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A szerzõi jogról mindenkinek

A szerzõi jog meghatározó szerepet tölt be a szellemi alkotás ösz-
tönzésében, a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megóvásá-
ban, továbbfejlesztésében. A technikai fejlõdéssel lépést tartó szer-
zõi jog egyensúlyt teremthet a szerzõk és más jogosultak, valamint 
a felhasználók és a széles közönség érdekei között. A korszerû sza-
bályozás tekintettel lehet az oktatás és a mûvelõdés, a tudományos 
kutatás és a szabad információhoz jutás igényeire is, és gondoskod-
hat a szerzõi jogok széleskörû és hatékony érvényesülésérõl.

A jelen kiadvány segítséget kíván nyújtani szerzõknek és fel-
használóknak egyaránt ahhoz, hogy megismerjék a szerzõi jog 
alapfogalmait, a szerzõk személyhez fûzõdõ és vagyoni jogait, a 
mûvek védelmi idejét, a felhasználási szerzõdések lényeges feltét-
eleit, a szabad felhasználás kivételes szabályozását és a szerzõi jo-
gok megsértésének következményeit.

Mi a szerzõi mû?

Az 1999. évi LXXVI. törvény, azaz a szerzõi jogi törvény védi az 
irodalom, a tudomány, a mûvészet minden egyéni, eredeti alkotá-
sát, amely az alkotó szellemi tevékenységébõl fakad. A védelem 
nem függ mennyiségi, minõségi vagy esztétikai jellemzõktõl, vagy 
az alkotás színvonalára vonatkozó esztétikai értékítélettõl.

Valamely ötlet, elv, eljárás, elgondolás – azaz a mû témája – 
nem áll szerzõi jogi védelem alatt, mivel az nem lehet csak egy 
alkotó monopóliuma. Ugyancsak nem terjed ki a szerzõi jogi vé-
delem a jogszabályokra, nyilvános határozatokra, hatósági közle-
ményekre, ügyiratokra, valamint szabványokra és más hasonló 
rendelkezésekre.



3

A mûveken a védelem létrejöttüktõl kezdve, a törvény erejénél 
fogva áll fenn. A védelem tehát nem a mûvek nyilvántartásba véte-
lével, vagy rajtuk bármilyen igazoló jelzés feltûntetésével keletke-
zik, pusztán a mûvek megalkotásával. Az ismert ©jelzés pusztán 
a szerzõ személyének megjelölésére szolgál, feltûntetése önmagá-
ban szerzõi jogot nem keletkeztet, mint ahogy hiánya sem jelenti 
azt, hogy az adott mû nem áll védelem alatt.

Ki a szerzõ?

A szerzõi jog azt a természetes személyt illeti meg, aki a mûvet 
megalkotta. 

Több szerzõ közös mûvére, ha annak részei nem használhatók 
fel önállóan (pl. irodalmi mûvekben, szoftverekben), a szerzõi jog 
a szerzõtársakat együttesen illeti meg, olyan arányban, amilyen-
ben õk megállapodnak. Ha a közös mû részei egymástól elválaszt-
hatók (pl. zenés színpadi mûvek), a saját rész tekintetében min-
den szerzõ önállóan gyakorolhatja jogait. Ezeket nevezi a törvény 
összekapcsolt mûveknek.

Védelem alatt áll más szerzõ mûvének átdolgozása, feldolgozá-
sa és fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van. Az átdolgo-
zó, illetve fordító joga nem sértheti az eredeti mû szerzõjének jo-
gait, amelyre a felhasználónak is tekintettel lennie.

Ha egy gyûjtemény tartalmának összeválogatása, elrendezése, 
szerkesztése egyéni jelleget mutat, önálló szerzõi mûként részesül 
védelemben (pl. antológia, vagy adatbázis). A gyûjteményes mû 
egészére nézve a szerzõi jog a gyûjtemény szerkesztõjét illeti meg, 
ez azonban nem érinti a gyûjteménybe felvett mûvek szerzõinek 
önálló jogait.
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Mi a szerzõi jog?

