet meg, így minden szerzői vagy 
szomszédos jogi jogosult megtalálhatja a számára megfelelő közös jogkezelőt.  

Magyarországon jelenleg a következő bejegyzett szervezet foglalkozik szerzői és szomszédos 
jogok közös kezelésével: 

- ARTISJUS (Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület)  
- MSZSZEJ (Művészeti Szakszervezetek Előadóművészi Jogvédő Iroda) 
- FILMJUS (Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete) 
- HUNGART (Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület) 
- MAHASZ (Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége)  
- MASZRE (Magyar Szép- és Szakirodalmi szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) 
- MISZJE (Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület) 
- Repropress (Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete)  
- RSZ (Magyar Reprográfiai Szövetség) 
- AJE (Adatbázis Jogvédő Egyesület). 

A közös jogkezelő szervezet köteles tagként felvenni azon jogosultakat, valamint a 
jogosultakat képviselő azon szervezeteket, akik vagy amelyek teljesítik a tagsági 
követelményeket. A közös jogkezelő szervezet a tagsági követelményeit köteles az 
alapszabályában vagy tagsági szabályzatában rögzíteni és a nyilvánosság számára 
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hozzáférhetővé tenni. A jogkezelő szervezet tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő 
kötelezettségek terhelik.  

A közös jogkezelő szervezet köteles felügyelő bizottságot létrehozni.  

A reprezentatív közös jogkezelőként végzett közös jogkezelés az SZTNH engedélyéhez kötött 
tevékenység.  

Kötelező vagy előírt közös jogkezelés körébe tartozó eseten kívül akkor engedélyezhető 
közös jogkezelői tevékenység végzése reprezentatív közös jogkezelő szervezetként, ha az 
adott szerzői jog vagy kapcsolódó jog egyedileg hatékonyan nem gyakorolható.  

A közös jogkezelő szervezet köteles a jogdíjak beszedése és kezelése során a jogosultak 
jogainak és érdekéinek szem előtt tartásával, az ilyen szervezetektől elvárható gondossággal 
eljárni. A szervezet a jogkezeléssel elért és az indokolt kezelési költséggel csökkentett 
díjbevételét felosztási szabályzata alapján felosztja az általa képviselt felhasználással érintett 
jogosultak között, függetlenül attól, hogy azok tagjai-e vagy sem. A bevétel ezen kívül más 
célra – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem használható fel. A közös jogkezelő 
szervezet köteles az általa beszedett jogdíjakat a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a 
beszedés évét követő év harmadik negyedévének végéig az általa képviselt jogosultak 
részére a felosztási szabályzat szerint felosztani és befizetni vagy az általa képviselet más 
közös jogkezelő szervezetnek átadni.   

Ha a kifizetés azért nem történik meg, mert a jogosult ismeretlen vagy ismeretlen helyen 
tartózkodik, a közös jogkezelő szervezet köteles az ilyen jogdíjat elkülönített számlára 
helyezni és megtenni az elvárható intézkedéseket a jogosult azonosítására és felkutatásra.  

A jogdíj bevételnek a támogatási politikában meghatározott részét, valamint a tagdíjakból és a 
közös jogkezelésen kívüli tevékenységből származó bevételét a jogosultak közösségi – 
különösen szociális és kulturális – céljaira is felhasználhatja a törvényben foglalt 
feltételekkel.  

A közös jogkezelő szervezet köteles biztosítani, hogy az általa képviselt jogosultak 
elektronikus úton is kapcsolatot tarthassanak a közös jogkezelő szervezettel és az őket 
megillető jogokat gyakorolhassák, továbbá köteles adatbázist fenntartani az általa végzett 
tevékenység körébe tartozó bel- és külföldi művekről, kapcsolódó jogi teljesítményekről és a 
jogosultakról és köteles legalább évente egy alkalommal részletes tájékoztatást adni annak a 
jogosultnak, akinek jogdíjbevételt osztott fel vagy egyéb kifizetéseket teljesített. 

A közös jogkezelő szervezet abban a körben, amelyben közös jogkezelésit végez, 
megállapítja az egyes felhasználási módok tekintetében a jogdíjakat és a felhasználás egyéb 
feltételeit (díjszabás). Reprezentatív közös jogkezelő szervezet esetén a díjszabást naptári 
évente kell megállapítani. A díjszabásban foglalt jogdíjak mértékének megállapításakor 
figyelembe kell venni az érintett felhasználás jellegét és terjedelmét valamint valamennyi 
egyéb lényeges körülményét. 

A jogkezelési eljárások körében meg kell említeni, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala jár el a következő hatósági ügyekben: 
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- közös jogkezelő szervezet és független jogkezelő szervezet jogkezelési 
tevékenységnek bejelentése; 

- reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység 
engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása; 

- közös jogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek nyilvántartása; 
- felügyelet a közös jogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek 

jogkezelési tevékenysége felett. 

A SZTNH a hatáskörébe tartozó ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás rendelkezései 
szerint jár el, jogkezeléssel kapcsolatos hatósági ügyekben hozott döntéseit a bíróság 
nemperes eljárásban vizsgálja felül. 

Az SZTNH döntése ellen előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelemnek nincs halasztó 
hatálya és nem akadályozza meg annak a jogerőre emelkedését. 

A bíróság mind az úgy értelmében, mind egyéb esetekben végzéssel határoz, jogszabálysértés 
megállapítása esetén az SZTNH döntéseit hatályon kívül helyezi és szükség esetén az 
SZTNH-t új eljárásra kötelezi.   

Ami a díjszabásokat illeti, meg kell állapítani, hogy az SZTNH jár el a reprezentatív közös 
jogkezelő szervezetként végzett és e körben alkalmazott díjszabások miniszteri jóváhagyásra 
történő előkészítése során. A díjszabásnak jóváhagyásáról az igazságügyminiszter dönt. A 
jogkezelő szervezet az évente megállapított díjszabást jóváhagyási eljárás lefolytatása céljából 
minden év szeptember 1-ig megküldi az SZTNH-nak, aki kézhezvételt követően 
haladéktalanul véleményt kér a jelentős felhasználóktól és a felhasználók érdekképviseleti 
szervezeteitől, valamint a kultúráért felelős minisztertől, továbbá – a nyilvános előadásra 
vonatkozó díjszabást illetően - a kereskedelemért, a turizmusért és a vendéglátásért felelős 
minisztertől. A véleményezési eljárást 60 napon belül kell lefolytatni. A díjszabást az 
SZTNH javaslatára az igazságügyért felelős miniszter hagyja jóvá a véleményezési szakaszt 
követően.  

