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I. Bevezetés – a szerzői jog helye a magyar jogrendszerben – a bitorlás 

 
Egy, az utóbbi időben gyorsan változó jogterület – a szellemi alkotások joga – 

körében helyezhető el az a kérdéskör, mellyel a címben meghatározottak szerint 

foglalkozni kívánunk. A szellemi alkotások joga néven tárgyalt jogterület a polgári 

jog viszonylag önálló és sajátos területe. Ennek a tételes jogi megoldás éppúgy 

alapjául szolgál, mint a polgári jog tárgyára, területére vonatkozóan kifejtett 

különböző elméleti megközelítésű álláspontok.1 A polgári jog ugyanis – ahogy azt 

Polgári Törvénykönyvünk (a továbbiakban: „Ptk.”) is deklarálja – a személyek 

vagyoni és személyi viszonyait szabályozza2 az egyenjogúság és a mellérendeltség 

módszerével.3 Az általánosan elfogadott álláspont szerint a polgári jog az áru jellegű 

vagyoni viszonyok szabályainak összességében határozható meg, ami azonban nem 

zárja ki azt, hogy alkalmas nem vagyoni, személyi jellegű jogviszonyok rendezésére 

is, mely személyi viszonyok gyakran maguk is vagyoni viszonyokhoz kötődnek és 

vagyoni szankciókkal védhetőek.4 A szellemi alkotásokra vonatkozó szabályozásban 

a polgári jogi szabályok dominanciája érvényesül.5 A szellemi tulajdon6 körébe 

tartozó alkotások jogi védelmével foglalkozó jogterület relatív  önállóságának 

kodifikációs fundamentuma a magánjogi kódextől elkülönülő,7 külön jogforrásban 

rögzített joganyag.8 A Ptk. – abból a felfogásból kiindulva, hogy a szellemi 

alkotásokkal kapcsolatos jogviszonyok döntően polgári jogi viszonyok9 – maga is 

általános jelleggel, az alkotás fajtájától függetlenül rögzíti a szellemi alkotások 

törvényi védelmét.10 Az egyes szellemi alkotásokra vonatkozó külön törvények is 

                                                
1 Lontai Endre-Faludi Gábor-Gyertyánfy Péter-Vékás Gusztáv: Magyar polgári jog, szellemi 
alkotások joga, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004, 9. o. 
2 a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 1. § (1) bekezdés 
3 Bíró György-Lenkovics Barnabás: Magyar polgári jog – Általános tanok, Novotni Kiadó, Miskolc, 
1998, 24. o. 
4 Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti 
Kiadó Kft., Budapest, 2001, 24. o. 
5 Csécsy György: A szellemi alkotások joga, Novotni Kiadó, Miskolc, 2007, 11. o. 
6 az angol terminológia szerinti intellectual property kifejezés széles körben használt fogalom, lásd: J. 
Thomas McCarthy-Roger E. Schechter-David J. Franklyn: McCarthy’s Desk Encyclopedia of 
intellectual property, third edition, published by BNA Books, 1231 25th St., NW, Washington, DC 
20037, 2004, 308. o.  
7 a know-how-ra vonatkozó szabályozás kivételével 
8 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. 
évi XXXIII. törvény, a használati mintaoltalomról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, a 
mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló1991. évi XXXIX. törvény, a 
formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi 
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény  
9 Gellért (szerk.): A Polgári Törvénykönyv …  303. o. 
10 Ptk. 86. § 
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deklarálják a polgári joghoz való kötődésüket, a Ptk-t mögöttes joganyagként 

megjelölve.11 Az új Polgári Törvénykönyv megalkotására irányuló folyamatban a 

kezdetektől egyértelmű volt,12 hogy a Ptk. mögöttes jogterülete a szellemi 

alkotásokra vonatkozó, külön törvényben rögzített joganyagnak, csak kezdetben az a 

felfogás került előtérbe, hogy a szellemi alkotások védelmét rögzítő rövid 

rendelkezéseket a Személyek című Könyvbe fel kell venni,13 de a szerzői jogi és 

iparjogvédelmi törvények anyagát nem kell inkorporálni annak ellenére sem, hogy a 

szellemi tulajdon jogviszonyaiban jelentkező alanyi jogok megsértése esetén 

magánjogi szankciók alkalmazásának van helye,14 később ez elvetésre került, így 

sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007. december 3-ig közigazgatási 

egyeztetésre bocsátott javaslatában, sem az Országgyűléshez benyújtott 

törvényjavaslatban nem szerepel utalás a szellemi alkotásokra.15 Az új Polgári 

Törvénykönyv tervezetéhez készített Szakértői Javaslat ugyanakkor – nem foglalva 

állást ezen alanyi jogok személyi vagy vagyoni jellegét illetően, azaz a korábbi 

koncepcióval összhangban, nem változtatva a hatályos szabályozás rendszerén, az 

elméleti vitában16 a semleges álláspontot képviselve17 – utal a szerzői jogi és 

iparjogvédelmi oltalomra,18 hivatkozva arra, hogy a külön magánjogi törvények 

kódexszel való tartalmi és terminológiai egységét biztosítani kell.19 

 

                                                
11 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 3. §-a szerint azokban a kérdésekben, amelyeket a 
szerzői jogi törvény nem szabályoz, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
12 Több szerző elemezte a szerzői jogra és általában a szellemi tulajdonra vonatkozó speciális 
szabályok és a Ptk. viszonyát, így: Bacher Vilmos: A szellemi tulajdon védelme és a Ptk., Polgári Jogi 
Kodifikáció, 2000. 3. szám, 23-32. o.; Boytha György: A szellemi alkotások joga és az új Ptk., Polgári 
Jogi Kodifikáció, 2000. 3. szám, 13-23. o.; Faludi Gábor: Szerzői jog, iparjogvédelem és a Ptk. 
koncepciója, Polgári Jogi Kodifikáció 2003. 3. szám 3-14. o.; Boytha György-Faludi Gábor: Javaslat 
az új Ptk. szerzői jogi és iparjogvédelmi rendelkezéseire, Jogtudományi Közlöny, 2008 április, 172-
178. o. 
13 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozat, az új Polgári Törvénykönyv koncepciója, Magyar Közlöny 
2003. február 8., különszám, 32. o. 
14 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv tervezetének néhány elméleti rendszertani előkérdéséről, 
Magyar Jog, 2006. 7. szám, 393. o. 
15 http://www.parlament.hu/irom38/05949/05949.pdf 
16 Boytha György: Eltérő szerzői jogi koncepciók közelítésének kérdései, különös tekintettel a film 
jogvédelmére, Ius Privatorum Ius Commune Europae, Liber Amicorum Studia Ferenc Mádl Dedicata, 
ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék – Budapest, 2001, 55-74. oldal és Petkó Mihály: A 
monosita felfogás érvényesülése a szerzői jogi törvényben, Debreceni Jogi Műhely, 2005. április, 
www.law.klte.hu/jogimuhely/cikk_2005_04_01_petko.htm  
17 Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, Complex Kiadó 
Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2008, 382. o. 
18 2:419. § 
19 Vékás Lajos: Az új Ptk. Szakértői Javaslatának elvi kérdései, Magyar Jog, 2008. február, 68. o.  
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A vizsgált jogterületnek egyéb, közvetett szabályozást nyújtó forrásai is vannak, 

hiszen a fogyasztóvédelemre,20 a reklámokra vonatkozó szabályozást,21 illetve a 

versenyjogi előírásokat22 is figyelembe kell venni a szellemi alkotásokhoz kötődő 

különböző jogviszonyok megítélésekor.  Ugyanakkor ezt a viszonylagos önállóságot 

az ezen a területen kialakuló jogviszonyok sajátos tárgya is megalapozza, vagyis az a 

megközelítés, mely szerint az alkotó személyiség érdekeinek23 oltalmazására az 

alkotáshoz fűződően kerül sor24 oly módon, hogy az alkotói folyamat eredményeként 

létrejött alkotás tekintetében az alkotó számára kizárólagos jogokat biztosít. 

Összefoglaló jelleggel azt mondhatjuk, hogy a szellemi alkotások szabályozása a 

polgári jogi szabályozás területére eső átfogó komplex rendszernek tekinthető.25  

A szellemi alkotások jogterületén belül két főbb részterületet különböztetünk meg: a 

szerzői jogot és az iparjogvédelmet.  

 
A szerzői jog alapvető jogforrása hazánkban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) A szerzői jog tárgya a szerzői mű (szerzői alkotás), 

ami nem más, mint az irodalom, a tudomány vagy a művészet körébe eső, 

rendszerint valamilyen formában rögzített, egyéni, eredeti gondolat.26 Mivel az 

egyéni-eredeti jelleg kérdésében történő állásfoglalás értékítéletet is jelent 

szükségképpen az adott műről, a jogalkalmazó számára néha meglehetősen nehéz 

feladat a szerzői mű mivoltának megállapítása.27 A szellemi alkotótevékenység 

eredményeként létrejött alkotással kapcsolatban a jogosultat megillető jogok, azaz a 

szerzői jogviszony képezi a szerzői jogi szabályozás tárgyát, mely jogviszonynak 

elengedhetetlen eleme a közvetett tárgy, azaz a szerzői mű.28 Az Szjt. csak példálózó 

jelleggel sorolja fel azon műveket, amelyek szerzői alkotásnak minősülnek (például: 

irodalmi mű, nyilvánosan tartott beszéd, szoftver, színmű, zenemű, táncjáték, 

                                                
20 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
21 a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
22 a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
23 valamint személyhez fűződő és vagyoni jogainak 
24 Lamm Vanda-Peschka Vilmos (főszerk.): Jogi lexikon, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest, 1999, „szellemi alkotások joga” szócikk, 551. o. 
25 Tattay Levente: A szellemi alkotások joga, Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék 
Könyvkiadója, Budapest, 2003, 35. o. 
26 Csécsy: A szellemi alkotások … 28. o. 
27 Kovács László: A szerzői alkotás sokarcúságáról, Magyar Jog, 2006. 5. szám, 286. o. 
28 Gyertyánfy Péter (szerk.): A szerzői jogi törvény magyarázata, Complex Kiadó Jogi és Üzleti 
Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006, 28. o. 
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filmalkotás, fotóművészeti alkotás, építészeti alkotás stb.).29 A szerzői alkotásnak 

minősülés szempontjából a mű esztétikai értéke, mennyiségi, minőségi jellemzője 

vagy az annak színvonalára vonatkozó értékítélet nem releváns,30 de minimális 

szellemi színvonalat el kell érnie a szerzői jogi védelmet élvező gondolatnak, azaz 

emberileg felfoghatónak, érthetőnek kell lennie.31 Bizonyos alkotásfajtákat a törvény 

kizár az oltalomból, így nem részesülnek szerzői jogi védelemben a jogszabályok, a 

bírósági és hatósági határozatok, az ügyiratok, a szabványok, sajtótermékek 

közleményeinek alapjául szolgáló tények, napi hírek, valamely ötlet, elv, elgondolás, 

eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet, illetve a folklór 

kifejeződései.32 Szerzői jogi védelem az alkotás létrejöttével, minden alaki feltétel, 

illetőleg regisztráció nélkül keletkezik. A szerzői jogi védelem kezdő időpontja a mű 

rögzítésének időpontja. Az Szjt. szabályozást tartalmaz továbbá a szomszédos jogi 

teljesítmények (előadóművészek, hangfelvétel-előállítók, rádió- és televízió-

szervezetek, filmelőállítók védelme) és az adatbázisok előállítói tekintetében is, 

melyeket összefoglalóan kapcsolódó jogoknak nevezünk.33  

 
A szerzői jog azt a személyt illeti meg, aki a művet megalkotta.34 A szerzői 

jogviszony tartalma alatt az alanyokat megillető jogokat, illetőleg az őket terhelő 

