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A KUTATÁS FŐBB IRÁNYAI

1. A nemzeti kultúra jelentősége a társadalomban

2. A nemzeti kultúra kialakulásának, fenntartásának, fejlesztésének 

eszközrendszere

3. A nemzeti kultúrával kapcsolatos állami feladatrendszer áttekintése

4. A nemzeti kultúrával kapcsolatos szabályozási eszköztár feltérképezése

5. A nemzeti kultúra támogatásának eszközrendszere

6. A nemzeti kultúra fogalmának jelentősége a szerzői és szomszédos 

jogok elméletében és gyakorlatában 



A KULTÚRA SOKSZÁZ FOGALMA

„A kultúra explicit vagy implicit viselkedésmintákból áll, amelyeket 

szimbólumok közvetítenek. Ezek a szimbólumok a különböző 

embercsoportok kiemelkedő teljesítményei, magukban foglalják a 

művészeti termékeket is. A kultúra lényege a tradicionális (történelem 

során leszűrődött és kiválasztott) gondolatokból, ötletekből áll és főként a 

hozzájuk tapadó értékekből. A kultúra rendszereket egyrészt 

tekinthetjük a cselekvés termékeinek, másrészt a jövőbeli cselekedetek 

feltétel rendszerének. Kroeber & Kluckhohn (1952)



A NEMZETI KULTÚRA JELENTŐSÉGE A 
TÁRSADALOMBAN

• Nemzeti kultúra alatt a magyar vonatkozású kultúrát értjük

• A „tartalom” mindig egyben kulturális „érték” is

• A kulturális tartalmak sok esetben szerzői művek vagy szomszédos jogi 

teljesítmények



AZ ÁLLAMI FELADAT- ÉS ESZKÖZRENDSZER A 
NEMZETI KULTÚRÁBAN

• Szűk de erős verseny a kulturális piacon

• Verseny = művészeti szabadság

• Állam aktív szerepe a kulturális értékek védelmében és a művészeti 

szabadság biztosításában



LEHETSÉGES-E A VERSENYT BEFOLYÁSOLNI?

„Keresleti” oldal
https://img.444.hu/000_HKG2004061621862.jpg

Rádiókban hallható zenei tartalmak aránya (Artisjus)
http://www.vaskarika.hu/images/body/12432884815230cfda768a7_dcd9c504.jpg



A NEMZETI KULTÚRA SZABÁLYOZÁSA ÉS 
TÁMOGATÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

• Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti 

alkotás szabadságát, továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás 

megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben meghatározott 

keretek között a tanítás szabadságát.  Alaptörvény X. cikk (1)

• Közvetlen támogatási rendszer: EMMI (NKA), NMHH-MTVA, MMA, 

MANK, MNF – hatékony, párhuzamos, teljeskörű?

• Közvetett támogatási rendszer: ÁFA, TAO, kulturális adó



A NEMZETI KULTÚRA
ÉS SZERZŐI JOGI SZABÁLYOZÁS

• Szuverenitás: territorialitás elve

• Viszonosság (védett magyar / külföldi)

• A szerzői jogi védelem minden műre 

kiterjed

• Nemzeti kulturális tartalom vs szerzői 

jogi védelem

Joseph Ferdinand Keppler: The Pirate Publisher - Puck Magazine. 1886



MAGYAR VONATKOZÁSÚVÁ VÁLHATNAK AZ 
EREDETILEG TISZTÁN KÜLFÖLDI ALKOTÁSOK IS

http://i0.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/023/396/despacito-in-top-10-1st-latino-song-since-1996s-macarena.jpg

http://24.p3k.hu/app/uploads/2017/08/pamkutya-despacito-1024x576.jpg

2017 NYÁR - Forrás: Artisjus Dalszerző 2017 (3)



A NEMZETI KULTÚRA SZERZŐI JOGI 
ASPEKTUSAI

• Nemzeti kulturális tartalom: szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény

• Létrejötte és védelme nem függhet a szabályozó alkotás színvonalára 

vonatkozó értékítéletétől,

• Támogatási rendszerek: ösztönző a művek létrehozásában, terjesztésében

• Kulturális sokszínűség: kisebb (hazai) repertoárok védelme

• Műhelyvita, tanulmányok: 2018. I. félév
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