Az igazságügyminiszter a díjszabást akkor hagyja jóvá, ha az a szerzői jogi jogszabályokkal 
összhangban áll. Jóváhagyás után a díjszabást megjelentetik a Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos értesítőben.  

A törvény törvényi vélelmet állít fel arra vonatkozóan, hogy a felhasznált művek és a 
szomszédos jogi teljesítmények védelemben részesülnek, amennyiben a közös jogkezelést 
törvény írja elő. E szabály alól kivételt mechanikai többszörözés engedélyezése jelent.  

Az egyesület – a felhasználó írásbeli kérésére – írásban tájékoztatást ad arról, hogy a 
felhasználó által megjelölt mű vagy szomszédos jogi teljesítmény védelemben részesül-e. A 
díjszabásban a közös jogkezelő szervezet a felhasználásra való jogosítás feltételeként 
előírhatja, hogy a felhasználó szolgáltasson adatokat a felhasznált művekről, szomszédos jogi 
teljesítményekről, ez azonban nyilvános előadás esetén csak az első előadásra vonatkozik.  

A közös jogkezelés feletti felügyeletet az SZTNH gyakorolja.  

Ha a felügyeleti eljárás eredményeként a jogkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértését 
vagy azokban előírt feltételek teljesülésének hiányát állapítja meg, felügyeleti intézkedésként 
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- felhívja a szervezetet a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű működés 
helyreállítására; 

- felügyeleti bírságot szabhat ki; 
- megkeresi az ügyészséget az egyesület törvényességi ellenőrzése körében meghozható 

intézkedések megtétele céljából 
- dönthet az engedély visszavonásáról; végül 
- eltilthatja a szervezetet a jogkezeléstől. 
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VIII. A SZERZŐI JOGBITORLÁS 

1. A szerzői jogbitorlás fogalma és fajai 

Említettük korábban, hogy a szerzői jogi jogviszony abszolút szerkezetű és negatív tartalmú 
jogviszony, amelyben a jogosultakon kívül mindenki más tartózkodni köteles attól, hogy a 
szerző jogát bármilyen módon megsértsék. Amennyiben a jogsértés bármilyen formában 
bekövetkezik, a szerzői jog megsértéséről, azaz szerzői jogbitorlásról beszélünk. A szerzői 
jogbitorlás szankciói lehetnek büntető jogiak, szabálysértési és polgári jogiak. A polgári jogi 
szankciók között pedig különbséget kell tenni objektív alapú szankciók és szubjektív alapú 
szankciók között. 

Előbbi független a jogsértő felróható magatartásától, utóbbi jogkövetkezmények viszont csak 
akkor állnak be, ha a jogsértő magatartása felróható volt, vagyis nem úgy járt el, ahogy az az 
adott helyzetben általában elvárható. 

A szerzői jogbitorlás a legtöbb esetben a vagyoni jogosultságok megsértése esetén valósul 
meg, hiszen a mű bármely felhasználásához – a szabad felhasználás eseteit kivéve – kell a 
szerző hozzájárulása, így az engedély nélküli felhasználás már jogbitorlásnak tekinthető. 
Ugyanakkor a szerzői jogbitorlás a személyhez fűződő jogok körében is előfordul (pl. a 
névjog megsértése esetén). 

2. A szerzői jogbitorlás objektív és szubjektív alapú szankciói 

A szerzői jogbitorlás objektív alapú szankciói arra tekintet nélkül érvényesülnek, illetve 
érvényesíthetők, hogy a jogsértő magatartás felróható-e vagy sem. 

Az objektív alapú szankciók alapjában véve megegyeznek a Ptk. 2:51. §-ában felsorolt, a 
személyiségi jogok megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményekkel. 

Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – 
a következő polgári jogi igényeket támaszthatja. 

Követelheti: 

- a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; 
- a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a 

jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; 
- hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy 

szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő 
nyilvánosságot biztosítsanak; 

- hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások 
előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő 
felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; 

- a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; 
- a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, 

továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, 
valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő 
átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, 
illetve megsemmisítését. 



 

41 
 

A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést 
is követelhet. A szerzői jogi törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése 
esetén pedig a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet.  

A szerző a gazdagodás visszatérítésére irányuló igényt azzal a személlyel szemben is 
támaszthatja, aki 

- kereskedelmi mértékben birtokolta a jogsértéssel érintett dolgokat; 
- kereskedelmi mértékben vette igénybe a jogsértéssel érintett szolgáltatásokat; 
- kereskedelmi mértékben nyújtott szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez; 
- közreműködött a jogsértéssel érintett dolgok előállításában és terjesztésében, illetve a 

jogsértéssel érintett szolgáltatások nyújtásában. 

A jogsértő különösen a következő adatok szolgáltatására kötelezhető: 

- a jogsértéssel érintett dolgok, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, 
illetve teljesítésében résztvevők, a jogsértéssel érintett dolgokat birtoklók, valamint a 
forgalmazásba bevonni kívánt vagy bevont nagy- és kiskereskedők neve és címe; 

- a jogsértéssel érintett dolgok, illetve szolgáltatások előállított, forgalmazott, illetve 
igénybe vett, valamint megrendelt mennyisége, továbbá az azokért adott, illetve kapott 
ellenérték. 

A bíróság a szerző kérelmére elrendelheti, hogy a lefoglalt, kereskedelmi forgalomból 
visszahívott, illetve onnan véglegesen kivont eszközöket, anyagokat, illetve dolgokat fosszák 
meg jogsértő mivoltuktól, vagy – ha az nem lehetséges – semmisítsék meg. A bíróság 
indokolt esetben a megsemmisítés helyett elrendelheti az eszközöknek és anyagoknak a 
bírósági végrehajtás szabályai szerint történő értékesítését is; ebben az esetben a befolyó 
összeg felől ítéletben határoz. 

A jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel érintett dolgok 
lefoglalásának helye van akkor is, ha azok nincsenek a jogsértő tulajdonában, de a tulajdonos 
a jogsértésről tudott, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett tudnia 
kellett volna. 