kötelezettségeket értjük. A szerzői jogviszonyban elkülönítjük egymástól a 

személyhez fűződő és a vagyoni jogokat. Témánk szempontjából külön jelentősége 

van a szerzői jogbitorlásnak (azaz szerzői jogok megsértésének), amely alatt azt 

értjük, amikor bármilyen formában bekövetkezik az abszolút szerkezetű és negatív 

tartalmú szerzői jogviszony megsértése. A szerzői jogbitorlás leggyakrabban a 

vagyoni jogosultságok megsértése útján valósul meg.35 Az ún. alapjogviszonyok 

keretében valósul ugyanis meg a szerzők és a kapcsolódó jogi jogosultak 

személyiségi és vagyoni jogainak védelme, melyek abszolút szerkezetű 

                                                
29 Szjt. 1. § (2) bekezdés 
30 Szjt. 1. § (3) bekezdés és Tattay: A szellemi alkotások …  90. o. 
31 A fotóművészeti alkotás területén az eredetiség kritériumait vizsgálja Szinger András: Az eredetiség 
küszöbe – „Gondolatszövedék” a fotó és a szerzői jogi oltalom kapcsolatáról, Jogtudományi Közlöny, 
2005. március, 117-125. o. 
32 Szjt. 1. § (4)-(7) bekezdés 
33 Szjt. harmadik rész 
34 Szjt. 4. § (1) bekezdés 
35 McCarthy-Schechter-Franklyn: McCarthy’s Desk Encyclopedia … 299. o.  
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jogviszonyok, a védelem az alkotás létrejöttével egyidejűleg a törvény alapján 

keletkezik.36  

 
Napjainkban egyre inkább kiemelt figyelmet kapnak a szerzői alkotások, valamint a 

szomszédos, illetve kapcsolódó jogi védelemben részesülő teljesítmények. A 

fokozott érdeklődés hátterében rejlő okként lehet megjelölni a szerzői jog hatókörébe 

tartozó, ilyen védelemben részesülő különböző termékek és szolgáltatások gazdasági 

jelentőségének fokozódását, valamint – és ezzel részben szoros összefüggésben – a 

technikai fejlődés következményeként előálló, a jogalkotás számára is új kihívásokat 

teremtő digitalizációt,37 továbbá a mindennapi életünket átható információs 

társadalmi38 jelenségeket.39 Elegendő csak a könyvekre, s a könyvtári 

szolgáltatásokra,40 zeneművekre vagy a számítógépi programokra,41 illetve a 

multimédia művekre42 gondolni ahhoz, hogy egyértelművé váljon, hogy ezen 

alkotások által megtestesített szerzői jogi tartalom emberek millióihoz jut el nap mint 

nap elektronikus úton, az információs szupersztráda, az internet segítségével, amely a 

szerzői joggal foglalkozó jogászokat új kihívások elé állította.43 A szerzői jogi 

tartalmaknak a nagyközönség számára történő hozzáférhetővé tétele korunkban ipari 

méreteket ölt, a jelentős invesztíciót megvalósító szerzői jogi alapú gazdasági 

ágazatok nemzetgazdaságokat és a világgazdaságot is jelentős mértékben 

meghatározó szerepe elvitathatatlan.44 Ezt a folyamatot a jogalkotó sem nézheti 

tétlenül.45  

                                                
36 Ettől el kell határolni a létrehozás jogviszonyait, amelyeknél az alkotók ösztönzése történik az 
értékes gondolatokat kifejező alkotások létrehozására, relatív szerkezetű jogviszonyok keretében (pl.: 
kutatási szerződések, jövőben megalkotandó műre vonatkozó kiadói szerződés), valamint a 
felhasználás jogviszonyait, amelyek keretében valósul meg a már létrehozott és védelemben részesülő 
alkotás felhasználása, hasznosítása, relatív szerkezetű jogviszonyokban (pl. megfilmesítési szerződés). 
37 Pálos György: Szerzői jogunk az informatikai forradalomban, Cég és jog, 2002 november, 34. o.  
38 Verebics János: Jogfejlődésünk és az információs társadalom, Gazdaság és Jog, 2004 március, 3-11. 
o.  
39 Az információs társadalom és a szerzői jog összefüggéseit részletesen elemzi Petkó Mihály: Az 
információs társadalom hatása a szerzői jogra, Gazdaság és Jog, 2006. 12. szám, 20-23. o. 
40 Gyenge Anikó: Archívumok egy új világban: a digitalizáció hatásai a könyvtárakra, Iparjogvédelmi 
és Szerzői Jogi Szemle, 2007. augusztus I. rész, 43-57. o. és 2007 október II. rész, 31-45. o. 
41 Jacsó Péter: A szoftver jogi oltalma, Központi Statisztikai Hivatal Nemzetközi Számítástechnikai 
Oktató és Tájékoztató Központ, Budapest, 1981, 28-37. o. a szoftver jogi oltalmának problematikus 
kérdéseit taglalja nemzetközi összehasonlításban 
42 Tattay Levente: Gondolatok a multimédiáról, Gazdaság és Jog, 2004 május, 17-18. o.  
43 Lilian Edwards-Charlotte Waelde: Law and the Internet, A Framework for electronic Commerce, 
Oxford-Portland Oregon, 2000, 181. o.  
44 Ruth Towse: Assesing the economic effects of copyright and its reform, 
www.oiprc.ox.ac.uk/EJWpo203.pdf 
45 Gyertyánfy Péter: Jogharmonizáció az információs társadalomban – a szerzői jog példája, Magyar 
Tudomány, 1998. 2. szám, 196-211. o. 
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A szerzői joghoz kapcsolódó iparágak gazdasági potenciálját jól szemlélteti az, hogy 

az Amerikai Egyesült Államokban 2001-ben az összes szerzői jogi alapú iparág 

hozzávetőlegesen 791,2 milliárd USD bevételt hozott a gazdaságnak, ami a GDP46 

közel 7,75%-a.47 A szerzői jogi alapú ágazatok magyar gazdaságban betöltött 

szerepét vizsgálva ugyancsak megállapítható, hogy mind teljesítményük értéke, mind 

a foglalkoztatotti létszámuk alapján jelentős súlyt képeznek a nemzetgazdaságban. A 

szerzői jogi tevékenység területén működő vállalkozások az összes vállalkozás 

mintegy 7,7%-át képviselik.48 2002-ben a szerzői jogi alapú ágazatok hozzájárulása a 

GDP-hez 9,68%-ot tett ki, 3412 milliárd forint értékben, s ezen belül az elsődleges 

szerzői jogi ágazatok aránya 3,95%, 1391 milliárd forint volt, míg a valamennyi 

szerzői jogi alapú ágazatban foglalkoztatottak együttes száma elérte a 278 ezret, 

ezzel az összes foglalkoztatott 7,1%-át kitéve, míg az összes szerzői jogi alapú 

ágazatban a munkavállalói jövedelem együttes nagysága az 552 milliárd forintot is 

meghaladta.49  

 
A számadatok egyértelműen arra utalnak, hogy a szerzői jogi ágazatok gazdasági 

súlya jelentős, nemzetgazdasági szempontból meghatározó mértékű. A gazdaság egy 

jelentős szegmensévé vált az internet, ahol ma már óriási tranzakciók is köttetnek.50 

Ebből következően elengedhetetlen a gazdaság ezen szektorának fundamentumát 

jelentő szerzői alkotások és teljesítmények hatékony védelme, a szerzői jogi 

tudatosság fejlesztése, annál is inkább, mert e területen hazánk meglehetősen rossz 

helyet foglal el a nemzetek rangsorában.51 Napjainkra természetesen a védelem 

különböző szintjei alakultak ki, melyek az egyre nagyobb mértéket öltő bitorlásokkal 

szemben kívánják felvenni a harcot. 

 
A tudomány és a technika fejlődése következtében ugyanis a szellemi tulajdonjogok 

egyre több, nagy kárt okozó és olyan új típusú támadásnak vannak kitéve, melyekkel 

                                                
46 Bruttó nemzeti össztermék  
47 Kamil Idris: A szellemi tulajdon, mint a gazdasági növekedés motorja címen megjelent művének 
rövid összefoglalója, WIPO ISBN 92-805-1478-4, 2005. december 23. 
48 Tájékoztató „A szerzői jogi alapú tevékenységek gazdasági jelentősége Magyarországon” című 
vizsgálatról, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest, 2004. szeptember 30., www.mszh.hu 
49 Penyigey Krisztina-Munkácsi Péter: A szerzői jogi alapú ágazatok gazdasági súlya 
Magyarországon, Magyar Szabadalmi Hivatal, 2005, 39-40. o. 
50 Verebics János: „Internet-gazdaság” és elektronikus kereskedelem jogának helykeresése a magyar 
jogrendszerben és jogtudományban, Jogtudományi Közlöny, 2002 február, 65-76. o. 
51 Penyigey-Munkácsi: A szerzői jogi … 170. o. 
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szemben a védelem, a szellemi tulajdonjogok jogosultjainak megóvása egyaránt 

igényli a fellépés műszaki megoldásait, valamint a célravezető jogi eszközök 

igénybevételét.52 A bitorlásokkal szembeni hatékony védelmet a jogrendszerek 

komplex módon teremthetik csak meg, mely a különböző jogágak összehangolt 

szabályozását kívánja meg. A szellemi tulajdonjogok valamennyi formája esetén a 

jogosultak védelme megköveteli a jogalkotóktól az egyértelmű jogszabályi keretek 

meghatározását, a jogalkalmazóktól pedig a rendelkezésre álló jogi eszközök 

határozott alkalmazását. Így van ez a szerzői jog területén is. Nemcsak a nemzeti 

jogrendszerek szintjén, hanem az Európai Unión belül is hamar felismerést nyert, 

hogy a szerzői jogi jogsértések nem állnak meg az országhatárokon, a bitorlások 

elleni fellépés összehangolt, nemzetközi szintű intézkedések megtételét, és szabályok 

megalkotását teszi szükségessé.53 Mára a szerzői jogi anyagi jogszabályok közösségi 

szintű összehangolása – hosszú fejlődési utat bejárva – komoly eredményeket ért el.  

 
A bitorlásokkal szembeni hatékony fellépés elsődleges eszköze a különböző típusú 

jogsértések jellegének feltárása útján a szankciórendszer megfelelő kialakítása.54 A 

szerzői jogi védelem, azaz a szerzők és alkotásaik fokozott védelemben részesítése, 

ugyanakkor a felhasználók széles köre szükségletei kielégítése iránti igény 

elismerése55 az állami kényszer különböző szintjeinek igénybevételét tette 

szükségessé a jogsértés súlyától és jellegétől függően. Bizonyos jogsértő 

cselekmények az állam büntető hatalmának igénybevételét is szükségessé teszik,56 

más esetben a polgári jogi védelem és szankciórendszer jelenthet megoldást a 

bitorlásokkal szemben. Az utóbbi években jelentős változások mentek végbe mind a 

magyar jogrendszerben, mind nemzetközi szinten a bitorlásokkal szembeni küzdelem 

jegyében, komoly eredményeket elérve a jogalkotásban, és részben a 

jogalkalmazásban is. Ezek az eredmények a bitorlókkal szembeni 

igényérvényesítésre, az eljárási szabályok, valamint az anyagi jogi szankciók 
                                                
52 Sár Csaba: A szerzői jog kihívásai a XXI. században, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2007. 
május 1. Különszám, 34-41. o. 
53 Erről részletesen lásd: Barbara Norcross: A szellemi tulajdonjogok érvényesítése a kibővített 
Európában elnevezésű nemzetközi konferencián 2005. szeptember 8-án Budapesten elhangzott, az 
Európai Bizottság aktuális szerzői jogi tevékenysége, különös tekintettel az igényérvényesítési 
irányelvre című előadását 
54 Erről részletesen lásd Faludi Gábor: A szerzői jog szankciórendszerének felülvizsgálata a 
nemzetközi szerzői jogi egyezmények tükrében, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tudományos Diákkör 
kiadványa, 1998, 19-25. o. 
55 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény preambulumában meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban  
56 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 491. o. 
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meghatározására is kiterjedtek. A kérdéssel a jogirodalom is behatóbban kezdett 

foglalkozni az 1990-es évek elejétől kezdődően.57 

 
A fentiekre figyelemmel a jelen dolgozatban a magyar szerzői jogi szankciórendszert 

kívánjuk bemutatni, azt, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a jogaikban 

megsértett szerzői és kapcsolódó jogi jogosultak számára a bitorlókkal szemben való 

fellépésre. Azt vizsgáljuk, hogy az egyes jogsértésekkel szemben mennyiben 

nyújtanak hatékony védelmet a rendelkezésre álló – a hagyományos polgári jogi 

szankcióktól a bitorló magatartások specialitása miatt jelentős részben különböző – 

jogi eszközök, figyelemmel a gyakorlati tapasztalatokra is, értékelve az irányadó 

bírósági döntéseket és a Szerzői Jogi Szakértő Testület (a továbbiakban: „SZJSZT”) 

állásfoglalásait. Tekintettel vagyunk arra, hogy a szerzői jogi jogbitorlások jelentős 

része nemzetközi jelleget ölt, ezért bemutatjuk a magyar szerzői jogi 

szankciórendszert is meghatározó nemzetközi egyezményeket és európai uniós 

jogforrásokat, de dolgozatunk célja kizárólag a magyar jogalkotási és jogalkalmazási 

eredmények komplex ismertetése. Nem kívánunk jogösszehasonlító jellegű 

fejtegetésekbe bocsátkozni, hiszen az európai uniós irányelvek következtében a 

különböző európai országokban jelentős részben hasonló szabályozás érvényesül. 