A szerzõt a mû keletkezésétõl fogva megilleti a szerzõi jogok – 
személyhez fûzõdõ és vagyoni jogok – összessége.

Melyek a szerzõ személyhez fûzõdõ jogai?

A szerzõ személyhez fûzõdõ joga, hogy mûvét nyilvánosságra 
hozza, illetve mûvét a nyilvánosságtól visszavonja, hogy a mûvén 
a nevét feltüntessék és szerzõi minõségét elismerjék, valamint, 
hogy a mûvét ne torzíthassák el (a mû integritásához való jog).

Ezek a jogok a mûvet megalkotó személyt, a szerzõt illetik meg. 
A szerzõ személyhez fûzõdõ jogait nem ruházhatja át, arról nem 
mondhat le. A szerzõ tehát érvényesen nem rendelkezhet úgy, 
hogy az általa alkotott mû szerzõjének mást kell tekinteni.

Melyek a szerzõ vagyoni jogai?

A szerzõnek kizárólagos joga van a mû anyagi formában és 
nem anyagi formában történõ bármilyen felhasználására és min-
den egyes felhasználás engedélyezésére. A szerzõ tehát maga hasz-
nosíthatja mûvét, vagy a hasznosítás monopóliumát (vagy annak 
egy részét) másnak átengedheti.

Átruházhatók-e a vagyoni jogok?

Általános szabályként a vagyoni jogok összességét (a vagyoni 
hasznosítás teljes monopóliumát) a szerzõ nem ruházhatja át, ar-
ról nem mondhat le.
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A törvény azonban az általános szabály alól egyes esetekben ki-
vételeket enged. Ilyen kivétel az öröklés esete, amikor a vagyoni 
jogokról végrendelkezni lehet, és az örökösök a vagyoni jogról 
egymás javára rendelkezhetnek. Egyes mûfajtáknál szintén kivé-
telt enged a vagyoni jog átruházásának tilalma alól a törvény: a 
szoftverek, a munkaviszonyban alkotott mûvek, a reklámozás cél-
jára megrendelt mûvek és a filmalkotásokban felhasználásra kerü-
lõ mûvek vagyoni jogai átruházhatók. 

Minden más esetben a felhasználó a mû hasznosítása teljes mo-
nopóliumának egy-egy részét szerezheti meg (felhasználási jog).

Meddig állnak védelem alatt a mûvek?

A mûvek védelmi ideje a szerzõk életében és haláluk idõpontját 
követõen hetven éven át tart. A szerzõ halála után a szerzõi jogot 
a szerzõ jogutódja (örököse) gyakorolja. A szerzõtársak által alko-
tott közös mûvek védelmi idejét az utoljára elhunyt szerzõtárs ha-
lála idõpontjától kell számítani. Ugyanígy kell számítani a filmal-
kotások védelmi idejét is.

A védelmi idõ lejárta után a mûvek szabadon felhasználhatók, 
de a szerzõ nevét ekkor is fel kell tüntetni. 

Mit jelent a mû felhasználása?

A mû felhasználása történhet anyagi formában (többszörözés, 
terjesztés, kiállítás) és nem anyagi formában (nyilvános elõadás, 
nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, átdolgozás).

A mû sajátos címe is védelem alatt áll, és a mûben szereplõ jel-
legzetes alak kereskedelmi hasznosításának – ill. a hasznosítás en-
gedélyezésének joga - is megilleti a szerzõt.
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Felhasználás: többszörözés

A szerzõ kizárólagos joga, hogy a mûvét többszörözze, és hogy 
erre másnak engedélyt adjon. Többszörözés a mû rögzítése anya-
gi hordozón, közvetlen vagy közvetett formában bármilyen mó-
don, akár véglegesen, akár idõlegesen, és egy vagy több másolat 
készítése a mûrõl.