A bíróság a lefoglalást és a megsemmisítést a jogsértő költségére rendeli el, kivéve, ha az eset 
körülményei az ettől való eltérést indokolják. A kereskedelmi forgalomból való visszahívás, 
az onnan való végleges kivonás, illetve a megsemmisítés elrendelése tárgyában a bíróság a 
harmadik személyek érdekeinek figyelembevételével, valamint úgy dönt, hogy az elrendelt 
intézkedés a jogsértés súlyosságával arányban álljon. 

A bíróság továbbá a szerző kérelmére elrendelheti a határozatnak a jogsértő költségére történő 
nyilvánosságra hozatalát. Nyilvánosságra hozatalon kell érteni különösen az országos 
napilapban, illetve az internet útján történő közzétételt.  

A szerzői jog megsértése miatt indított perekben az ideiglenes intézkedést – az ellenkező 
valószínűsítéséig – a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelméhez szükségesnek 
kell tekinteni, ha a kérelmező igazolja, hogy a mű szerzői jogi védelem alatt áll, valamint, 
hogy ő a szerző, a szerző jogutóda vagy a mű olyan felhasználója, illetve a szerzői jogok 
közös kezelését végző olyan szervezet, amely jogosult saját nevében fellépni a jogsértéssel 
szemben. 
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Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a szerzői jog megsértésének megkezdése óta hat 
hónap, illetve a kérelmezőnek a jogsértésről és a jogsértő személyéről való tudomásszerzése 
óta hatvan nap már eltelt. 

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem a keresetlevél benyújtását megelőzően is előterjeszthető, 
amelyet a bíróság nemperes eljárásban bírál el.  

A szerző – a jogsértés esetén támasztható polgári jogi igényeken felül – az ideiglenes 
intézkedésre vonatkozó feltételekkel kérheti a bíróságtól 

- biztosítási intézkedés elrendelését a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai 
szerint, ha valószínűsítette, hogy a kártérítés, illetve a jogsértéssel elért gazdagodás 
visszatérítése iránti követelésének későbbi kielégítése veszélyben van, és a jogsértés 
kereskedelmi mértékű; 

- a jogsértő kötelezését banki, pénzügyi és kereskedelmi adatainak és iratainak 
közlésére, illetve bemutatására az előző pont szerinti biztosítási intézkedés elrendelése 
céljából; 

- biztosíték adását, ha ennek fejében – a jogsértés abbahagyásának követelése helyett – 
hozzájárul a feltételezett jogsértő cselekmények jogsértő általi folytatásához. 

Előzetes bizonyításnak a per megindítása előtt helye van akkor is, ha a szerző a jogsértés 
tényét vagy annak veszélyét elvárható mértékben valószínűsítette.  

Szubjektív alapú szankcióról akkor beszélhetünk, ha a jogsértő magatartás egyben felróható. 
Ilyen esetben a polgári jogi felelősség szabályai szerint a jogsértő kártérítést köteles fizetni. 
Kártérítésre alapul szolgálhat az is, ha a szerző személyhez fűződő jogait megsértik.  

A szerzői jog megsértésének továbbá vámjogi következményei is lehetnek. A szerző ugyanis 
– külön jogszabály rendelkezései szerint – követelheti a vámhatóság intézkedését a 
jogsértéssel érintett vámáruk belföldi forgalomba kerülésének megakadályozására. 

A törvény védelmet biztosít a műszaki intézkedések megkerülésével szemben is. Ugyanis a 
szerzői jogbitorlás jogkövetkezményeit rendeli alkalmazni minden olyan cselekményre, amely 
jogosulatlanul teszi lehetővé vagy könnyíti meg a szerzői jog védelmére szolgáló hatásos 
műszaki intézkedések megkerülését, és amelynek a műszaki intézkedés megbecsülésén kívül 
nincs számottevő gazdasági jelentősége, illetve célja. Ez a rendelkezés azonban csak akkor 
alkalmazható, ha az említett cselekményeket végző személy tudja, vagy az adott helyzetben 
általában elvárható gondosság mellett tudnia kellene, hogy a cselekmények jogosulatlanul 
teszik lehetővé a hatásos műszaki intézkedések megkerülését. (Műszaki intézkedésnek 
minősül minden eszköz, termék, alkatrész, eljárás, illetve módszer, amely arra szolgál, hogy a 
szerzői jog megsértését megelőzze vagy megakadályozza.) 

A szerzői jog megsértésének következményeit kell alkalmazni a jogkezelési adat jogosulatlan 
eltávolítására vagy megváltoztatására, továbbá az olyan művek jogosulatlan terjesztésére, 
terjesztés céljából történő behozatalára, sugárzására vagy a nyilvánossághoz másként történő 
közvetítésére, amelyekről eltávolították, vagy megváltoztatták a jogkezelési adatot. E 
cselekményeket elkövető személynek is tudnia kell vagy elvárható gondosság mellett tudnia 
kellene, hogy cselekményével lehetővé teszi vagy megkönnyíti a szerzői jog megsértését, 
vagy mást arra indít. (Jogkezelési adat a jogosultaktól származó minden olyan adat, amely a 
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művet, a szerzőt vagy a műre vonatkozó jogok más jogosultját azonosítja vagy a felhasználás 
feltételeiről tájékoztat). 

A kizárólagos felhasználási engedélyt megszerző személy a szerző jogainak megsértése 
esetén felhívhatja a szerzőt, hogy a jogsértés abbahagyása iránt tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. Amennyiben a szerző az intézkedést – a felhívástól számított 30 napon belül – 
nem teszi meg, a jogszerző saját nevében jogosult fellépni a jogsértés miatt. Ha a 
felhasználási engedély nem kizárólagos, a jogszerző csak akkor léphet fel, ha a szerződés 
kifejezetten így rendelkezik. 

Végül a szerzői jogbitorlás jogkövetkezményeit megfelelően alkalmazni kell a szomszédos 
jogok megsértése esetére is. 
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IX. A FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉSEK 

1. A felhasználási szerződések általános szabályai 

Említettük korábban, hogy a létrehozás és felhasználás jogviszonyai szerződéses 
jogviszonyok, így a szerzői művek felhasználása alapjában meghatározott típusú szerződések 
alkalmazásával realizálódik. Ezen szerződések közül a kiadói, a megfilmesítési szerződések 
önálló, sui generis szerződések, amelyek a szerződés sajátos tárgya (a szerzői mű) 
következtében válnak elsősorban önállóvá.  