Elsődlegesen a polgári jogi (valamint közigazgatási és vámjogi) 

jogkövetkezményekkel foglalkozunk, a büntető jogi szankciók részletes elemzését 

mellőzzük. A ma hatályos magyar szerzői jogi szankciórendszer történeti 

előzményeit vázlatos jelleggel áttekintjük annak érdekében, hogy szemléletessé 

váljon az, hogy milyen utat tett meg a magyar jogrendszer addig, amíg eljutott az 

igényérvényesítési és szankciórendszer mai állapotához.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Faludi Gábor: A szellemi tulajdon bitorlásának korszerű szankciói, Friss Hírek a nemzetközi 
kereskedelem világából, 1991. 9. szám, 31-34. o. 
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II. A magyar szerzői jogi szankciórendszer szabályozásának története 

 
II. 1. A szerzői jog kialakulása 

 
Örök igazság: az emberi leleményesség, találékonyság határtalan. Olyan 

alkotásokkal ajándékozza meg az emberiséget, amelyekről röviddel megalkotásuk 

után kiderül, hogy vitathatatlan előnyeik mellett veszélyt is jelenthetnek, ezért káros 

hatásaikkal szemben védelmet kell nyújtani. Védelemre szorulnak az addig nem 

ismert új alkotások is mindazokkal szemben, akik ki akarják azokat sajátítani 

maguknak, vagy csak egyszerűen hasznot akarnak húzni mások szellemi termékéből. 

A védelem – évszázadok óta – a jog eszközeivel valósítható meg. Vitathatatlan tény 

továbbá, hogy az emberiség a jog által biztosítani vélt védelmet jóval az egyes 

alkotások megszületése után igyekszik megadni. A jogi szabályozás követő jellegű, 

mindig néhány fázissal az általa szabályozni kívánt terület megjelenése, térhódítása 

után járt, gyakran csak „kullog”. Ez egy olyan folyamat, amely a jog megszületése 

óta általános érvénnyel jelen van, az élet és az emberi társadalom fejlődésének 

bármely korszakában, annak minden fejlettségi szintjén egyaránt kimutatható.  

 
Mindez elmondható azon alkotások vonatkozásában is, amelyek a szerzői jogi 

szabályozás körébe tartoznak. Mára, a XXI. század elejére olyan helyzet alakult ki, 

hogy a technika fejlődése újabb, s a kor követelményeihez igazodó szabályozás 

megalkotását követeli meg, minden korábbinál nagyobb gyakorisággal és 

intenzitással. Adódik a kérdés, hogy mióta beszélhetünk szerzői jogról, a szerzői jogi 

szabályozásról, azaz az egyes szerzői művek védelme mióta valósul meg speciális 

jogi eszközök útján. Ez a kérdés vizsgálható mind nemzetközi, mind hazai 

viszonylatban. A kérdéskör vizsgálata pedig szorosan kapcsolódik dolgozatunk 

témájához, a szerzői jogi szankciórendszerhez is. A szerzői alkotások, mint az alkotó 

ember szellemi termékeinek védelme ugyanis elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 

szerzői jogi jogsértések elleni küzdelemmel, azzal mintegy szerves egységet 

képezve. A bitorlások elleni küzdelem ugyanis nem nélkülözheti a bitorlókkal 

szembeni különböző szankciók alkalmazását. Azt mondhatjuk, hogy a szerzői jogi 

szabályozás története egyben a szerzői jogi szankciórendszerre vonatkozó 

szabályozás történetét is jelenti, noha el kell ismernünk, hogy a szerzői jogi 

szabályozás önmagában tágabb kört ölel fel, mint maga a jogkövetkezményekre 

vonatkozó szabályozás históriája. Ahhoz, hogy a mai, jogágak szerint differenciált 
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szankciórendszert jobban megérthessük, lényeges bemutatni a mai állapotok 

előzményeként azt, hogy milyen fejlődési folyamaton ment keresztül a szerzői jogi 

jogsértésekkel és jogsértőkkel szembeni küzdelem Magyarországon a jogalkotás és 

annak alapján a jogalkalmazás területén. Az alábbiakban annak bemutatása a célunk, 

hogy a magyar szerzői jogi szankciórendszert érintő szabályozás milyen 

sajátosságokkal bírt az elmúlt több, mint 120 évben, figyelemmel a nemzetközi 

tendenciákra is.  

 
Hiába volt azonban virágzó szellemi élet már az ókorban is, az erre reflektáló szerzői 

jogi szabályozás még csak elemeiben sem felfedezhető, még az egyébként fejlett 

jogrendszerrel bíró Római Birodalomban sem, ahol jellemző volt, hogy a mai 

értelemben vett szerzői, személyhez fűződő jogokat tiszteletben tartották, ez azonban 

erkölcsi alapokon állt, nem öltött kikényszeríthető normatív formát, megsértésük 

szankcionálása a társadalmi normák keretei között maradt.58  A művészetéről méltán 

ismert és elismert ókori Görögországban a speciális szerzői jogi szabályozás 

kialakulását gátolta a társadalomnak a művészekhez és a művészeti alkotásokhoz 

való viszonya, nevezetesen az, hogy a művészeti alkotás létrehozását nem alkotásnak 

tekintették, nem kreatív munkának, hanem a művészekre úgy tekintettek, mint akik 

az isteni iránymutatás végrehajtói, a múzsák eszközei, illetve szócsövei.59 Az 

általánosan elfogadott nézet szerint a szerzői jogi szabályozás kialakulásáról 

onnantól kezdve lehet beszélni, hogy államilag elismerést nyer az alkotómunka 

eredményeként létrejött „termékek” vagyoni értékesíthetősége, amelyhez 

elengedhetetlen az, hogy megvalósítható legyen az adott mű többszörözése, majd 

erre építve a többszörözésre vonatkozó jog kizárólagos jellegének biztosítása.60 

 
A szellemi termékek, a szerzői alkotások speciális szabályokkal megvalósuló 

védelme nagy mértékben kötődik az egyes művek másolása technikai eszközökkel 

történő lehetővé válásához, azaz a könyvnyomtatás kialakulásához. A gyökerek 

között első helyen azon privilégiumok említhetők, melyekkel egy-egy új 

tevékenységre, új termékre kizárólagos kiaknázási jogot biztosított az uralkodó, mint  

a Velencében 1469-ben Johann von Speyernek öt évre az uralkodó által biztosított 

monopólium az általa meghonosított könyvnyomtatás gyakorlására. A XVI. 

                                                
58 Lendvai Zsófia: Szerzői jog az ókorban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2008. június, 79. o. 
59 Lendvai: Szerzői jog … 59. o. 
60 Benárd Aurél: A szerzői jog kézikönyve, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973, 15. o. 
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században megjelent az utánnyomás meghatározott időre szóló általános tilalmazása. 

Baselben például 1531-ben jogszabály tiltotta általános érvénnyel azt, hogy valaki 

valamely kiadványt három éven belül utánnyomjon. Angliában az első ismert királyi 

nyomtatási privilégium 1518-ból származik. A korabeli forrásokban először 1580 

körül található meg feljegyzés a „right to copy”-ra (többszörözéshez való jogra) 

nézve, amely az adott céhtag számára haláláig kizárólagos többszörözési jogot 

biztosított.61 1709-ben iktatták törvénybe Angliában Stuart Anna statutumát, amely 

első törvényként a könyvkiadás kizárólagosságának kérdését a szerző javára is 

kiterjedő módon és általános érvénnyel szabályozta, a kizárólagosság idejét 21 évben 

korlátozva, mely idő eltelte után a mű felhasználása szabaddá vált. 

 

Az amerikai kontinensen került sor először a szerzői jog kodifikációjára, 

Connecticut, Massachusetts és Maryland Államban 1783-ban megszülettek az első 

szerzői jogi törvények, míg szövetségi szinten 1790-ig kellett várni erre. Ezek a 

törvények a művek vagyoni kiaknázását tekintették elsődlegesnek, a személyhez 

fűződő jogok nem is tartoztak a copyright fogalmi körébe.62 Német területen már az 

1794. évi porosz Allgemeines Landrecht ismerte a kiadói jog intézményét, mely 

alapján a kiadó a szerzővel kötött írásbeli szerződés alapján szerezte meg a kiadói 

jogot. Az első szerzői jogi törvény 1837-ben született meg, mely általános szerzői 

jogi védelmet vezetett be „a tudomány és a művészet alkotásain fennálló tulajdon 

védelméről” címmel,63 tulajdonjogi szemléletet elfogadva. A német egység létrejöttét 

követően az 1870-ben megalkotott szerzői jogi törvény lépett életbe valamennyi 

német államban. Hamar felismerést nyert továbbá a szerzői jog territoriális jellegű 

szabályozásából adódó korlátozottság. Franciaország volt azon első ország, amely 

minderre ráeszmélve kétoldalú nemzetközi egyezményeket kötött – köztük 1866-ban 

Ausztria-Magyarországgal is –, biztosítva a szerződő államok szerzőit megillető 

jogok kölcsönös elismerését és védelmét. A kétoldalú nemzetközi egyezmények 

talaján jöttek létre a többoldalú nemzetközi megállapodások, így először az 1886. évi 

Berni Uniós Egyezmény, mely egyezményről és a többi, témánk szempontjából 

releváns szerzői jogi egyezményről külön fejezetben szólunk.  

 
                                                
61 Part Krisztina Katalin: A szerzői jogi szabályozás kialakulása Angliában, Németországban és az 
Egyesült Államokban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2006. augusztus, 142. o.  
62 Part: A szerzői jogi … 151. o. 
63 Part: A szerzői jogi … 150. o. 



 19  
 
 

A szerzői jogi szabályozás történetének áttekintése alapján egyértelműen leszűrhető 

az a következtetés, hogy a fejlődés mozgatórugója minden esetben a technikai 

fejlődés volt, amely a művek felhasználásának újabb és újabb lehetőségeit 

megteremtve folyamatosan új kihívások elé állította a jogalkotókat, adekvát 

válaszokat várva tőlük mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. A válaszok pedig – 

ha a technikai vívmányok megjelenését lassan is, de mindig követve – nem maradtak 

el. 

 
II. 2. A magyar szerzői jog kialakulása 

 
A magyar szerzői jog fejlődése kapcsán több nagy korszakot különíthetünk el, mely 

korszakok határai egy-egy új törvény megalkotásához kapcsolódnak. Az első korszak 

az 1884-et megelőző idők szerzői jogi jellegű szabályait, a különböző jogalkotási 

kísérletek korszakát öleli fel, míg szerzői jogunk második korszaka 1884-től 

datálható, az első magyar szerzői jogi törvény megalkotásától, s tart egészen az 1921. 

évi LIV. törvénycikk megszületéséig. A harmadik korszak nyitánya az utóbb 

hivatkozott szerzői jogi törvény megalkotásának éve, 1921, mely törvény polgári jogi 

viszonyok közötti létezése, illetve a tervutasításos rendszerben megvalósuló 

fungálása képezi a következő korszakát szerzői jogi szabályozásunknak, mely 

korszakot lehet két külön korszakra is osztani, mi azonban a szerzői jogi 

szankciórendszer szempontjából ezt egységesen egy korszaknak tekintjük (ezáltal a 

magyar szerzői jog történetének öt nagy korszakát elkülönítve). A 

szabályozástörténet következő korszaka az a közel 30 év, mely az 1969. évi III. 

törvény időbeli hatályával esik egybe, s tart egészen az utolsó korszak nyitányát 

jelentő 1999. évi LXXVI. törvény 1999. szeptember 1-ji hatályba lépéséig.  