Többszörözés tehát a mindenfajta technikával megvalósított 
rögzítés és másolatkészítés, a hang- és képfelvétel készítése, a su-
gárzás céljára való rögzítés, a mû tárolása digitális hordozón és 
a számítógépes hálózatról letöltött mûvek anyagi formában való 
elõállítása is.

Felhasználás: terjesztés

 A szerzõ kizárólagos joga, hogy mûvét terjessze és hogy erre 
másnak engedélyt adjon. Terjesztés a mû eredeti példányának (pl. 
festmény), vagy többszörözött példányainak (pl. könyv, hangfel-
vétel) hozzáférhetõvé tétele a nyilvánosság számára. Ez történhet 
forgalomba hozatallal (a mûpéldány tulajdonjogának átruházásá-
val), bérbeadással, a mûpéldányok importjával és kölcsönzésével.

A könyvkiadás engedélyezésével egyidejûleg a szerzõ feljogosít-
ja a könyvkiadót a kiadott könyvpéldányok terjesztésére is. Az el-
adással forgalomba hozott példányok további, eladás útján való 
forgalmazása (pl. antikváriumi forgalmazás) már a szerzõtõl füg-
getlenül történhet. A bérbeadás, import, esetenként kölcsönzés 
(nyilvános haszonkölcsön) útján terjesztett mûpéldányok útját a 
szerzõ a terjesztési joga folytán követheti, s e terjesztések csak szer-
zõi engedéllyel történhetnek jogszerûen.
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Felhasználás: nyilvános elõadás

A szerzõ kizárólagos joga, hogy a mûvét nyilvánosan elõadja 
és erre másnak engedélyt adjon. A mû elõadható élõ elõadásban, 
elõadómûvészi teljesítménnyel vagy érzékelhetõvé tehetõ a kö-
zönség számára bármilyen technikai eszközzel vagy módszerrel. 
Nyilvánosnak akkor tekinthetõ az elõadás, ha az a nyilvánosság 
számára hozzáférhetõ helyen történik, vagy más olyan helyen, 
ahol a családon, vagy annak társasági, ismerõsi körén kívüli sze-
mélyek gyûlnek, vagy gyûlhetnek össze.

Felhasználás: nyilvánossághoz közvetítés 

A szerzõ kizárólagos joga, hogy mûvét sugárzással a nyilvános-
sághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Sugár-
zás a mû érzékelhetõvé tétele távollévõk számára hangoknak, ké-
peknek és hangoknak vagy technikai megjelenítésüknek vezeték, 
vagy más hasonló eszköz nélkül megvalósuló átvitelével.

Sugárzás útján való mûfelhasználásnak tekinti a törvény a földi 
és mûholdas sugárzást, a kódolt sugárzást és a vezetékes mûsorto-
vábbítást is. Hasonló felhasználás az is, ha a mûvet vezeték útján, 
vagy bármely más módon úgy teszik a nyilvánosság számára hoz-
záférhetõvé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és ide-
jét egyénileg választhatják meg (a mû felvitele a számítógépes há-
lózatra, vagyis az Internetre). A szerzõ joga kiterjed a sugárzással 
nyilvánossághoz közvetített mûve sugárzással történõ továbbköz-
vetítésére, és annak engedélyezésére is (kábeltelevíziós egyidejû, 
változatlan továbbközvetítés)
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Felhasználás: átdolgozás

A szerzõ kizárólagos joga, hogy mûvét átdolgozza, vagy erre 
másnak engedélyt adjon. Átdolgozás a mû minden olyan megvál-
toztatása, amelynek eredményeképpen az eredeti mûbõl szárma-
zó más mû jön létre. Ilyen lehet pl. a fordítás, zenei átdolgozás, 
filmre való átírás. Az átdolgozás során mindig figyelemmel kell 
lenni a szerzõnek a mûve integritására vonatkozó személyhez fû-
zõdõ jogára.