A magyar szerzői jogban korábban – az új szerzői jogi törvény megjelenéséig – a 
felhasználási szerződések szabályozása többszintű volt. A szerzői jogi törvény tartalmazta 
valamennyi felhasználási szerződésre irányadó általános szabályokat. Ezt követték az egyes 
szerződésfajtákra vonatkozó, miniszteri rendeletekben szabályozott speciális előírások. Végül 
azokban a kérdésekben, amelyekben sem az általános, sem a speciális szabályok nem 
tartalmaztak előírást, háttérszabályként a Ptk. valamennyi szerződésre vonatkozó általános 
előírásai nyertek alkalmazást. 

Az új szerzői jogi törvény a felhasználási szerződések valamennyi szabályát a törvénybe 
illesztette és az említett miniszteri rendeleteket hatályon kívül helyezte. Ugyanakkor törvényi 
szinten a felhasználási szerződések általános szabályait és az egyes szerződésfajtákra 
vonatkozó rendelkezéseket a kiadói és a megfilmesítési szerződésekre, mint legjelentősebb 
szerződésfajtákra korlátozta. Ezen túlmenően az egyes műtípusokra vonatkozó rendelkezések 
egyes más műfajok szerződési kérdéseire is kiterjednek.  

Továbbra is érvényesül az a szabály, hogy a törvényben nem szabályozott kérdésekben 
háttérszabályként a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A felhasználási szerződések fogalmát a törvény a következők szerint határozza meg: 
„Felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének a felhasználásra, a 
felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni.” 

A felhasználási szerződések alakiságára vonatkozóan az írásbeliség kötelező, kivéve, ha a 
törvény eltérően rendelkezik. Ennek értelmében nem szükséges a szerződést írásba foglalni 
napilapban, vagy folyóiratban történő közzétételre kötött szerződés esetén.  

A felhasználási szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A felhasználási 
szerződésre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha a szerzői jogi 
törvény vagy más jogszabály az eltérést nem tiltja. 

Ez a szabály összhangban a Ptk. szabályaival azt is jelenti, hogy a szerződés létrejöttéhez a 
feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való 
megállapodás szükséges. Nyilvánvaló, hogy a felhasználási szerződések esetén lényeges 
kérdésnek kell tekinteni: a mű azonosítását, a felhasználási mód megjelölését, valamint a 
felhasználási engedély ellenértékét. Ha pedig a felhasználási szerződés általános szerződési 
feltételek alapján jön létre, a Ptk-nak az ilyen feltételekre vonatkozó rendelkezéseit is 
alkalmazni kell. Ha a felhasználási szerződés tartalma nem állapítható meg egyértelműen, 
akkor a szerző számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni (egyoldalú kogencia). 
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Az új törvény is azt a vélelmet állítja fel, hogy a felhasználás nem kizárólagos jellegű Ha 
tehát a művet a felhasználó kizárólagos jelleggel kívánja felhasználni, ezt a szerződésben 
kifejezetten rögzíteni kell. A felhasználási engedély továbbá korlátozható valamely területre, 
időtartamra, felhasználási módra és a felhasználás meghatározott mértékére. Jogszabály vagy 
a szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a felhasználási engedély a Magyar Köztársaság 
területére terjed ki és időtartama a szerződés tárgyát képező műhöz hasonló művek 
felhasználására kötött szerződések szabályos időtartamához igazodik. 

Ha a szerződés nem jelöli meg azokat a felhasználási módokat, amelyekre az engedély 
vonatkozik. illetve nem határozza meg a felhasználás megengedett mértékét, az engedély a 
szerződés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges felhasználási módra és 
mértékre korlátozódik. 

Semmisnek kell tekinteni az olyan szerződési kikötést, amellyel a szerző meghatározatlan 
számú jövőbeli művének felhasználására ad engedélyt. A szerződés megkötésekor 
ismeretlen felhasználási módra vonatkozó felhasználási engedély érvényesen nem adható. A 
felhasználásnak a szerződés megkötését követően kialakuló módszere nem tekinthető a 
szerződés megkötésekor még ismeretlen felhasználási módnak pusztán azért, mert a korábban 
is ismert felhasználási mód megvalósítását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb 
minőségben teszi lehetővé. 

Érvényesen lehet szerződést kötni viszont jövőben megalkotandó műre vonatkozóan. Ilyen 
szerződés alapján átadott mű elfogadásáról a felhasználó a mű elfogadásáról a felhasználó a 
mű átadásától számított 2 hónapon belül köteles nyilatkozni. Ha a művet a felhasználó 
kijavításra visszaadta, a határidő a kijavított átadásától számít. Amennyiben a felhasználó az 
elfogadásra nyitva álló határidőn belül nem nyilatkozik, a művet elfogadottnak kell tekinteni. 

Jövőben megalkotott műre vonatkozó szerződés esetén a felhasználó jogosult az elkészült 
művet indokolt esetben – megfelelő határidő tűzésével – a szerzőnek kijavítás végett 
ismételten is visszaadni. Ha a szerző a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre 
nem végzi el, a felhasználó a szerződéstől díjfizetési kötelezettség nélkül elállhat. Javítás 
utáni alkalmatlanság esetén a szerzőt csak mérsékelt díjazás illeti meg. 

Ha a szerző a mű felhasználásához hozzájárult, a felhasználáshoz elengedhetetlen vagy 
nyilvánvalóan szükséges, a mű lényegét nem érintő változtatásokat köteles végrehajtani. 
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni, a felhasználó a 
változtatásokat hozzájárulása nélkül is végrehajthatja. 

A felhasználó az engedélyt harmadik személyre csak akkor ruházhatja át, illetve csak akkor 
adhat részére további engedélyt a mű felhasználására, ha azt a szerző kifejezetten 
megengedte. A felhasználási engedély a felhasználó gazdálkodó szervezet megszűnése esetén 
a szerző beleegyezése nélkül átszáll a jogutódra. Ha a felhasználó a szerző beleegyezése 
nélkül ruházza át a jogait, illetve ad további felhasználási engedélyt, vagy ha a felhasználási 
engedély a szerző beleegyezése nélkül száll át, a felhasználó is a jogszerző egyetemlegesen 
felelnek a szerződés teljesítéséért. 