 
Az első korszakot, az 1884. évi szerzői jogi törvényt megelőző időszakot egyrészt a 

partikulárisnak tekinthető szerzői jogi szabályozás, másrészt a szerzői jogi 

törvényjavaslatok megjelenése képezi, mintegy előfutáraként a későbbi 

kodifikációnak.64 Az első említésre méltó esemény 1584-re nyúlik vissza. Ekkor 

jelent meg ugyanis Nagyszombaton királyi privilégiummal a Corpus Juris. A 

Nagyszombati Egyetem már ekkor kizárólagos kiadási joggal rendelkezett 

iskolakönyvek megjelentetésére. A 15-16. században kibontakozó magyar 

                                                
64 Petkó Mihály: A szerzői jogi szabályozás története, Collega, 2002. VI/5., 23-27. o.  
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nyomdaipar indukálta az 1793. évi november 3-án megjelent 12157. számú királyi 

rendeletet, amely az Ausztriában 1775. február 11-én kelt rendelet javított változata 

volt, s amelyben már szankcióként megjelenik a büntetés, az elkobzás, illetve a 

szerző részére nyújtandó kárpótlás jogosulatlan belföldi utánnyomás védelmére, 

kivéve azt az esetet, „ha valamely nyomdász a könyv példányainak elfogyása vagy 

azoknak fölötte magas ára miatt az utánnyomásra engedelmet kapna.”65 Az egyre 

nagyobb mértékben elszaporodó jogsértések következtében a szerzők védelmét adó 

jogi szabályozást sürgető írások jelentek meg.66 A Kisfaludy Társaság 

kezdeményezésére 1844-ben készült el a Szemere-féle törvényjavaslat, mely az 

1837-es porosz szerzői jogi törvény, illetve az 1843-as magyar büntetőjavaslat 

alapján készült,67 s amely a Kisfaludy Társaság tagjai által kidolgozott első tervezet 

pontosításaként született meg.68 A javaslatot az országgyűlés bár elfogadta, mivel 

azonban a király nem szentesítette, gyakorlati alkalmazására nem kerülhetett sor. A 

javaslatban a magánjogi, illetőleg a büntetőjogi szankciók egyaránt megtalálhatók. A 

magánjogi szankciók között említhető a kárpótlás intézménye a jogsértő részéről, az 

egyezségkötés lehetősége, illetőleg a perköltségnek a vesztes fél általi viselése, 

illetőleg az elkövetéstől számított kétéves elévülési idő mint jogvesztő határidő. Az 

eljárást „büntetőkeresettel” indíthatta meg a sértett fél. A javaslat a szerzői jogi 

jogsértést elkövetőkkel szemben pénzbüntetést fogalmazott meg, amely azonban 

fogházra volt átváltoztatható, illetve büntetni rendelte a felbujtókat, a bűnsegédeket, 

és súlyosabban kívánta szankcionálni az ismételt elkövetést.69  

 
Elkészült egy újabb törvényjavaslat 1847-ben, mely Jászay Pál nevéhez fűződik, 

amelyből azonban ugyancsak nem lett törvény. A szabadságharc leverése után az 

osztrák szabályozás érvényesült Magyarországon. 1853-tól volt hatályban az Optk.-

hoz csatolt, függelékbe foglalt 72. számú osztrák törvény (császári nyílt parancs), 

amely az irodalmi és művészeti tulajdonnak jogosulatlan közzététele, utánnyomása 
                                                
65 Palágyi Róbert: A magyar szerzői jog zsebkönyve, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1957, 124. o.  
66 Toldy (Schedel) Ferencz: Az írói tulajdonról, Budapesti Szemle, Heckenast Gusztáv, 1840. és 
Molnár Antal: Az irodalmi szerzőjog, Magyar Igazságügy, 1874/I. kötet, Zilahy Sámuel, Budapest, 
1874, valamint Kelemen Mór: Adatok az írói tulajdonjog hazai történelméhez, Budapesti Szemle, 
1869/XIV. kötet, kiadja: Ráth Mór, Pest, 1869 
67 Kenedi Géza: A magyar szerzői jog, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest, 
1908, 10. o. 
68 Balogh Elemér: A Szemere-féle szerzői jogi törvényjavaslat, Szemere Bertalan és kora, Ruszoly 
József (szerk.), Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar kiadványa, Miskolc, 1991, 150. o.   
69 Mezei Péter: A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884: XVI. tc.), Jogelméleti Szemle, 
2004. 3. szám, 15. o. 
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és utánképzése elleni védekezésről szólt. A császári nyílt parancs a szerzői jog 

bitorlóival szemben alkalmazandó jogkövetkezményként az elkobzás (betűszedvény 

szétszedése, egyéb segédeszközök szétrombolása) alkalmazását tette lehetővé, 

valamint huszonötezer forintig terjedő pénzbírság kiszabását, mely arányos 

fogházbüntetéssé volt átváltoztatható. Háromszoros visszaesés esetén az iparüzlet 

elvesztésének szankcióját lehetett alkalmazni, míg az, aki tudva a jogosulatlan 

utánnyomó cselekményéről kereskedési tevékenységet folytatott az ilyen 

példányokkal, ugyancsak büntetéssel volt sújtható. A következő fontos állomás az 

ideiglenes törvénykezési szabályok (ITSZ), mely egy lakonikus szabályt tartalmazott 

az irodalmi és művészeti alkotásokkal kapcsolatban.70 A szabályozás a polgári 

bíróságok illetékességébe utalta a szerzői jogviták rendezését.  

 
A Kisfaludy Társaság 1867-ben elkészített egy újabb javaslatot, amelyet azonban az 

Országgyűlés szintén nem fogadott el. A Kisfaludy Társaság újabb tervezetet 

készített Kováts Gyula vezetésével az 1870. évi német törvényt alapul véve, melyet 

1874-ben benyújtott törvényjavaslat formájában, de ez sem került elfogadásra. A 

Kisfaludy Társaság 1876-ban – a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve 

– újabb tervezetet készített Arany László vezetésével. Ez a tervezet – többszöri 

átdolgozás útján – vezetett el első szerzői jogi törvényünk elfogadásáig, melyről a 

következő pontban szólunk részletesen. Az Arany-féle tervezet büntetőjogi 

megközelítést alkalmazott a szankciórendszert illetően, a bitorlás esetén fizetendő 

„kárpótlás” fogházbüntetésre volt átváltoztatható, továbbá lehetőség volt elkobzásra, 

illetőleg a tettes mellett a „részes” is büntethetővé vált. Súlyosabb szankcióval 

sújtotta volna a tervezet a visszaesést és az üzletszerű elkövetést. Magánjogi 

elemként a „kárpótlás” szankcióját irányozta elő a tervezet. Az ismertetett 

törvényjavaslatokban a magánjogi és a büntetőjogi szankciók nem kerültek 

szétválasztásra, a büntetőjogi szankciók mellett a „kárpótlás” szankciója dominált a 

jogsértés szankciójaként, az eljárás alapvetően polgári bírósági hatáskörbe tartozott.  

 
Szerzői jogunk történetének első korszakát azonban nemcsak a tervezetek jelentették, 

volt néhány olyan hatályos jogszabály is, amely – hacsak közvetetten is – 

tartalmazott szerzői jogi szabályozást ebben a korban is. Az első ilyen – nem 

Ausztriától átvett szabályozás – volt az 1848. évi XVIII. törvénycikk, a korabeli 
                                                
70 „Az ész szüleményei is oly tulajdont képeznek, mely a törvény oltalma alatt áll.” (Ideiglenes 
Törvénykezési Szabályok 23. §) 
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sajtótörvény, amely bár sajtórendészettel, lapkiadással foglalkozott, azonban szerzői 

jogi kihatása vitathatatlan.  

 
A magyar szerzői jogi jogalkotás első, kifejezetten szerzői jogi tárgyú rendelkezéseit 

a kereskedelmi törvényben (a továbbiakban: „Kt.”), azaz az 1875. évi XXXVII. 

törvénycikkben találjuk, mely külön szabályozta a kor legtipikusabb felhasználási 

módjaként a kiadói ügyletet (515-533. §). A Kt. a kiadói ügyleten azon ügyletet érti, 

mely által a kiadó kész vagy készítendő irodalmi, műszaki vagy művészeti munka 

többszörözésére, közzétételére és forgalomba helyezésére a szerzőtől vagy ennek 

jogutódjaitól kizárólagos jogot szerez. A kiadói ügylet, mint alapvetően szerződéses 

jogviszony megsértése esetére a szerződésszegés jogkövetkezményeként a Kt. a 

kiadó számára (a szerzői saját hibából eredő szerződésszegés esetén) a szerződés 

teljesítésének követelését, késedelemből eredő kár megtérítését vagy a nem teljesítés 

miatti kártérítés követelését, továbbá a szerződéstől való elállás lehetőségét 

biztosítja.71 Rögzíti a Kt. továbbá a kiadó szerződésszegése esetén a szerző által 

támasztható jogkövetkezményeket arra az esetre, ha a kiadó az átvett munka 

többszörözését és forgalomba helyezését, illetőleg az első kiadás elkelte után az új 

kiadást saját hibájából elmulasztja. Ilyen esetben ugyanis a szerző jogosult a 

szerződés teljesítését követelni, illetőleg a késedelemből eredő, vagy pedig a nem 

teljesítés miatti kártérítési igénnyel élhet, továbbá elállhat a szerződéstől.  

 
A Kt. nem szerzői jogi jogszabály, ezért értelemszerűen a szerzői jog megsértésének 

jogkövetkezményeire nézve sem tartalmazhat rendelkezést. A Kt. által szabályozott 

egyetlen felhasználási cselekmény kapcsán azonban, mint szerződéses jogviszony 

kapcsán a felek közötti kontraktus megszegésének következményeit már akkor 

törvényi szinten szabályozza – a szerződésszegés polgári jogi jogkövetkezményeivel 

összhangban – amikor még az általános magánjogi kodifikáció nem valósult meg. A 

bírói gyakorlat azonban – már a törvényi szabályozás megjelenését követően – 

szerzői jogi jogbitorlást és annak következményeként vagyoni és nem vagyoni 

kártérítést állapított meg olyan esetben, amikor a felperes írói művének kiadására oly 

módon került sor, hogy a művek kiadására eredetileg jogosult könyvkiadó az általa ki 

nem adott műveket a szerző engedélye nélkül továbbadta az alperesi könyvkiadó 

                                                
71 Kereskedelmi törvény 516. §  
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részvénytársaságnak.72 A Kt. kiadói ügyletre vonatkozó szabályozása, mint 

közvetetten szerzői jogi tárgyú és a szerzői jogi szankciórendszert is csak 

közvetetten, a kiadói ügylet megszegése miatti szerződésszegési jogkövetkezmények 

tekintetében érintő rendelkezés azért tekinthető korszakos jelentőségűnek, mert első 

kodifikált kvázi szerzői jogi normaként van jelen a magyar jogtörténetben. A 

törvénytár, törvénygyűjtemény és rendeletek tárának kiadásáról és elárusításáról 

szóló 1880. évi LIII. törvénycikk a címben megjelölt jogszabálygyűjtemények 

kiadásának állami monopóliumát rendelte el, s a törvény megsértésével, 

jogosulatlanul kiadott vagy áruba bocsátott kiadmányokra nézve a közigazgatási úton 

alkalmazandó lefoglalás szankcióját helyezte kilátásba.73 Ezen norma tehát már 

tartalmaz szankciót, azonban ez a szankció egy nem kimondottan szerzői jogi tárgyú, 

hanem egy igazgatási jellegű norma megszegését szankcionálja, s mint ilyet, nem 

lehet kifejezetten szerzői jogi jogkövetkezménynek tekinteni, különösen arra 

figyelemmel, hogy a norma megalkotása idején még szerzői jogi törvény nem is volt 

hatályban Magyarországon. Az első szerzői jogi törvény elfogadását megelőzően 

hatályba lépett Csemegi-kódex, azaz a Magyar Büntetőkönyv a bűntettekről és a 

vétségekről szóló 1878. évi V. törvénycikk nem tartalmazott a szerzői jog 

megsértésére vonatkozó tényállást, azaz 1884-ig büntetőjogi szankciókkal a 

jogalkotó nem kívánta sújtani a szerzői jogi jogbitorlást tanúsító személyeket. 

 
II. 3. Az 1884. évi XVI. törvénycikk – az első  szerzői jogi törvény  

 
A Kisfaludy Társaság által készített harmadik szerzői jogi törvényjavaslatot 1882. 

november 20-án nyújtották be a képviselőházhoz, kihirdetésre 1884. évi XVI. 