Felhasználás: kiállítás

A vizuális mûalkotás szerzõjének beleegyezése szükséges a mû 
kiállításához (kivéve a közgyûjteményekben õrzött mûvek kiállí-
tását). Az ilyen alkotás tulajdonosa köteles a mûvet a szerzõi jog 
gyakorlása céljából a mûvet idõlegesen a szerzõ rendelkezésére bo-
csátani.

Hogyan lehet megszerezni a mû felhasználási jogát?

A fenti felhasználási jogokat a szerzõ vagy közvetlenül, vagy a 
közös jogkezelés útján gyakorolhatja. A felhasználó tehát a jogsze-
rû felhasználáshoz szükséges szerzõi engedélyt vagy a szerzõvel 
közvetlenül megkötött szerzõdéssel, vagy a közös jogkezelõ szer-
vezeten keresztül (szerzõdéssel, vagy csak díjfizetés útján) szerez-
heti meg. Egyes esetekben a szerzõnek a felhasználással kapcsola-
tos engedélyezési joga nincs, csak díjazás illeti meg õt a felhaszná-
lás ellenében.
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Mit jelent a közös jogkezelés?

A mûvek tömeges felhasználása szükségessé tette olyan jogi 
megoldás kialakítását, amely alkalmas arra, hogy az adott mûfaj 
teljes mûrepertoárjának változatlan (vagyis átdolgozás nélküli) 
felhasználását azonos feltételekkel jogosíthassa minden felhaszná-
ló számára, és hogy e felhasználások után a szerzõk a felhaszná-
lásból származó bevétellel arányos díjazásban részesülhessenek. A 
szerzõk erre a joggyakorlásra világszerte létrehozták közös jogke-
zelõ szervezeteiket, amelyek kölcsönös képviseleti szerzõdéseik ré-
vén jogosítják egymás repertoárját és elszámolják egymás között 
a szerzõiket megilletõ jogdíjakat. A közös jogkezelõ szervezet – ke-
zelési költségei levonása után – a felhasználók által befizetett jog-
díjat a felhasználók tájékoztatása és saját ellenõrzése alapján kiala-
kított arányok szerint a szerzõk részére felosztja és kifizeti. A ze-
nei és irodalmi közös jogok kezelõ szervezete Magyarországon az 
ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület).

A fentiekbõl következõen a közös jogkezelés alapján fizetendõ 
jogdíjról sem a közös jogkezelõ szervezet, sem elõzetesen a szerzõ 
nem mondhat le, mivel ez a közös jogkezelés által történõ jogosí-
tást tenné bizonytalanná.

Milyen felhasználásra lehet a közös jogkezelésen keresztül 
jogot szerezni?

A zenei és irodalmi mû nem színpadi nyilvános elõadása és az 
egyidejû, változatlan, az eredeti sugárzótól különbözõ, más szer-
vezet által megvalósított nyilvánossághoz közvetítés (kábelteleví-
ziós mûsorelosztás) csak akkor tekinthetõ jogszerûen a szerzõ ál-
tal engedélyezettnek, ha a közös jogkezelõ szervezet által megál-
lapított jogdíjat e szervezetnek befizették. Ezekben az esetekben 
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tehát a szerzõi engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha a felhasz-
nálás jogdíját befizették.

Egyéb esetekben (pl. nem színpadi zenei és irodalmi mûvek 
mindenfajta, sugárzása, nem színpadi zenemûvek rögzítése, több-
szörözése és terjesztése hangfelvételen, multimédia mûben és 
elektronikus adattárban) a felhasználás jogát a közös jogkezelõ 
szervezettel megkötött szerzõdés alapján lehet megszerezni.

Mikor kell a szerzõvel közvetlenül megállapodni a fel-
használásról?