A felhasználási engedély csak kifejezetten kikötés esetén terjed ki a mű átdolgozására. A mű 
többszörözésére adott engedély csak kifejezett kikötés esetén ad a felhasználónak jogot arra, 
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hogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve hogy azt számítógéppel vagy 
elektronikus adathordozóra másolja. A mű terjesztésére adott engedély szintén csak kifejezett 
kikötés esetén ad a felhasználónak jogot arra, hogy a műpéldányokat forgalomba hozatal 
céljából behozza az országba. A mű többszörözésére adott engedély – kétség esetén – kiterjed 
a többszörözött műpéldányok terjesztésére is. Ez nem vonatkozik a műpéldányoknak az 
országba forgalomba hozatal céljából történő behozatalára. 

Az új törvény a külföldi jogokból is ismert ún. bestseller-klauzulát is tartalmaz. Ennek 
értelmében a bíróság akkor is módosíthatja a felhasználási szerződést, ha az a szerzőnek a 
felhasználás eredményéből való arányos részesedéshez fűződő lényeges jogos érdekét azért 
sérti, mert a mű felhasználása iránti igénynek a szerződéskötést követően bekövetkezett 
jelentős növekedése miatt feltűnően naggyá válik a felek szolgáltatásai közötti 
értékkülönbség. 

Sajátos szabályok vonatkoznak a felhasználási szerződések megszűnésére vonatkozóan is. 

A megszüntetés körében a felmondásra vonatkozó szabályok széleskörűen kerülnek 
meghatározásra. 

A szerző mindenekelőtt felmondhatja a kizárólagos felhasználási engedélyt tartalmazó 
szerződést, ha  

- a felhasználó nem kezdi meg a mű felhasználását a szerződésben meghatározott vagy 
– ennek hiányában – az adott helyzetben általában elvárható időn belül, vagy 

- a felhasználó a szerződéssel megszerzett jogait nyilvánvalóan a szerződés céljának 
megvalósítására alkalmatlan módon vagy nem rendeltetésszerűen gyakorolja. 

Ha a felhasználási szerződést 5 évvel hosszabb időtartamra kötötték, a szerző az előzőekben 
ismertetett felmondási jogát csak a szerződés megkötésétől számított 2 év eltelte után 
gyakorolhatja. 

A felmondás jogát általában a szerző csak azt követően gyakorolhatja, hogy a teljesítésre a 
felhasználónak megfelelő határidőt szabott és az eredménytelenül telt el. A felmondási jogáról 
a szerző előzetesen nem mondhat le, gyakorlását szerződéssel csak a szerződéskötést vagy – 
ha ez későbbi – a mű átadását követő legfeljebb 5 éves időtartamra lehet kizárni. 

A szerző akkor is felmondhatja a felhasználási szerződést, ha a szerző alapos okból 
visszavonja a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyét vagy a már nyilvánosságra 
hozott művének további felhasználását ilyen okból megtiltja. Ilyen esetben a felmondási jog 
gyakorlásának feltétele, hogy a szerző adjon biztosítékot a nyilatkozat időpontjáig felmerült 
kár megtérítésére. Ilyen okból történő felmondást követően, ha a szerző ismét hozzá kíván 
járulni a mű nyilvánosságra hozatalához vagy további felhasználásához, a korábbi 
felhasználót előfelhasználói jog illeti meg, amelyre az elővásárlási jogra irányuló szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 

A felhasználási szerződés ex nunc hatállyal megszűnik a szerződésben megállapított idő 
elteltével vagy a szerződésben meghatározott körülmények bekövetkeztével, valamint a 
védelmi idő elteltével. 
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Végül a felhasználási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a 
szerzői vagyoni jogok átruházására irányuló szerződésekre, valamint az előadóművészi 
teljesítmények felhasználására vonatkozó szerződésekre is. 

2. A kiadói szerződés 

A kiadói szerződés a szerzői jogi törvény szerint olyan szerződés, amelynek alapján a szerző 
köteles a művet a kiadó rendelkezésére bocsátani, a kiadó pedig jogosult a művet kiadni, 
valamint forgalomba hozni, és köteles a szerzőnek díjat fizetni. 

A kiadói tevékenység olyan jellegű felhasználást jelent, amely a szerzői alkotás (elsősorban 
irodalmi alkotások) példányainak bizonyos technikai módszerrel (pl. nyomtatás) történő 
többszörözését és értékesítését foglalja magában.  

A kiadói szerződés alanyai: a szerző és a kiadó. Kiadói pozícióban kizárólag olyan (általában 
jogi) személy léphet fel, aki jogosult kiadói tevékenység folytatására. 

A mű kiadása – ez látható a definícióból – a kiadónak nem kötelessége, hanem joga, tehát a 
kiadót nem lehet a mű kiadására kényszeríteni. 

Eltérés továbbá a felhasználási szerződésekre vonatkozó általános szabályoktól, hogy a kiadó 
felhasználási joga főszabályként kizárólagos, amely kizárólagosság különböző korlátok 
között érvényesül. így nem vonatkozik a kizárólagosság napilapok, folyóiratok vagy 
gyűjtemények részére készült művek kiadása tekintetében. 

A kiadói szerződésben továbbá pontosan meg kell határozni a felhasználás körét. A 
kizárólagos felhasználási joga a kiadónak csak meghatározott célú felhasználásra terjed ki. 
Ennek megfelelően főszabályként a kiadó joga csak a magyar nyelvű kiadásra terjed ki, de a 
szerződésben természetesen ettől eltérően is megállapodhatnak. 

Irodalmi művek kiadásánál képek (illusztrációk) alkalmazásához a szerző beleegyezése 
szükséges. Ha azonban a szerző beleegyezett abba, hogy művét képek alkalmazásával adják 
ki, az egyes képek felhasználásához való hozzájárulását csak alapos okból tagadhatja meg. 

A kiadó főkötelezettsége a díj megfizetése. Ez lehetséges fix összegben, vagy megállapítható 
esetleges díjtáblázatok alapján. Amennyiben a mű kiadására a szerződésben meghatározott 
időn belül nem kerül sor, a szerző jogosult a szerződéstől elállni, ezzel együtt azonban a 
kiadónak a teljes díjat meg kell fizetnie a szerző részére. Meg kell jegyezni, hogy maga a 
kiadó is jogosult lejárat előtt a szerződéstől elállni, ez azonban ugyancsak nem érinti a 
díjfizetési kötelezettségét. 

A szerző a kiadói szerződés alapján a mű szolgáltatására, rendelkezésre bocsátására, 
valamint a kiadást elősegítő közreműködésre köteles. 