Törvénycikként került.74 A sok tervezet után megszületett az első kodifikált szerzői 

jogi szabálygyűjtemény, mely egy normába foglaltan tartalmazta valamennyi szerzői 

jogi tárgyú rendelkezést, s amely alapvetően német mintán alapult. A 7 fejezetre és 

82 szakaszra tagolt törvény elején nem található „általános rész”, hanem – a korabeli 

külföldi jogi megoldásoknak megfelelően – a jogalkotó műfajtánként oldotta meg a 

szabályozást. Az első szerzői jogi törvényünk egymást követő fejezetei az (i) írói 

művek, (ii) zeneművek, (iii) színművek, (iv) zeneművek és zenés színművek 

                                                
72 Kúria P.I.326/1937. számú ítélet,, Jogi Hírlap, Budapest,  XI. évfolyam 14. szám, 1937. április 4., 
122. o.  
73 1880. évi LIII. törvénycikk 7. § 
74 Kenedi: A magyar … 14. o. 
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nyilvános előadása, (v) a képzőművészet alkotásai, (vi) a föld és térképek, a 

természettudományi, mértani, építészeti és más műszaki rajzok és ábrák, (vii) 

fényképek elnevezést kapták.  

 
A szabályozásra jellemző az, hogy az anyagi jogi szabályokon kívül eljárásjogi 

rendelkezések is megjelennek a törvényben, továbbá nemcsak polgári jogi jellegű, 

hanem büntetőjogi és nemzetközi magánjogi rendelkezéseket is tartalmaz. A szerzői 

jog bitorlásáról szóló rendelkezések a törvény legnagyobb terjedelmű részét alkotják, 

de mindezt nem egy helyen összefoglalva, hanem a törvény különböző pontjain, 

műfajtánként külön-külön. Az egyes, törvényi védelem alatt álló művek tekintetében 

megtaláljuk azon cselekmények felsorolását, amelyek az adott műfajra vonatkozóan 

bitorlást, a szerzői jog megsértését valósítják meg. A törvényi szerkesztés alapján az 

írói művekre vonatkozó fejezetben kerültek szabályozásra a bitorlás szankciói, az 

eljárási szabályok is, melyeket azonban a többi műfajra is alkalmazni kell.  

 
A bitorlás fogalmára nézve a törvény definíciót nem ad, de a korabeli jogirodalom 

felfogása szerint is bitorlásnak minősült a szerzői jog bármely megsértése.75 

Törvényi definíció szerint szerzői jogi bitorlásnak tekintendő és tilos az írói műnek 

gépi többszörözése, közzététele és forgalomba helyezése, ha az a jogosult 

beleegyezése nélkül történik.76 Az általános meghatározáson túlmenően a törvény 

tételesen megállapítja és felsorolja, hogy mely esetekben beszélhetünk szerzői jogi 

jogbitorlásról.77 A jogsértések részben vagyoni, részben személyi jogi természetűek, 

részben pedig vegyes jellegűek lehettek.78 A jogsértésekkel kapcsolatban, azokra 

adandó válaszként a törvény részletesen rögzítette az alkalmazandó 

jogkövetkezményeket is, polgári jogi, illetőleg büntetőjogi jellegű szankciók 

alkalmazására adva lehetőséget. A bitorlások jogkövetkezményei rendszerének 

kialakítása során a jogalkotó tekintettel volt a korabeli európai jogfejlődésre, 

melynek jellemzője az volt elsődlegesen, hogy a bitorlás nem tartozik a tiszta 

magánjogi jogsértések közé, azaz a bitorlásokkal szemben büntetőjogi szankciók is 

alkalmazhatók.79 A bitorlás az első szerzői jogi törvényünkben a magánjogi vétségek 

                                                
75 Kenedi: A magyar … 61. o. 
76 1884. évi XVI. törvénycikk 5. §  
77 1884. évi XVI. törvénycikk 6-8 §, 22-25. §, 46-49., 53-54. §, 61-62. §, 67-68. § és 71. §  
78 Kenedi: A magyar … 28. o. 
79 Kenedi: A magyar … 120. o. 
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egyik eseteként került szabályozásra.80 A szerzői jogi jogsértések jogkövetkezményei 

tehát egyrészt a magánjog, másrészt pedig a büntetőjog síkján helyezhetők el. A 

szerzői jogi törvény a bitorlásoknak alapvetően három jogkövetkezményét ismeri: (i) 

pénzbüntetés, (ii) kártérítés, (iii) elkobzás.  

 
A büntetési nemek közül a pénzbüntetés alkalmazását rendeli el a törvény mind a 

szándékos, mind a gondatlan elkövetés esetére. Az üzletszerű terjesztővel szemben 

azonban ez a jogkövetkezmény is csak szándékosság esetén alkalmazható. Mind a 

szándékos, mind a gondatlan elkövetést vétségnek minősítve 1000,- Ft-ig terjedő 

pénzbüntetés volt kiszabható, meg nem fizetése esetén átváltoztatható volt 

fogházbüntetésre. A pénzbüntetést a miniszteri indokolás azért látta megfelelő 

jogkövetkezménynek, mert „a bitorlás rugóját rendszerint a kapzsiság képezi, melyre 

a pénzbírság a legjobb büntetés”, amelyre nem indokolt a szabadságvesztés büntetés 

alkalmazása.81 A pénzbüntetés mértékének 1000,- Ft-ban történt maximalizálása a 

korabeli elérhető legmagasabb irodalmi tiszteletdíjakra és a bitorlás által okozható 

károsodás nagyságára tekintettel került megállapításra.82 Amennyiben a büntetőjogi 

fogalmakat – melyeket a szerzői jogi törvény használ –  összehasonlítjuk a Csemegi-

-kódexben alkalmazott fogalmakkal, akkor egy ponton találhatunk eltérést. Ez a pont 

pedig a kísérlet, mely vonatkozásában a szerzői jogi törvény a gondatlan bitorlás 

esetén is ismeri a kísérletet, míg a Büntető Törvénykönyv csak a szándékos 

elkövetések esetére tartja értelmezhetőnek azt.  

 
A büntetőjogi szankcióktól teljesen független kártérítés mint magánjogi 

jogkövetkezmény alkalmazását is lehetővé tette a törvény. Kártérítés fizetésére volt 

köteles, aki szándékosan vagy gondatlanságból a szerzői jog bitorlását képező 

cselekményt követett el, illetve aki mást szerzői jog bitorlására rábírt, akkor is, ha a 

tettes nem tanúsított vétkes magatartást, vagy nem kötelezhető kártérítésre, továbbá, 

aki a törvény tilalma ellenére többszörözött műpéldányait szándékosan, üzletszerűleg 

áruba bocsátotta, eladta, vagy más úton terjesztette, az általa okozott kárt a szerzőnek 

vagy jogutódjának köteles volt megtéríteni. A kártérítés körében a tényleges kárt és 

az elmaradt hasznot egyaránt meg kellett téríteni. Nem volt kizárt továbbá a nem 

                                                
80 Emődy Dániel: A magyar magánjog tankönyve, Sárospatak, Nyomtatta Steinfeld Béla, 1892, 472. 
o.  
81 Kenedi: A magyar … 123. o. 
82 Az 1884. évi XVI. törvénycikk miniszteri indokolása, Corpus Juris Hungarici, Budapest, 1884, 240. 
o.  
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vagyoni kártérítés sem, melyre akkor kerülhetett sor, ha a szerzőnek a jogbitorlás 

következtében a hírnevén esett csorba, akár állását is elvesztette a bitorlással 

összefüggésben. A kártérítéstől elkülönítetten kezelte a törvény a gazdagodás 

megtérítésének intézményét, amely akkor volt alkalmazandó, ha a bitorlót sem 

szándékosság, sem gondatlanság nem terhelte, azaz tipikusan jóhiszeműen járt el. A 

kár és a gazdagodás közötti különbség abban jelölhető meg, hogy a gazdagodás csak 

a jóhiszemű bitorló vagyonának jogtalan gyarapodása, tekintet nélkül arra, hogy a 

szerzőnek okozott-e kárt. Az in integrum restitutiot szolgálta az elkobzás 

intézménye, mint a jogbitorlás magánjogi jogkövetkezménye. Az elkobzás lényegi 

tartalmát tekintve a bitorlótól való elvételt, az elkobzást jelenti, amelyre sor 

kerülhetett a per folyamata alatt is, zárlat útján. Ennek részletszabályait az 

igazságügyi miniszternek a szerzői ügyekben alkalmazandó eljárási rendelete, az 

1884. évi 1686. számú rendelet tartalmazta. Az elkobzás szabályozása mögött az a 

felismerés húzódott meg, hogy a bitorlónak a megbüntetésével és kártérítés fizetésére 

kötelezésével csak az anyagi és az erkölcsi elégtételt kapja meg a jogaiban sértett 

szerző, a védelem azonban csak abban az esetben válik teljes körűvé, ha a jogsértés 

tárgyi valóságban megjelenő következménye, a jogsértés tárgyi hordozója is kikerül 

a jogsértő birtokából. A zárlat elrendelésének feltételeit külön jogszabály rögzítette.83 

 
Abból fakadóan pedig, hogy a szerzői jog, mint „abszolút személyi jog” polgári 

keresettel védett jog, lehetőség volt arra, hogy a jogaiban sértett szerző kérje a joga 

elismerésének megállapítását, a már elkövetett jogsérelem eltávolítását és a jövendő 

sérelmek elkövetésének abbahagyását.84 A bitorlás magánjogi 

mellékkövetkezményének minősült a bitorlás kísérletének vagy folyó 

cselekményének a feltartóztatása, mely esetben szóba jöhetett a lefoglalás, illetőleg 

az ítélet alapján az elkobzás.85 A büntetés és a kártérítési kötelezettség csak a szerzői 

jog bitorlásának befejezése esetén volt megállapítható. A szerzői jog bitorlása pedig 

akkor minősült befejezettnek, ha valamely műnek a törvény ellenére többszörözött 

első példánya elkészült, illetőleg a kézirat közzétételre került. A többszörözés puszta 

megkísérlése azonban sem büntetést, sem kártérítést nem vont maga után, az 

elkobzás alkalmazására azonban lehetőség volt. A szerzői jogi törvény speciális 

                                                
83 1686. számú királyi igazságügyi miniszteri rendelet 21. § 
84 Fodor Ármin (szerk.): Magyar Magánjog, általános rész, Singer és Wolfner kiadása, Andrássy ut 
10. szám, Budapest, évszám nélkül, 495. o. 
85 Kenedi: A magyar … 121-122. o. 



 27  
 
 

elévülési szabályokat is tartalmazott, melyek szerint a szerzői jog bitorlásának a 

büntetése, az okozott kár és az illetéktelen gazdagodás iránt előterjesztett igények 

három év alatt évültek el. A szerzői jogi törvény ugyanakkor az elévülés 

félbeszakadására és nyugvására vonatkozóan az általános magánjogi szabályok 

alkalmazására utalt.86 Az elévülés nem vonatkozott azonban a jogosulatlanul készült 

példányok, illetőleg ezek előállítására szolgáló készülékek megsemmisítésére és 

elkobzására, melyre időbeli korlát nélkül lehetőség volt. 

 
Mind a kártérítési igények megállapítása, mind a törvényben meghatározott 

büntetések kiszabása – beleértve az elkobzás elrendelését is – polgári bírósági 

hatáskörbe tartozott, s az eljárás csak a sértett fél kérelmére volt megindítható a 

bitorlás elkövetésének helye szerinti vagy a személyes bíróság előtt. A miniszteri 

indokolás a polgári bírósági hatáskört egyrészt nemzetközi példákkal magyarázta, 

másrészt azzal, hogy indokolatlan időveszteséget jelent az, ha külön bíróság dönt a 

büntetésről, és külön bíróság a kártérítésről.87 A törvény lehetővé tette azt is, hogy 

nemcsak a szerző, hanem az is indítson bitorlás miatt keresetet, akinek a kiadói jogát 

sértették meg, de perindításra akkor is lehetőség volt akár a kiadói jog, akár a szerzői 

jog jogosultja részéről, ha ezen jogok veszélyeztetve voltak. Az eljárási rendelet több 

olyan szabályt tartalmazott, amelyek az eljárás gyors lebonyolítását célozták, így az, 

hogy a tárgyalási határnapot 8-15, illetőleg 30 napon belülre kellett kitűzni attól 

függően, hogy az alperes helyben lakott, vagy az adott törvényszék területén, illetve 

a törvényszék területén kívül, de a Magyar Állam területén.  

 
Az ismertetett jogkövetkezmények teljes védelmet biztosítottak a szerzők számára 

műveik védelme érdekében. Nem véletlen, hogy ezen jogkövetkezmények, melyeket 

első szerzői jogi törvényünk szabályozott, mind a mai napig a szerzői jogi 

bitorlásokkal szembeni védelem eszközéül szolgálnak. Mindezt annak ellenére 

elmondhatjuk, hogy a törvény a személyhez fűződő jogokra, azok védelmére 

vonatkozó rendelkezéseket egyáltalán nem tartalmazott. Az 1884. évi szerzői jogi 

törvény méltán nevezhető az 1844-es Szemere-féle törvényjavaslat „megvalósult” 

örökségének.  