 
A fent említett nem színpadi nyilvános elõadáson, hangfelvétel-

többszörözésen, sugárzáson, egyidejû, változatlan továbbközvetí-
tésen túlmenõen a mûvek rögzítése és többszörözése, filmalkotá-
sok, dramatikus mûvek nyilvános elõadása, illetve sugárzása csak 
a szerzõvel való megállapodás feltételei szerint történhet jogszerû-
en. Szerzõi engedély kell a mûvek példányainak bérbeadásához, 
filmalkotások, szoftverek, hangfelvételben foglalt mûvek kölcsön-
zéséhez (haszonkölcsönbe adásához) is. A közös jogkezelés csak a 
mûvek változatlan formában történõ felhasználását jogosíthatja, 
az esetleges átdolgozáshoz (pl. idegen nyelvû dalszöveg magyar 
fordítása) az eredeti jogosult engedélye kell.

Melyek a felhasználási szerzõdés lényeges feltételei? 

A felhasználási szerzõdés feltételeit a felek szabadon állapítják 
meg. A szerzõdésben meg kell határozni a szerzõ által engedélye-
zett felhasználási jog pontos terjedelmét, azaz a szerzõdés által jo-
gosított felhasználás módját, mértékét, területét és idõtartamát. A 
felhasználási szerzõdést írásba kell foglalni.
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A felhasználási szerzõdés csak akkor ad a felhasználónak kizáró-
lagos felhasználási jogot, átdolgozási jogot, kép-, ill. hangrögzítés-
re, digitális másolásra, ill. importra jogot, valamint a megszerzett 
felhasználási jog tovább-engedélyezésének jogát, ha errõl a szerzõ-
désben a felek kifejezetten megállapodtak.

Ha a felhasználási szerzõdés tartalma nem állapítható meg egy-
értelmûen, a szerzõ számára kedvezõbb értelmezést kell elfogad-
ni. Ha tehát a szerzõdés a fenti feltételekrõl nem rendelkezik, azt 
utólagos értelmezéssel nem lehet a felhasználó javára kiterjeszte-
ni. Ugyancsak nem terjeszthetõ ki a szerzõdés a megkötésekor 
ismeretlen felhasználási módra, illetve a szerzõ meghatározatlan 
számú jövõbeli (a szerzõdés megkötésekor még meg sem alko-
tott) mûvére sem.

Létrejöhetnek alkotói megbízások, akár hosszú távra is, ahol a 
szerzõ jövõbeli, esetleg csak fajtájuk, vagy jellegük szerint megha-
tározott mûvek felhasználási jogát engedi át a felhasználónak.

A szerzõ egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja a kizárólagos 
engedélyt tartalmazó felhasználási szerzõdést, ha a felhasználó 
nem kezdi meg a mû felhasználását a szerzõdésben rögzített határ-
idõn belül, vagy ha a felhasználó a megszerzett jogot nem rendel-
tetésszerûen gyakorolja. Ugyancsak felmondhatja a szerzõ a fel-
használási szerzõdést, ha személyhez fûzõdõ jogával élve a mûvet 
a nyilvánosságtól visszavonja, de ekkor a felhasználót kártalaníta-
nia kell. A hosszú távú alkotói megbízások szerzõdéseit minden 
ötödik évben mondhatják fel a felek.

Mennyi jogdíjat kell fizetni a szerzõ részére?

A szerzõt a mû felhasználásának engedélyezése fejében szerzõi 
jogdíj illeti meg, amelyrõl a felek a felhasználási szerzõdésben ál-
lapodnak meg. A szerzõt a felhasználással kapcsolatosan a felhasz-
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nálónál keletkezett bevétellel arányos díjazás illeti meg (pl. egy-
összegû díjazás), hacsak a felek kifejezetten meg nem állapodnak 
a közös kockázatviselésen alapuló díjazásban (ún. royalty jellegû 
részesedés a mûpéldányok értékesítésébõl keletkezett bevételbõl). 
A szerzõ tehát csak akkor viseli a mûve felhasználásának vállalko-
zásából eredõ kockázatot, ha erre nézve kifejezetten megállapo-
dott a felhasználóval.