A többi kérdésben a felhasználási szerződésre vonatkozó általános szabályok az irányadók. 

3. A megfilmesítési szerződés 

A megfilmesítési szerződés (a filmalkotás létrehozására kötött szerződés) alapján a szerző – 
kivéve a szöveges vagy a szöveg nélküli zenemű szerzőjét – ellenkező kikötés hiányában 
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átruházza az előállítóra a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére való 
jogot. 

Felhasználói oldalon minden olyan szervezet szerepelhet, amelynek tevékenységi körébe 
tartozik filmek készítése. 

A film készítése során továbbá számos szerző alkotása kerül felhasználásra, amely felhasználási 
jogot a felhasználó az érintett szerzőkkel külön-külön kötött szerződésekkel szerzi meg. Az alkotók 
közül a film rendezőjére a megfilmesítési szerződés hatálya nem terjed ki, a rendező általában 
munkaviszonyban tevékenykedik. Ha pedig nem áll munkaviszonyban, vele eseti szerződést kell 
kötni. 

A szerződésben meg kell határozni a felhasználni kívánt mű műfaját (pl. filmvázlat, forgatókönyv), 
a film tervezett terjedelmét, a mű átadásának határidejét és a díjazás feltételeit. A szerzőt minden 
egyes felhasználási mód tekintetében külön-külön díjazás illeti meg. A felhasználáshoz 
kapcsolódó bevételnek minősül az a támogatás is, amelyet az előállító a film megvalósításához kap. 
A díj megfizetésére az előállító köteles. 

Az előállító a szerződés alapján őt megillető jogokat más – akár belföldi, akár külföldi – természetes 
személlyel vagy jogi személlyel együttesen is gyakorolhatja.  

Az előállító évente legalább egyszer köteles a filmalkotás felhasználásához kapcsolódó bevételeiről 
a szerzőnek felhasználási módonként írásban elszámolni. 

Ha az előállító a mű elfogadásától számított 4 éven belül a megfilmesítést nem kezdi meg, vagy 
megkezdi ugyan, de ésszerű határidőre nem fejezi be, a szerző felmondhatja a szerződést és arányos 
díj megfizetését követelheti. A szerzőt ilyen esetben a felvett előleg megilleti, a művel pedig 
szabadon rendelkezik. 

Ha a szerződést a film céljára jövőben megalkotandó műre kötik meg, az előállító köteles a mű 
átvételétől számított 6 hónapon belül a szerzőt írásban értesíteni arról, hogy a művet elfogadja-e 
vagy annak kijavítását igényli. A mű kijavításra való visszaadása esetén a kijavítás elvégzésére 
megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított mű elfogadásáról az átvételtől számított 3 hónapon belül 
az előállító köteles nyilatkozni. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a művet elfogadottnak kell 
tekinteni. 

Itt is alkalmazásra kerül a versenyjogi klauzula, melynek értelmében a szerző az előállítás 
befejezésétől számított 10 éven belül ugyanarra a műre csak az előállító hozzájárulásával köthet 
újabb megfilmesítési szerződést. Ez a korlátozás kiterjed a rajz- vagy bábfilmekben szereplő 
jellegzetes alakra, valamint – a felek megállapodása esetén – a szerzőnek a film céljára készített és 
felhasznált művével azonos témájú másik művére is. 
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X. A SZERZŐI JOGVITÁK RENDEZÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ 
SZERVEZETEK 

1. Szerzői jogi szakértő testület 

Szerzői jogi jogvitás ügyben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok 
szakvéleményt kérhetnek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő szakértő 
testülettől. A testület tagjait az igazságügy miniszter a nemzeti kulturális örökség 
miniszterével egyetértésben 5 éves időtartamra nevezi ki. 

A testület szakvéleményét 3 vagy 5 tagú tanácsban szótöbbséggel alakítja ki. Felkérésre peren 
kívül is adhat szakvéleményt a felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben. A 
testület szervezetének és működésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg. 

2. Egyeztető testület 

Az egyeztető testület a szerzői jogi szakértői testületen belül működik. Ha a nyilvánossághoz 
– az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – történő egyidejű változatlan 
továbbközvetítéssel kapcsolatban a felhasználó és a jogosultak, illetve azok közös jogkezelő 
szervezete között nem jön létre megállapodás a díjazásról és a felhasználás egyéb feltételeiről, 
bármelyik fél az egyeztető testülethez fordulhat. 

Az egyeztető testület megalakítására a választottbíráskodásról szóló törvényben foglalt 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az egyeztető testület tagjait a szerzői jogi 
szakértő testület tagjai közül kell kijelölni. 

Az egyeztető testület eljárásának célja, hogy a felek közötti megállapodás létrehozását 
elősegítse. 

Ha a felek között nem jön létre megállapodás, az egyeztető testület javaslatot készít a 
megállapodás tartalmára, amelyet a felekkel írásban közöl, amelyet a felek kifejezetten vagy 
hallgatólagosan elfogadhatnak. Hallgatólagos elfogadásnak kell tekinteni, ha a javaslatot a fél 
a kézbesítéstől számított 3 hónapon belül nem kifogásolja az egyeztető testületnél. 

Az egyeztető testület eljárása során a feleket egyenlő elbánásban kell részesíteni és 
mindegyik félnek meg kell adni a lehetőséget, hogy álláspontját előadhassa. A testület a 
feleket az eljárásban való részvételre, eljárási cselekmények lefolytatására nem kötelezheti, 
kivéve, ha a felek ebben megállapodnak. 

Egyebekben az egyeztető testület az eljárási szabályait, valamint a díjszabását maga állapítja 
meg. 

Az egyeztető testület eljárási szabályzatát a szerzői jogi szakértő testület dolgozza ki és az 
igazságügyminiszter hagyja jóvá. 
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XI. A SZERZŐI JOG ÉS AZ INTERNET 

1. Technikai fejlődés és jogi szabályozás  

Digitális világban élünk, mindennapi életünket, annak szinte minden területét áthatja a 
rohamos műszaki és technikai fejlődés következtében megalkotott, az emberek közötti 
kommunikációt könnyebbé és gyorsabbá tevő technikai újdonságok sokasága. A digitális 
világban élő ember az információs társadalom része, olyan tartalmak válnak néhány perc vagy 
másodperc alatt elérhetővé számára, mely tartalmak megtekintéséhez, élvezetéhez korábban 
sok száz, akár több ezer kilométert kellett utaznia. Ami mindezt lehetővé teszi számunkra, az 
az információs szupersztrádának nevezett internet. 

