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Felmerülő szerzői jogi kérdések
•
•
•
•

Műtipológiai vizsgálat (Szjt. 1. §)
A mű védelem alatt áll-e
Az adott cselekmény felhasználásnak minősül-e
Létezik-e az adott felhasználásra ún. szabad felhasználási
eset az Szjt-ben
• Jogtulajdonosok beazonosítása
• Engedélykérés

A szerzői jogviszony
Tárgya: szerzői mű
• az irodalom, a művészet vagy a tudomány
területén kifejtett alkotó szellemi tevékenység
egyéni-eredeti jelleget viselő, megformált
gondolatot kifejező, mások számára felfogható és
rendszerint rögzített formában megjelenő
eredménye

• Alanya: szerző, közös mű szerzőtársai
• Aki a művet megalkotta, csak természetes személy

• Tartalma: személyhez fűződő jogok,
vagyoni jogok

Szjt. 10.-13. §
Személyhez fűződő jogok
•A mű nyilvánosságra hozatala
•Névjog (szerzőkénti elismeréshez;
névfeltüntetéshez való jog)
•A mű egységének védelme

A szerző vagyoni jogai:
a) kizárólagos engedélyezési jog
b) engedély nélküli díjigény
kizárólagos engedélyezési jog = elsősorban arra szolgál,
hogy a jogosultnak anyagi előnyt biztosítson, melyet úgy ér
el a szabályozás, hogy a felhasználásért díjazást ír elő
(jogdíj).

A jogdíj a felhasználási engedély ellenértéke.

A védelmi idő
31. § (1) A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven
éven át részesülnek védelemben.
(2) A hetvenéves védelmi időt a szerző halálát követő év első napjától,
szerzőtársak esetében az utoljára elhunyt szerzőtárs halálát követő év első
napjától kell számítani.
(3) Ha a szerző személye nem állapítható meg, a védelmi idő a mű első
nyilvánosságra hozatalát követő év első napjától számított hetven év. Ha
azonban ez alatt az idő alatt a szerző jelentkezik, a védelmi időt a (2) bekezdés
szerint kell számítani.
(4) Több részben nyilvánosságra hozott mű esetében az első nyilvánosságra
hozatal évét részenként kell számítani.
(5) Az együttesen létrehozott mű védelmi ideje a mű első nyilvánosságra
hozatalát követő év első napjától számított hetven év.
(6) A filmalkotás védelmi idejét az utoljára elhunyt szerzőjének halálát követő
év első napjától kell számítani.
(7) 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 hetven éven belül nem hozzák
nyilvánosságra, a mű a továbbiakban nem részesülhet szerzői jogi
védelemben.

Szjt. 16. § (1) bek.
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. E törvény eltérő
rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély
felhasználási szerződéssel szerezhető.

Szjt. 16. § (5) bek.
A törvényben meghatározott esetekben a szerzőt a mű
felhasználásáért megfelelő díjazás illeti meg anélkül, hogy a
felhasználás engedélyezésére kizárólagos joga volna. A törvény
kizárhatja az ilyen díjazásról való lemondás jogát; a szerző ilyen
rendelkezés hiányában is csak kifejezett nyilatkozattal mondhat le a
díjazásról.

Szjt. 17. §
A mű felhasználásának minősül különösen:
• a) a többszörözés (18-19. §),
• b) a terjesztés (23. §),
• c) a nyilvános előadás (24-25. §),
• d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként
(26-27. §),
• e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet
közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése
(28. §),
• f) az átdolgozás (29. §),
• g) a kiállítás (69. §).

Többszörözés
Szjt. 18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és
hogy erre másnak engedélyt adjon. Többszörözés:
a) a mű anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett - rögzítése,
bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint
b) egy vagy több másolat készítése a rögzítésről.
(2) A mű többszörözésének minősül különösen a nyomtatással
megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, a
hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a
nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása
digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes
hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása. Az építészeti
alkotások esetében többszörözés a tervben rögzített alkotás kivitelezése és
utánépítése is.
Szjt. 47. § (2) A mű többszörözésére adott engedély csak kifejezett
kikötés esetén ad a felhasználónak jogot arra, hogy a művet kép- vagy
hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus
adathordozóra másolja.

Nyilvánossághoz közvetítés
Szjt. 26. § (8) A szerzőnek az is kizárólagos joga, hogy
művét - másként, mint sugárzással vagy a (7) bekezdésben
szabályozott módon - a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre
másnak engedélyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az
esetre, 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 választhatják meg.

A szabad felhasználás
Szjt. 33. § (1) A szabad felhasználás körében a felhasználás
díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a
nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon e törvény
rendelkezéseinek megfelelően.
(2) A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó
rendelkezések alapján is 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.
(3) A szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet
kiterjesztően értelmezni.