 

                                                
86 1884. évi XVI. törvénycikk 41. §  
87 Az 1884. évi XVI. törvénycikk miniszteri indokolása, Corpus Juris Hungarici, Budapest, 1884, 246. 
o.  
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II. 4. Az 1921. évi LIV. törvénycikk – a második  szerzői jogi törvény  

 
A második magyar szerzői jogi törvényt külön szükséges vizsgálni a polgári 

korszakban és a szocialista időszakban, mert az utóbbi időintervallumban jelentős 

módosításokat hajtottak végre rajta a tásadalmi-gazdasági változásokra figyelemmel.  

 
II. 4. 1 Második szerzői jogi törvényünk a polgári korszakban 

 
A második, beérett kodifikációt hatályos jogunkban a szerzői jog területén az 1921. 

évi LIV. törvénycikk jelenti. Az első szerzői jogi törvényt követően 37 évvel az tette 

szükségessé az újabb szabályozást, hogy egyrészt jelentős fejlemények történtek 

világszerte a szerzői jog alapelve és különös szabályai vonatkozásában, másrészt a 

szerzői jogi szabályokat hozzá kellett igazítani a Berni Uniós Egyezmény 

rendelkezéseihez, melyet Magyarországon az 1922. évi XIII. törvénycikk hirdetett 

ki.88 Mindezek mellett a technikai fejlődés eredményeit is figyelembe kellett vennie a 

jogalkotónak az új kodifikáció során. A törvény hatályba lépését követően is az volt 

a jogirodalmi felfogás, hogy a szerzői jogban a dualista szemlélet érvényesül, a 

vagyoni és a személyi mozzanatok egysége, melyet Balás P. Elemér akként fejezett 

ki, hogy a szerzői jog nem egyéb, mint a személyiségnek dologi joga, mely kifejezi 

azt, hogy a forma dologi jogias, a tartalom személyiségi jellegű.89 Az első szerzői 

jogi törvényhez hasonlóan műfajonként fejezetenként elkülönítve tárgyalja a 

jogszabály a védelem egyes szabályait, a legrészletesebben az irodalmi művek 

vonatkozásában. Lényeges újítása a második szerzői jogi törvénynek az, hogy 

rögzítést nyertek benne a személyhez fűződő jogok.  

 
A törvény – exemplifikatív jelleggel – felsorolta azt, hogy mi minősülhet bitorló 

magatartásnak, ugyanakkor pozitív jelleggel azt is rögzítette, hogy mely 

magatartások nem tekintendők bitorlásnak. Ez utóbbi körbe elsődlegesen a – mai 

értelemben vett – szabad felhasználási esetek tartoztak. Bitorlásnak minősült a 

törvény 5. §-a szerint az írói mű szerző beleegyezése nélkül történő egészbeni vagy 

részbeni szándékos gondatlanságból történt többszörözése, közzététele, illetőleg 

                                                
88 Alföldy Dezső: A magyar szerzői jog különös tekintettel a M. Kir. Kúria gyakorlatára, Grill Károly 
Könyvkiadó Vállalata, 1936, 9. o.  
89 Szladits Károly: Magyar magánjog, 1. kötet, Általános rész, Személyi jog, Grill Károly Könyvkiadó 
Vállalata, Budapest, 1941, 664.o.  
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forgalomba helyezése, de a bitorlást megvalósító cselekmények példálózó felsorolása 

között megtalálhatóak voltak a még meg nem jelent kéziratnak a szerző engedélye 

nélküli többszörözésére, közzétételére és forgalomba helyezésére vonatkozó 

kitételek, és további nevesített esetek. Bitorlást valósított meg továbbá a szerző 

engedélye nélkül más nyelvre való lefordítás is akkor, ha az eredeti szerző 

beleegyezése nélkül többszörözték, tették közzé vagy hozták forgalomba azt. A 

korabeli irodalom szándékos bitorlási esetnek minősítette azt, ha az egyetemi tanárok 

előadását engedély nélkül közlik, illetőleg azt is, ha részleges plágium történt oly 

módon, hogy több lapból álló rész került átvételre idegen nyelvű műből a szerző és a 

mű megnevezése nélkül.90 A bírói gyakorlat azonban – a technika vívmányaira is 

figyelemmel – további, a törvényben külön nem szabályozott bitorló magatartást 

állapított meg abban az esetben, amikor az alperes kávéház-tulajdonos a vendégeinek 

szórakoztatására hangszórók útján közvetítette a kávéház helyiségeiben a rádió 

műsorát anélkül, hogy a művek felhasználásáért szerzői díjat fizetett volna. A Kúria 

megállapította, hogy valamely színmű, illetőleg zenés színmű rádió útján való 

közlésére adott engedély nem foglalja magában a műnek hangszóró útján történő 

nyilvános előadására vonatkozó jogot, arra önálló engedély szükségeltetik, s mivel 

ilyennel az alperes nem rendelkezett, szerzői jogi jogbitorlást követett el.91 

Zeneművek esetén bitorlásnak minősült a korabeli jogirodalmi álláspont szerint a 

sajátos szerzeménynek nem tekinthető átdolgozás, így kivonatkészítés, egy vagy több 

hangszerre, énekszólamra való átdolgozás, fonográfhengerre, aristan-lemezre való 

áttétel.92  

 

Újítása a második szerzői jogi törvénynek az, hogy önálló cím alatt tárgyalja a 

bitorlás jogkövetkezményeit a 18-24. §-okban. A szerzői jogi törvény egy helyen 

szabályozza mind a büntetőjogi, mind a magánjogi jogkövetkezményeket. Az első 

szerzői jogi törvényhez hasonlóan hármas jogkövetkezmény kerülhetett 

alkalmazásra, a pénzbüntetés mint büntetőjogi jogkövetkezmény, valamint a 

kártérítés és az elkobzás, mint polgári jogi jellegű jogkövetkezmény.  

 

                                                
90 Vadász Lajos: Magánjogunk zsebkönyve I. rész, Ábrahám és Sugár, Bagó M. és Fia Utóda 
könyvnyomdája, Budapest, 1933, 48 o. 
91 Kúria C.I. 1767/1936. számú ítélet, Jogi Hírlap X. évfolyam 41. szám, 1936. október 11., 322. o. 
92 Kolosváry Bálint: Magánjog, vezérfonal a magyar magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz, A 
„Studium” Kiadása, Budapest, 1938, 65. o. 
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Aki a szerzői jogot szándékosan vagy gondatlanságból bitorolta, vétséget követett el 

és 8000,- koronáig (illetve pengőig) terjedő pénzbüntetéssel volt büntethető. A 

pénzbüntetés – annak behajthatatlansága esetén – fogházra volt átváltoztatható. A 

kiszabott szabadságvesztés büntetés egy évi fogházat nem haladhatott meg. 8000,- 

koronáig terjedő pénzbüntetéssel volt büntethető az is, aki jogosulatlanul 

forgalomban lévő műpéldányokat szándékosan vagy üzletszerűen áruba bocsátott, 

eladott, vagy más úton terjesztett, illetőleg használt, amennyiben azonban a szerző 

névjoga került megsértésre, 40.000,- koronáig terjedő pénzbüntetés volt kiszabható. 

A szerzői jogi törvény a bitorlás kapcsán – melyet vétségnek minősített – visszautalt 

a Büntető Törvénykönyv vétségekre vonatkozó rendelkezéseire. A tettessel azonos 

szabályok szerint rendelték büntetni a felbujtót is, de a kísérletet nem tartották 

büntetendőnek, csak a befejezett bitorlást. Az irányadó igazságügy miniszteri 

rendelet szerint a cselekmény csak a sértett magánindítványára volt büntethető, a 

sértettnek a keresetében kellett a büntetés iránti kérelmét előterjesztenie.93 A 

magánjogi jogkövetkezmények körében a kártérítést és az elkobzást említette csak a 

szerzői jogi törvény, azonban a korabeli jogirodalom – utalva a szerzői jogi törvény 

miniszteri indokolására – egyértelművé tette azt, hogy anyagi magánjogi 

jogkövetkezményként a keresetet előterjesztő fél a bitorlási cselekmény 

abbahagyására kötelezésre irányuló kérelmet is előterjeszthet objektív szerzői jogi 

jogsértés miatt.  

 
A szándékosság vagy a gondatlanság esetén a bitorló teljes kártérítéssel tartozott, s 

köteles volt a sértettnek a vagyoni és nem vagyoni kárért megfelelő pénzbeli 

kártérítést (elégtételt) adni. A nem vagyoni kártérítés megítélésének indoka pedig a 

szerzőt ért jogsérelem miatt keletkezett lelki fájdalom volt, különös tekintettel a 

szerző nevének mellőzése esetére. Nem vagyoni kártérítés iránti igényt nemcsak a 

szerző, hanem az a jogszerző is érvényesíthetett, akire a szerző a jogát átruházta.94 A 

nem vagyoni kár mértékének megállapítása során a bíróság a felek vagyoni 

viszonyaira is figyelemmel lehetett. A bírói gyakorlat 30 pengő nem vagyoni 

kártérítést ítélt meg a felperes szakíró számára abban az esetben, amikor az alperes 

időszaki lapja számára írt cikkét az alperes egyik alkalmazottjának írógépébe 

                                                
93 9800/1922. IM. számú elj. rendelet a szerzői jogról szóló 1921:LIV. tc. értelmében bíróság elé 
tartozó ügyekben követendő eljárás tárgyában 5. §  
94 Kúria P.I.4582/1927. számú ítélet, Grill-féle Új Döntvénytár, XXIII. kötet, 1929-1930, 271. o. 
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diktálta, és a cikk szövege alá a nevét odagépelte, de a cikket a felperes nevének 

megjelenése nélkül tették közzé. A nem vagyoni kártérítés összegének megállapítása 

körében kifejtette a Kúria, hogy a kár mennyisége független attól, hogy a szerző az 

írói műért milyen tiszteletdíjat kapott.95 

 
A kártérítés megállapításának volt helye a szerzői jogbitorlásra felbujtó magatartás 

esetén akkor is, ha a tettes kártérítésre egyáltalán nem, vagy nem teljes mértékben 

volt kötelezhető, illetve a bitorlás kísérlete is kártérítés-fizetési kötelezettséget vont 

maga után. Utal arra a szerzői jogi törvény, hogy aki elmulasztja akár szándékosan, 

akár gondatlanságból a „szerző világos megnevezését”, illetőleg, aki a szerző nevét 

akarata ellenére a művön megjelöli vagy mellőzi, kártérítés fizetésére köteles. A 

kártérítés mértéke tekintetében a törvény azt rögzítette, hogy a kártérítés összege a 

bitorló gazdagodásánál kevesebb nem lehet, ha azonban a bitorlót sem szándékosság, 

sem gondatlanság nem terhelte, a bitorló a sértettnek csak saját gazdagodása erejéig 

volt felelős.96 A bitorló a gazdagodás összegét szándékosság vagy gondatlanság 

hiányában is köteles volt kiadni akkor is, ha a sértettnek nem volt kára. A 

gazdagodás összege legalább annyi, amennyit a mű kiadója, a színmű eladója fizetni 

tartozott volna a szerzőnek, ha ettől a mű kiadásának, előadásának jogát meg kellett 

volna szereznie.97 A vétlen bitorló azonban a gazdagodásért csak akkor felelt, ha 

azon időpontban, amikor a bitorlásról tudomást szerzett, a gazdagodás még nála 

megvolt.98 A korabeli jogirodalomban is olvasható volt azonban olyan álláspont, de 

lege ferenda javaslat, mely a kártérítés vagy a gazdagodás kiadása helyett választást 

adott volna a sértettnek méltányos díjazás követelésére, illetőleg feljogosította volna 

a sértettet arra, hogy a kár összegét meghaladó tiszta nyereség kiadását követelje a 

bitorlótól.99 

 
Abban az esetben, amikor egy alperesi divatáruház a felperes szobrászművész 

közismert szobrának kicsinyített másolatát a felperes engedélye nélkül és a felperes 

nevének feltüntetése nélkül kirakatában nyilvánosan kiállította, a szerzői jog 

bitorlásának megállapítása mellett a bíróság a felperes javára 100 aranypengőt 
                                                
95 Kúria C.I. 1401/1937. számú ítélet, Jogi Hírlap, XI. évfolyam 37. szám, 1937. szeptember 12., 290. 
o.  
96 1921. évi LIV. törvénycikk 18. §  
97 Szalai Emil: A magyar szerzői jog, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása, Budapest, 1922, 
21. o.  
98 Alföldy: A magyar…  91. o. 
99 Szladits: Magyar … 694.o. 
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állapított meg, figyelemmel a felperes művészi hírnevére és az alperes vagyoni 

helyzetére.100 A Kúria abban a perben, amelyben az alperes állatkerti hangversenyek 

keretében Verdi Aida című operáját is előadatta, melynek szövegét a felperesek 

jogelődje fordította, de a kérdéses előadás hirdetményein és színlapjain az alperes a 

felperesi jogelődnek mint szövegfordítónak, a nevét elmulasztotta feltüntetni, a 

szerzői jogi jogbitorlás megállapítása mellett 20 pengő kártérítést ítélt meg, utalva 

arra, hogy állatkerti hangverseny keretében történt előadás a rendes színpadi 

előadásnál fokozottabb mértékben az opera zenei része iránt való érdeklődés 

kielégítését célozta, ahol az opera szövege kisebb jelentőségű volt, ehhez képest a 

felperesnek a fordító nevének mellőzéséből származott vagyoni és nem vagyoni kára 

csak csekély lehetett.101 A kártérítés fizetésére jogi személy is kötelezhető volt.  