Az internet különböző típusú alkalmazásai (e-mail, chat, internetes vásárlás, kutatás stb.) 
kisebb-nagyobb fáziskéséssel megteremtették az internetes környezet használatának jogi 
szabályozását is.  

Példaként említhetjük az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes kérdéseiről szóló 2000/31/EK irányelvet, illetve az ennek 
alapján megszületett magyar jogszabályt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVII. törvényt. A jogalkotás azonban nemcsak a jogszerű magatartások kereteit 
jelöli ki, hanem a nem megengedettnek minősített magatartások jogkövetkezményeit, 
szankcióit is igyekszik egyre pontosabban rögzíteni. 

A szerzői jogi szabályozás körében az újabb és újabb szabályok megalkotását mindig a 
technikai fejlődés determinálta. Míg kezdetben szinten csak az irodalmi és zeneművek 
képezték a szabályozás tárgyát és a védett művek felhasználása is viszonylag szűk körű volt, 
addig a film, a rádió, a televízió és később egyéb technikai újdonságok (a műholdak és 
műholdas televíziózás, videomagnó, CD, DVD) megjelenése a szerzői művek 
felhasználásának eddig nem ismert távlatait nyitotta meg. Ennek a fejlődési folyamatnak a 
végén – pillanatnyilag – az internet áll. 

Mindig komoly dilemma elé állította a jogalkotókat az, hogy az új felhasználási módok 
következtében a korábbi, klasszikus szerzői jogi fogalmak és kategóriák alkalmazhatók-e, 
vagy pedig a szabályozást teljesen új alapokra kell helyezni, feladva a korábbi terminológiát. 
A szerzői jog fejlődése során végül mindig – így van ez az internet megjelenése 
következtében is – az a megoldás győzedelmeskedett, hogy a már kialakult jogi megoldásokat 
kell az új környezetben is változatlanul alkalmazni, a hagyományos kategóriák megőrzésével, 
azok tartalmának esetleges gazdagításával, tartózkodva az ötletszerű, csak egy-egy technikai 
megoldásra alkalmazható szerzői jogi válaszoktól. 

2. A szerzői jogi törvény és az internet. Felhasználás internetes környezetben 

Kiindulópontként rögzíthetjük, hogy a szerzői jogi törvényünk az internet kifejezést nem 
használja. A jogalkotó szándéka a törvény megalkotásakor az volt, hogy olyan 
fogalomhasználat kerüljön alkalmazásra, amely technológiasemleges, azaz amely a technikai 
fejlődés következtében az új környezetben történő felhasználásokra is megfelelően 
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alkalmazható. Az internetes környezetben történő felhasználást összefoglaló néven „online 
felhasználásnak” nevezhetjük. Ez a különböző tartalmak, szerzői művek és szomszédos jogi 
teljesítmények számítógépes hálózat keresztül nyilvánossághoz történő továbbítását jelenti, 
vagyis a nyilvánosság számára elektronikus hálózaton lehívásra hozzáférhető tételt. A szerzői 
jogi törvény technológiasemleges meghatározása a mű nyilvánossághoz való közvetítése 
körében került elhelyezésre oly módon, hogy a törvény kimondja, hogy a szerző kizárólagos 
joga kiterjed arra az esetre is, amikor a művet vezeték útján, vagy bármely más eszközzel 
vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a 
hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg. Ebbe a definícióba tehát nemcsak az 
interneten keresztül, hanem bármely más eszközzel, módon, illetőleg platformon történő 
(SMS, WAP stb.) felhasználás is beletartozik. 

Ezek a felhasználások tehát engedélykötelesek. (Nyilvánosság fogalmán azt értjük, hogy a 
felhasználás a családiasság, háziasság körét meghaladja, azaz ha a felhasználás a felhasználó 
családján és annak társasági, ismerősi körén kívüli személyek körében történik). Az online 
felhasználásnak alapvetően két fő típusát különíthetjük el: 

a) Művek műsorként történő érzékelésre való hozzáférhetővé tétele 

Az online-felhasználás egyik esete az, amikor a szerzői műveket és egyéb szomszédos jogi 
teljesítményeket úgy teszik a számítógépes hálózat igénybevételével a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé, hogy a közönség tagjai azt műsorként érzékelhetik. 

(Ezen használás egyik formája a webcasting, ahol az internet-felhasználó meghatározott 
műsorfolyamokból illetőleg műsorszámokból választhat meghatározott szempontok szerint. 
Másik esete a simulcasting valósul meg akkor, ha a felhasználás nem önállóan, hanem egy 
azonos rádiós vagy televíziós műsorsugárzással egy időben történik, ahol az internet a 
hagyományos műsorszórás alternatívájaként jelenik meg.) 

b) Az egyedi lehívásra való hozzáférhetővé tétel 

Az egyedi lehívásra történő hozzáférhetővé tétel az online-felhasználás azon típusa, ahol a 
felhasználók számára oly módon történik a művek és egyéb teljesítmények hozzáférhetővé 
tétele, hogy nemcsak a felhasználás helye és ideje, hanem egyes művek is külön-külön 
egyénileg, azaz nem műsorként választhatók ki. 

Az irodalmi, szakirodalmi, tudományos művek online felhasználása tipikusan az egyedi 
lehívásra történő hozzáférhetővé tétel útján valósul meg. Ezen folyamat során több olyan 
felhasználási cselekmény történik, amely szerzői jogi értelemben felhasználásnak minősül, 
azaz amelyhez a szerző engedélyére van szükség. Ezek a külön-külön engedélyköteles 
felhasználási cselekmények, felhasználási módok az alábbiak: 

ba) digitális többszörözés 

A többszörözés fogalmába beletartozik a mű tárolása digitális formában, elektronikus 
eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása 
is. 

Ide tartozik a mű digitális formába történő átalakítása, azaz a mű beszkennelése, begépelése, 
digitális archiválás, e-mailben történő elküldése.  
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A digitális többszörözés jelenti továbbá a számítógépes hálózaton átvitt mű anyagi formában 
való előállítását, amely a felhasználási folyamatnak a másik végpontja, s ilyennek minősül, a 
nyomtatás, letöltés, a CD-re történő kimásolás. 

bb) A nyilvánossághoz való többszörözés valósul meg hálózat útján való hozzáférésre 
felkínálással, szerzői mű honlapra felhelyezésével, a szerzői mű digitális formában való 
eljuttatása révén a szolgáltatáshoz kapcsolódó közönség számára: levelezési lista. 