Szabad felhasználási esetkörök
•
•
•
•
•
•
•
•
•

idézés és átvétel [34. § (1)-(2)]
magáncélú másolás [35. § (1)-(3)]
belső intézményi célú másolás [35. § (4)]
ideiglenes többszörözés [35. § (6)]
iskolai, könyvtári, múzeumi, archívumi szabad
felhasználások pl. [38. § (5)] [40. §]
tájékoztatási célú szabad felhasználások [36 –37. §]
kivételek a nyilvános előadási kizárólagos jog alól [38. §]
fogyatékos személyek igényeinek kielégítése [41. § (1)]
bizonyítási célra történő szabad felhasználás [41. § (2)]

A szabad felhasználás esetei
• A belső intézményi célú másolás
35. § (4) Nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai
oktatás célját szolgáló [33. § (4) bek.] intézmény, muzeális intézmény,
levéltár, valamint a közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve
hangarchívum a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés
vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és
a) tudományos kutatáshoz vagy archiváláshoz szükséges,
b) nyilvános könyvtári ellátás vagy a 38. § (5) bekezdésében
meghatározott felhasználás céljára készül,
c) megjelent mű kisebb részéről, illetve újság- vagy folyóiratcikkről belső
intézményi célra készül, vagy
d) külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel
megengedi.

A szabad felhasználás esetei
38. § (5) A felhasználásra vonatkozó eltérő megállapodás
hiányában a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai
oktatás célját szolgáló [33. § (4) bek.] intézmények, muzeális intézmények,
levéltárak, valamint közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve
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 - külön jogszabályban meghatározott módon és
feltételekkel - a nyilvánosság említett tagjaihoz szabadon közvetíthetők,
ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is, feltéve,
hogy az ilyen felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás
célját közvetve sem szolgálja.

Nyilvánossághoz közvetítés
Szjt. 27. § (1) Az írók, a zeneszerzők és a szövegírók
képviseletében - a színpadra szánt irodalmi művek és a
zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik,
valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem
színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regények)
felhasználása kivételével - a már nyilvánosságra hozott
művek sugárzásának engedélyezésére és az ennek fejében
fizetendő díjak mértékére vonatkozóan közös jogkezelő
szervezet köt szerződést a felhasználóval.

Árva mű felhasználásának
általános szabályai
41/A. § (1) Egy mű vagy szomszédos
jogi teljesítmény akkor tekinthető árva műnek,
ha jogosultja ismeretlen vagy ismeretlen
helyen tartózkodik és a felkutatására az
adott helyzetben általában elvárható
gondossággal, jóhiszeműen elvégzett
jogosultkutatás nem vezetett eredményre.

Árva mű felhasználásának
általános szabályai
41/A. § (2) A jogosultkutatás során
legalább az árva mű felhasználásával
kapcsolatos részletes szabályokról szóló
kormányrendeletben – az érintett mű vagy
teljesítmény típusa szerint – meghatározott
információforrásokat igénybe kell venni.

Árva mű felhasználásának
általános szabályai
41/A. § (7) Ha egy műnek vagy teljesítménynek több
jogosultja van, akik között van ismert és ismert helyen
tartózkodó jogosult, a felhasználáshoz e jogosult engedélye
is szükséges.
(8) Az árva műnek tekintett mű vagy teljesítmény
jogosultja – a saját jogai tekintetében – bármikor
megszüntetheti a mű vagy teljesítmény árva mű jogállását
és a további felhasználást illetően gyakorolhatja jogait.
(9) Az e fejezetben foglalt rendelkezések nem
alkalmazhatók, ha a felhasználás jogosítása közös
jogkezelésbe tartozik.

Az árva mű kedvezményezett
intézmény által történő felhasználása
41/F. § (1) A 38. § (5) bekezdésében meghatározott
intézmény és a közszolgálati médiaszolgáltató rádió- vagy televíziószervezet (a továbbiakban együtt: kedvezményezett intézmény) a
gyűjteménye vagy archívuma részét képező árva művet a
közérdekű feladata teljesítése érdekében
a) a nyilvánosság számára szabadon hozzáférhetővé teheti oly
módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét
egyénileg választhatják meg;
b) digitalizálás, az a) pont szerinti hozzáférhetővé tétel, indexelés,
katalogizálás, megőrzés vagy helyreállítás céljából szabadon
többszörözheti.

Az árva mű kedvezményezett
intézmény által történő felhasználása
41/J. § A kedvezményezett intézmény a
41/F. § szerinti felhasználásokkal
összefüggésben elért bevételeit kizárólag az
ilyen felhasználások megvalósításával
felmerülő költségei fedezésére fordíthatja.
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