 
Speciális magánjogi jogkövetkezményként alkalmazhatta a bíróság az elkobzást, 

melyre a sértett fél kérelmére kerülhetett sor, melynek során a bitorlás útján létrejött 

példányok készleteit, valamint a szerzői jogi bitorlás elkövetésére szánt eszközök és 

készülékek voltak elkobozhatóak. Ehhez a sérelmet szenvedett félnek a magyar 

királyi igazságügy miniszter 9800/1922. számú, a szerzői jogról szóló 1921. évi LIV. 

törvénycikk értelmében bíróság elé tartozó ügyekben követendő eljárás tárgyában 

kiadott rendelete (a továbbiakban: Eljárási Rendelet) 5. §-a szerint külön kérelmet 

kellett előterjeszteni, és fel kellett sorolni azokat a tárgyakat, amelyeknek az 

elkobzását kéri. Az Eljárási Rendelet szerint a megsemmisítést csak az ítélet jogerőre 

emelkedése után volt szabad foganatosítani.102 Lehetőség volt továbbá arra is, hogy 

az elkobzásnak megfelelő ún. előzetes biztosítási intézkedésre kerüljön sor a jogerős 

ítélet meghozatalát megelőzően is, zár alá vétel útján. Az abbahagyásra kötelezés és 

eltiltás jogkövetkezménye az per érdemében hozott ítéletben is alkalmazható volt a 

bírói gyakorlat szerint.103 Külön rendelkezéseket tartalmazott a szerzői jogi törvény 

az elévülésre nézve is, kimondva, hogy a szerzői jogi bitorlás vétségének 

megállapítása és a kár megtérítésére irányuló eljárás, továbbá a jogosulatlan 

példányok terjesztésének, használatának megbüntetése és az okozott kár megtérítése 

miatt indítható eljárás három év alatt évül el. A vétség miatt kiszabott büntetés 

ugyancsak három esztendő alatt évült el. A bitorlás útján létrejött példányok, illetőleg 

                                                
100 Kúria C.I. 5900/1935. számú ítélet, Jogi Hírlap, X. évfolyam 19. szám, 1936. május 10., 145. o.  
101 Kúria C.I. 2867/1937. számú ítélet, Jogi Hírlap XI. évfolyam 50. szám, 1937. december 12., 386. o.  
102 9800/1922. számú M. kir. igazságügy miniszteri rendelet 8. és 9. §  
103 Kúria P. I. 3547/1937. számú ítélet, Grill-féle Új Döntvénytár, XXXI. kötet, 1937-1938, 214. o. 
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előállításukra használt eszközök és készülékek megsemmisítése, illetőleg elkobzása 

lehetséges volt az elévülési időn túl is.104 Az elévülés félbeszakadására és nyugvására 

vonatkozóan az általános magánjogi szabályok nyertek alkalmazást, hasonlóan az 

első szerzői jogi törvény ez irányú rendelkezéseihez.  

 
A szerzői jogi törvény külön rendelkezéseket tartalmazott az eljárásjogi kérdésekről, 

melynek keretében kimondta, hogy mind a magánjogi igények érvényesítése, mind 

pedig a büntetések kiszabása, továbbá az elkobzás elrendelése polgári peres eljárásra 

és a királyi törvényszékek hatáskörébe tartozott első fokon, másodfokként pedig a 

Királyi Kúria járt el, figyelemmel arra, hogy mivel a szerzői jog területén a 

változások sokkal gyorsabban következnek be, mint a jog többi területein, így 

kívánatos volt az, hogy másodfokú bíróságként a Kúria törvénymagyarázó és 

jogfejlesztő tevékenységére legyen lehetőség.105 Az eljárásjogi szabályok között 

azonban találunk utalást biztosítási intézkedésként a példányok és készülékek zár alá 

vételére, illetőleg arra, hogy a bíróság a bitorlót a bitorlás ismétlésétől, illetve 

folytatásától eltilthatta, továbbá a bitorlás kérdésében pernyertes fél kérésére 

elrendelhette az ítélet valamely belföldi időszaki lapban a vesztes fél költségén 

történő közzétételét.106  

 
Értékelve a második szerzői jogi törvényünknek a második világháborúig, illetve a 

Ptk. hatályba lépéséig terjedő létezését, elmondható, hogy az egyes bitorlási 

cselekményeket meghatározó törvényi rendelkezéseket a bírói gyakorlat a kor 

követelményeinek megfelelően a technika fejlődésére tekintettel az életviszonyoknak 

megfelelően alakította, ugyanakkor a bitorlókkal szembeni fellépésre megfelelő 

eszközök kínálkoztak, mely eszközök körében az anyagi jogi szankciók mellett az 

eljárásjogi intézkedések is lényeges szerepet kaptak, ezáltal megakadályozva – akár 

még a perindítást megelőzően is – a bitorló magatartások további folytatását. A 

szankciók mind erkölcsi, mind anyagi jellegű kárpótlást biztosítottak a jogaikban 

sértett szerzők számára. Nem változott azonban az első szerzői jogi törvényhez 

képest az a felfogás, hogy a szerzői jogi jogbitoroló magatartásokat egyetlen 

bíróságnak kellett értékelnie, és akár a polgári, akár a büntetőjogi jellegű 

jogkövetkezményeket egyazon bíróságnak kellett alkalmaznia.  

                                                
104 1921. évi LIV. törvénycikk 36. és 39. § 
105 Alföldy: A magyar … 109. o. 
106 1921. évi LIV. törvénycikk 28. és 30. § 
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II. 4. 2. Az 1934. évi szerzői jogi törvényjavaslat  

 
A második szerzői jogi törvényünk hatályban léte alatt Balás P. Elemér az 

Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Osztályának tagja 1934-ben elkészített 

egy újabb szerzői jogi törvényjavaslatot, mely mintául szolgált a harmadik szerzői 

jogi törvényünkhöz is annak ellenére, hogy ezen javaslatból nem lett kihirdetett 

jogszabály. A szerzői jogi törvényjavaslat 108 szakaszból állt, s szakítani kívánt 

azzal a korábbi hagyománnyal, mely szerint a szerzői művek szerinti 

csoportosításban, általános rész nélkül kerülnek meghatározásra szerzői jogi 

jogszabályok. A törvényjavaslat rögzíti a szerző fogalmát oly módon, hogy 

szerzőnek minősül az, aki szellemi alkotást saját szellemi tevékenységével hoz létre. 

A javaslatban a szerző személyiségi jogai szabályozása is előtérbe került, illetve az 

előadóművészek kapcsán sui generis rokonjogi védelmet kívánt bevezetni.  

A törvénytervezet önálló fejezetben rögzítette a szerzői jogi jogbitorlás magánjogi 

következményeit, illetőleg a büntetőjogi jogkövetkezményeket, és külön tartalmazott 

eljárási szabályokat is. A szerzői jogi jogbitorlás, illetőleg annak kísérlete esetén 

főszabály szerint a magatartás abbahagyását, illetőleg további jogsértéstől való 

eltiltást követelhetett a jogaiban sértett fél, utóbbit akkor, ha a cselekmény 

folytatásától vagy ismétlődésétől lehetett tartani, amennyiben pedig a bitorlás 

szándékosan vagy gondatlanságból történt, úgy vagyoni és nem vagyoni kártérítési 

igényt támaszthatott a szerző, de saját gazdagodása erejéig a bitorló abban az esetben 

is felelősséggel tartozott, ha szándékosság vagy gondatlanság nem terhelte. Az 

elmaradt hasznot is megtéríteni rendelte a törvénytervezet, illetve annak összegét a 

bitorló gazdagodásában minimalizálta, a nem vagyoni kártérítés mértékének 

meghatározása körében pedig az érdekelt felek vagyoni viszonyait is figyelembe 

venni rendelte, de a kártérítés vagy a gazdagodás kiadása helyett lehetővé tette, hogy 

a sértett méltányos díjazást követeljen, illetve, hogy a kártérítésen felül az azt 

meghaladó tiszta nyereség kiadását is követelje a bitorlótól.107 Anyagi jogi 

jogkövetkezményként szabályozta a törvényjavaslat 72. §-a a pernyertes fél 

kívánságára az ítélet belföldi lapban történő közzétételét a pervesztes fél költségén, 

de csak az ítélet jogerőre emelkedését követő három hónapon belül. Az abbahagyási 

                                                
107 Balás P. Elemér: Törvényjavaslat a szerzői jogról, Budapest, 1947, 65-66. §  
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és kártérítési követelés a szerzői vagyoni jogok megsértése esetén 3 év alatt évült 

volna el, azonban az elkobzásra az elévülési időn túl is lehetőség kínálkozott.  

 
Az eljárási szabályok körében rögzítette a törvényjavaslat, hogy a magánjogi igények 

iránti per a törvényszékek hatáskörébe tartozik, mely perekben a Polgári 

Perrendtartás szabályai szerint járhatnak el a bíróságok főszabály szerint. A 

törvényjavaslat lehetővé tette volna akár a per folyamán, akár a perindítást 

megelőzően is ideiglenes intézkedés kérelmezését a sértett által. A szerzői jog 

bitorlásának vétsége miatt rendelte büntetni a törvényjavaslat azt, aki más szellemi 

alkotását a szerzőnek vagy más erre jogosultnak a beleegyezése nélkül jogtalanul 

értékesíti vagy más vagyoni érdekű jogot bitorol, illetve maga a szerző vagy örököse 

(hagyományosa) is vétséget követhetett el, ha az őt kötelező kiadói vagy más ügylet 

ellenére gyakorolt olyan vagyoni érdekű jogot, amely különben őt megilletné.108 

Ugyancsak vétség miatt rendelte volna büntetni a törvényjavaslat azt, aki arcképet, 

illetőleg levelet jogtalanul hozott nyilvánosságra. Minden esetben a pénzbüntetést, 

mint alkalmazandó szankciót, irányozta elő a törvényjavaslat, de ha a tettes ezen 

vétségek miatt két ízben már büntetve volt, és az utolsó büntetésének kiállása óta 10 

év még nem telt el, akkor 3 hónapig terjedő fogházzal is büntethető lett volna. A 

bitorló személyén kívül büntetőjogi felelősség terhelte volna valamely vállalat 

tulajdonosát, illetőleg azt a megbízót is, aki hivatásából folyó felügyeleti vagy 

ellenőrzési kötelezettségének teljesítését szándékosan vagy gondatlanul megszegve 

járult hozzá a bitorlás elkövetéséhez.109 A büntetőeljárást magánindítványra lehetett 

volna kezdeményezni, s ugyancsak lehetőség lett volna az ítéletnek az elítélt 

költségén napilapban való közzétételére, de a felmentett vádlott kívánságára a 

bíróság azt is elrendelhette volna, hogy aki gondatlanul terjesztett elő 

magánindítványt, az az elutasító ítélet rendelkező részét és az eset körülményeihez 

képest akár az indokolását is a bíróság által megállapított módon saját költségén 

tegye közzé.110 

 
 
 
 
 

                                                
108 Balás P.: Törvényjavaslat … 78-79. § 
109 Balás P.: Törvényjavaslat … 81. § 
110 Balás P.: Törvényjavaslat … 84. § 
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II. 4.3. Második szerzői jogi törvényünk a szocialista időszakban  

 

A második szerzői jogi törvényünk az 1948-49-ben végbement társadalmi, gazdasági 

fordulatot követően sem került hatályon kívül helyezésre, azonban az 1949. évi XX. 

törvény, a Magyar Népköztársaság Alkotmánya minden tekintetben, így a szerzői 

jogi vonatkozásokat illetően is komoly változásokat hozott. Ez a fordulat az 1921. 