A fentiekben rögzített minden egyes felhasználás külön-külön a szerző engedélyéhez kötött. 
Ezen felhasználások jogát a szerzővel e tárgyban létrejött megállapodás (felhasználási 
szerződés) útján lehet megszerezni. 

A digitális többszörözés útján létrejött műpéldányok, azaz a szerzői művek anyagi hordozón 
való terjesztése ugyancsak a szerző engedélyéhez kötött, azaz a szerző hozzájárulása nélkül 
nincs mód a művek nyomtatásban, vagy CD-n történő forgalomba hozatalára, tulajdonjogának 
átruházására, bérbeadására.  

Az alábbiakban áttekintünk néhány esetet, amikor az irodalmi művek online felhasználása oly 
módon történhet meg, hogy ahhoz nem kell szerző engedélyét kérni és díjat sem kell fizetni 
a felhasználásért. 

Ezek a tudományos, szakirodalmi művek vonatkozásában szabad felhasználásként 
értelmezhetők.  

A magáncélú másolás azt jelenti, hogy a szerzői műről bármely természetes személy maga, 
illetve az ismertségi köre műélvezetét szolgáló módon, szabadon készíthet másolatot. A 
magáncélú másolatkészítésnek nagyon szigorú korlátai vannak: 

- jövedelemszerzés, illetve jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja, 
- nyilvános előadás kép- vagy hanghordozóra nem rögzíthető, 
- szoftver és számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázis nem másolható, 
- teljes könyv, illetve folyóirat vagy napilag egésze nem másolható (csak kézírással 

vagy írógéppel), 
- más személlyel nem készíttethető digitális másolat magáncélra sem. 

Ez a fajta felhasználás tipikusan a természetes személyek által saját célra megvalósuló 
letöltéseket jelenti a gyakorlatban. 

Az ún. belső intézményi célú másolás körében meghatározott szervezetek konkrétan rögzített, 
a szervezet működéséhez szorosan kapcsolódó magatartását teszi lehetővé a jogalkotó a 
szerző engedélye és díjfizetése nélkül. 

A másolat készítésére jogosult szervezetek pl. iskolák, könyvtárak, múzeumok, levéltárak. 

Azon tevékenységek, amelyek körében a többszörözés megengedett, lehetnek pl. tudományos 
kutatás, archiválás tudományos célra, vagy megjelent mű kisebb részéről, illetve újság vagy 
folyóirat cikkéről is másolat készítése. 

Az internet működésének technikai megoldásából következik, hogy az internetes lehívásra 
történő hozzáférhetővé tétel folyamán mind az internet-szolgáltatónak a szerverén, mind a 
felhasználók számítógépén időleges többszörözések történnek, melyek elkerülhetetlenek az 
adott szerzői mű minőségi és gyors hozzáférhetővé tétele biztosítása érdekében. Ez az 
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időleges többszörözés szorosan kapcsolódik a nyilvánossághoz közvetítés fogalmához, a kettő 
egymástól nehezen elválasztható. 

Ebbe a kategóriába sorolható a weblapok időleges lemásolása, többszörözése, azaz internetes 
böngészés. Ugyancsak ide sorolható a gyorsító tárolókban történő többszörözés, valamint a 
proxy-szerveren keresztül nyújtott internet-hozzáférés is. Ezek a cselekmények csak akkor 
minősülnek szabad felhasználásnak, azaz ha a többszörözés: járulékos vagy közbenső jellegű, 
a felhasználásra irányuló műszaki folyamat elválaszthatatlan és lényeges részét képezi, nincs 
önálló gazdasági jelentősége, kizárólagos célja, hogy lehetővé tegye a köztes internet-
szolgáltatónál az átvitelt. 

Az internetes szabad felhasználás további lehetőségeire vonatkozóan a Szerzői jogi törvény 
33-41. §§-it kell értelemszerűen alkalmazni. 

Az internetes felhasználók körében is szerzői jogbitorlás valósul meg minden olyan esetben, 
amikor valamely szerzői művet engedély nélkül, vagy az engedély kereteit túllépve 
használnak fel, illetve ha a szerző személyéhez fűződő jogait megsértik. Jogbitorlásnak 
minősül az is, ha a szabad felhasználásra vonatkozó törvényi előírásokat nem tartja be a 
felhasználó. 

A szerzői jogbitorolás következményeit, szankcióit – mint láttuk – a polgári jog, másrészt – 
súlyosabb esetekre – a büntetőjog is meghatározza. 

Összefoglalva elmondható, hogy a szerzői művek – azon belül is elsősorban a szakirodalmi, 
illetve tudományos művek – internetes környezetben történő felhasználásával kapcsolatos 
törvényi rendelkezések nemcsak hogy eurokonformak és a nemzetközi szerzői jogi 
szabályozással összhangban állnak, hanem egyben a digitális kor követelményeinek is 
megfelelnek. 

Az internetes felhasználás körében a magyar szabályozásra épülő publikált bírósági döntések 
még nem születtek, a Szerzői Jogi Szakértő Testület néhány szakvéleménye alapján kezd 
kialakulni a joggyakorlat. 

Az internet megjelenése és az internet-felhasználók számának növekedésével párhuzamosan a 
szerzői jogi jogsértések száma is növekszik. A bitorlásokkal szemben a jogalkotó a szerzők 
érdekét védő hatékony jogvédelmi rendszert épített ki, mely teret enged a meghatározott 
társadalmi szempontok szerinti szabad felhasználásnak is, ugyanakkor a szerzők számára 
komplex, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket kilátásba helyező védelmi 
rendszert teremt, melyet az újabb szabályozás hatékony eljárási intézkedésekkel (ideiglenes 
intézkedés, előzetes bizonyítás, elkobzás, lefoglalás) egészít ki a jogsértések kezdeti 
fázisában, megakadályozva a jogsértések fokozódását. 

A technika további fejlődésével a szerzői jogi szabályozás folyamatos további finomítására 
lesz szükség anélkül azonban, hogy az alapvető szerzői jogi fogalmakkal és kategóriákkal fel 
kellene hagyni. 
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