A fent vázolt lehetõségekkel élve a felek tetszésük szerint hatá-
rozhatják meg az átengedett felhasználási jog terjedelmét (azaz a 
felhasználó piaci helyzetét meghatározó monopóliumot). Termé-
szetesen minél szélesebb körû a mûvel kapcsolatos felhasználói 
monopólium, annál többe kerül. Fontos, hogy a szerzõdésbõl egy-
értelmûen kiderüljön, hogy a felek által kialkudott jogdíj milyen 
terjedelmû felhasználási jogot „fed le”. Ha azután a nagy siker foly-
tán a felhasználás az eredetileg elõirányzottnál nagyobb mértékû 
lesz, az ún. „best seller” rendelkezés alapján lehet a jogdíjat a kelet-
kezett nagyobb bevétellel arányba hozni.  

Mikor nem kell a szerzõ engedélye a felhasználáshoz?

A szerzõi engedélyhez kötött felhasználások alól a törvény kivé-
telt enged ott, ahol a szerzõi mû védelme érdekével egyenértékû 
más érdekek (pl. mások alkotó tevékenysége, magánszféra, isko-
lai oktatás, pontos tájékoztatás, fogyatékos személyek igénye, stb.) 
ezt szükségessé teszik. A szabad felhasználás törvényben szabályo-
zott eseteiben a felhasználás díjmentes, szerzõi engedély nem kell 
hozzá, de a szerzõ személyhez fûzõdõ jogát (névjog, integritáshoz 
való jog) tiszteletben kell tartani. A szabad felhasználás kivételes 
eseteit nem lehet kiterjesztõen értelmezni, és az ilyen felhasználá-
sok nem lehetnek sérelmesek a mû rendes felhasználására, és in-
dokolatlanul nem károsíthatják a szerzõ érdekeit.
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A szabad felhasználás kompenzálása

A szabad felhasználás keretében a mû magáncélra lemásolható. 
A sok magáncélú másolás azonban együttesen már alkalmas arra, 
hogy általa csökkenjen a szerzõ engedélyével forgalmazott mûpél-
dányokból keletkezõ bevételt. Ezt a szerzõi jogosultnál jelentkezõ 
bevételkiesést kompenzálja az ún. „üres kazetta jogdíj”, amelyet 
az üres hang- és képhordozók forgalmazói fizetnek a közös jogke-
zelõ szervezet (ARTISJUS) részére, amely azt a jogosultak érdek-
képviseletei között felosztja. A fénymásolás, vagy más hasonló el-
járással történõ magáncélú másolás kompenzálására lép hatályba 
2000. szeptember l-jén a reprográfiai jogdíj, amelyet a másoló be-
rendezések forgalomba hozói, és a reprográfiás készüléket ellenér-
ték fejében üzemeltetõk fognak fizetni.

Melyek a szerzõi jog megsértésének következményei?

A szerzõi jog megsértése esetén a szerzõ a polgári jog körében 
igényelheti a jogsértés abbahagyását, elégtételadást nyilatkozat út-
ján, a jogsértést megelõzõ állapot helyreállítását, a jogsértéssel elõ-
állított dolog megsemmisítését, valamint a jogsértéssel elért gaz-
dagodás visszatérítését (ez minimálisan a szerzõi jogdíj). A szerzõ-
nek a polgári jogi felelõsség alapján kártérítés jár jogsértés esetén, 
s ilyen kártérítésre a személyhez fûzõdõ jog megsértése is.

A szerzõi jog megsértése bûncselekmény is, amelyet a törvény 
kétévi (súlyosabb esetekben ötévi) szabadságvesztéssel sújt.