évi törvény tervutasításos rendszer keretei közötti speciális alkalmazásában öltött 

testet egészen a harmadik szerzői jogi törvény megalkotásáig terjedő húsz évben. A 

kapitalista viszonyok között született szerzői jogi törvény gyakorlati alkalmazása 

során a szerzői érdekek megvédése mellett hangsúlyozott szerepet kaptak a szerzői 

művek széles körű társadalmi felhasználást biztosító elképzelések.111 Ezek a 

tervutasításos rendszer hatásai kapcsán előálló változások, melyek a szerzői jogot 

általában érintették, a szerzői jogi szankciórendszerre nézve is hoztak változásokat az 

1949 előtti korszakhoz képest. Miután 1952-ben megalkotásra került a Polgári 

Perrendtartás (a továbbiakban: „Pp.”), annak alapján minden szerzői jogi per a 

megyei bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozott,112 így a szerzői jog sérelmére 

elkövetett bűncselekményeket is a polgári jogi bíróságok bírálták el az 1921. évi 

szerzői jogi törvény alapján. A Polgári Perrendtartás ezen rendelkezését azonban a 

Legfelsőbb Bíróság akként értelmezte, hogy azok a perek minősülnek szerzői jogi 

pernek, amelyek tárgya különleges szerzői jogi védelemben részesülő igény, azaz, 

amelynek a gyökere a szerzői jogi törvény, így nem minősült szerzői jogi pernek a 

mű készítőjét megillető ellenérték megfizetése miatt indított per.113 Nem változott 

tehát az a korábbi helyzet, mely szerint a szerzői jogi jogbitorlás mind büntetőjogi, 

mind magánjogi jogkövetkezményekkel járhatott, melyek a bíróság ugyanazon 

ítéletében kerülhettek megállapításra.114  

 
A szerzői jogi törvényből ismert jogkövetkezmények mellett külön jogszabály 

biztosította ideiglenes intézkedés igénybevételének lehetőségét, amellyel a sértett 

kérhette a bepanaszolt fél valamely jogellenes cselekménye ideiglenes abbahagyásra 

kötelezését.115 A büntetőjogi szankció alkalmazására továbbra is csak 

magánindítvány útján volt lehetőség, melyre vonatkozó indítványt már a 
                                                
111 Benárd: A szerzői … 61. o. 
112 1952. évi III. törvény 23. § d) pont 
113 Benárd: A szerzői … 352. o. 
114 Palágyi: A magyar … 78. o.  
115 105/1952. (XII.25.) MT rendelet 
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keresetlevélben elő kellett terjeszteni. Külön jogszabályok rendelkeztek a műsoros 

előadásokról,116 törvényerejű rendelet mondta ki azt, hogy a magánszemély, aki 

műsoros előadást rendez, illetőleg az, aki műsoros előadáson működési engedély 

nélkül hivatásszerűen fellép, bűntett miatt egy évig terjedő börtönnel büntetendő, 

illetve, aki nem áll műsoros előadás rendezésére jogosult szerv alkalmazásában, és 

műsoros előadásokkal kapcsolatos szervezési munkát végez, illetőleg a műsoros 

előadások szervezésére vonatkozóan egyidejűleg több szervvel munkaviszonyt 

létesít, ugyancsak egy évig terjedő börtönnel büntetendő. A jogszabály részletesen 

szabályozta továbbá azokat a magatartásokat, melyek szabálysértést valósítottak 

meg, és melyek 500,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal voltak sújthatóak.117 A hatvanas 

évek elején további változások következtek be a szerzői jogi szankciórendszert 

illetően is, amely érintette mind a büntetőjogi, mind a polgári jogi 

jogkövetkezményeket. Az új Btk. életbe léptetéséről szóló jogszabály hatályon kívül 

helyezte a korábban alkotott jogszabályok büntető anyagi jogi rendelkezéseit, így a 

második szerzői jogi törvényünk büntetőjogi rendelkezéseit is, azaz 1962. július 1-től 

kezdődően, a korábban a szerzői jogi törvényben szabályozott bitorlás vétségére 

vonatkozó rendelkezések már nem voltak alkalmazhatóak.118 Az új büntetőeljárás-

jogi jogszabályok pedig hatályon kívül helyezték mindazokat a korábbi eljárásjogi 

normákat, amelyek a büntetőeljárást érintették.119 Az 1961. évi Btk-ban önálló 

tényállásként szerepelt a bitorlás, mely szerint bitorlás bűntettét követte el, és 30 

naptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel volt büntethető az, aki más szellemi 

alkotását, találmányát, újítását vagy ipari mintáját sajátjaként tünteti fel, és ezzel a 

jogosultnak kárt okoz, illetve, aki állami vállalatnál, más állami gazdálkodó szervnél 

vagy szövetkezetnél betöltött munkakörével visszaélve más szellemi alkotásának, 

találmányának, újításának vagy ipari mintájának hasznosítását vagy értékesítését 

attól teszi függővé, hogy őt annak díjából, illetőleg az abból származó haszonból 

vagy nyereségből akár társszerzőként való szerepeltetésével, akár egyéb módon 

részesítsék.120 A jogszabály irányadó rendelkezése szerint a bitorlás 

bűncselekményének elbírálása a járásbíróság hatáskörébe tartozott, s az a 

                                                
116 1955. évi 13. számú törvényerejű rendelet és a Népművelési Miniszter 3/1955. (V.27.) Np. M. 
számú rendelete  
117 1955. évi 13. számú törvényerejű rendelet 6. és 7. §  
118 a Btk. életbe léptetéséről szóló 1962. évi 10. számú tvr. 2. § (1) bekezdés  
119 a büntetőeljárásról szóló 1962. évi 8. számú törvényerejű rendelet 
120 a Büntető Törvénykönyvről szóló 1961. évi V. törvény 306. §  
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járásbíróság volt illetékes, amelynek területén az adott bűntettet elkövették.121 

Figyelemmel arra, hogy már 1952-től kezdődően a szerzői jogi jogsértésekkel 

kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítése a megyei bíróságok hatáskörébe 

tartozott, 1962-től kezdődően megvalósult a büntetőjogi igény és a polgári jogi igény 

szétválasztása mind az anyagi jogi rendelkezések szintjén, mind az eljárásjogi 

szabályok és az ítélkező fórumok vonatkozásában. Ezzel ért véget az az 1884. július 

1-től érvényesült rendszer, amely egy eljárás keretében alkalmazta a szerzői jogi 

jogbitorlás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeit.  

 
A szerzői jogi jogsértések polgári jogi jogkövetkezményeit illetően ugyancsak 

jelentős változást hozott – még az új, harmadik szerzői jogi törvény elfogadását 

megelőzően – az új Ptk., amely 1960. május 1. napján lépett hatályba. A Ptk.-t életbe 

léptető jogszabály mellékletének egyik pontja kifejezetten kimondta, hogy továbbra 

is hatályban maradnak a szellemi alkotásokkal kapcsolatos még hatályban lévő, és a 

Ptk.-val, valamint a Ptk.-t életbe léptető törvényerejű rendelettel ellentétben nem álló 

rendelkezések.122 Erre figyelemmel az 1921. évi szerzői jogi törvénynek a polgári 

jogi szankciókra vonatkozó rendelkezéseit a Ptk.-val összhangban kellett alkalmazni. 

Mindez azt jelentette, hogy a személyiségi jogok megsértése esetére a Ptk.-ban 

rögzített szankciókat kellett alkalmazni, míg a vagyoni jogok megsértése esetére 

továbbra is lehetett a szerzői jogi törvénybeli jogkövetkezményeket alkalmazni, azzal 

azonban, hogy figyelemmel kellett lenni a Ptk. általános rendelkezéseire, különös 

tekintettel a kártérítésre.123 Mindezekre figyelemmel a Ptk.-nak a személyhez fűződő 

jogok megsértése esetére előírt szankciói kerülhettek alkalmazásra 1960. május 1-től 

a szerzői jogi jogsértések objektív, polgári jogi szankciójaként a jogsértő 

vétkességére tekintet nélkül. Ezek a jogkövetkezmények lényegében azonosak a Ptk. 

ma hatályos vonatkozó rendelkezéseivel.124 A szerzői jogi törvény korábban csak 

biztosítási intézkedésként tette lehetővé az abbahagyásra kötelezést, illetőleg a 

további jogsértéstől való eltiltást, 1960-tól ennek külön, anyagi jogi jogszabályban 

rögzített alapja is megvolt a tekintetben, hogy ezen szankciók az ügy érdemében 

hozott ítéletben is alkalmazhatóvá váltak anyagi jogi jogkövetkezményként. 

Párhuzamosan tovább élt a szerzői jogi törvénynek azon eljárásjogi rendelkezése, 

                                                
121 1962. évi 8. számú tvr. 46. és 49. §  
122 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, melléklet 2. pont  
123 Bense István: Szerzői jog, kézirat, Budapest, 1968, 64. o.  
124 1959. évi IV. törvény 85. § (1) bekezdés a)-d) pontok 
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amely az ítélet belföldi időszaki lapban a pervesztes fél költségén való közzétételére 

vonatkozott. Továbbra is fennmaradt a szerzői jogi törvény azon rendelkezése, amely 

biztosítási intézkedésként zárlat elrendelését tette lehetővé, illetőleg magánjogi 

jogkövetkezményként a szerzői jogi bitorlás szankciójaként elkobzás alkalmazására 

nyújtott lehetőséget. 

 
A Ptk. hatályba lépését követően a szerzői jogi jogbitorlások szubjektív 

szankciójaként a kártérítési szabályok is alkalmazást nyertek, hiszen az 1921. évi 

szerzői jogi törvény 18. §-a a szándékos, illetőleg gondatlan magatartás esetén a 

kártérítés jogkövetkezményét is alkalmazni rendelte. A szerzői jogi törvénynek az a 

rendelkezése, mely szerint a kártérítés összege a bitorló gazdagodásánál kevesebb 

nem lehet, hatályon kívül helyezettnek volt tekintendő arra figyelemmel, hogy a Ptk. 

kártérítési minimumot nem ismert. Helyette azonban alkalmazni lehetett az általános 

kártérítés jogintézményét.125 A gyakorlat felülírta az 1921. évi szerzői jogi törvény 

azon szabályát is, mely szerint amennyiben a jogsértőt sem szándékosság, sem 

gondatlanság nem terhelte, akkor a sértettel szemben a bitorló saját gazdagodása 

erejéig felelt, azaz köteles volt annak kiadására, amit a bitorlás útján szerzett, 

illetőleg amit a jogsértés folytán egyébként megtakarított. A tervutasításos 

rendszerben nem tartották indokoltnak azt, hogy a szerzői jogi sérelmek orvoslása a 

társadalmi tulajdont képező teljes vállalati haszon átengedésével kerüljön 

megoldásra, ezért a szerzői jogi törvény hivatkozott szabályát úgy értelmezték, hogy 

a jóhiszemű jogsértő jogalap nélküli gazdagodás címén csak annak az összegnek a 

megfizetésére kötelezhető, amit a jogdíj fizetésének elmulasztásával megtakarított, 

mert ezzel elkerülhetővé váltak a „nem kívánatos túlzások”, ugyanakkor a szerzői 

vagyoni jogok megsértése sem maradt jogkövetkezmény nélkül.126 

 
Az 1960-as évek utolsó harmadában a szabálysértési jog is újrakodifikálásra került, 

amely érintette a szerzői jogot is.127 Szerzői jogi vonatkozással bírt két 

művelődésügyi szabálysértés, melyek közül a „műsoros előadás szabálytalan 

tartása” és a „képző-iparművészeti szabálysértés” miatt 3000,- Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal volt sújtható az elkövető.128  

                                                
125 Bense: Szerzői … 67-68. o. 
126 Bense: Szerzői … 69-70. o. 
127 a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény és az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. 
(IV.14.) Korm. rendelet.  
128 17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 159. §  
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Az 1921. évi szerzői jogi törvényben meghatározott hároméves elévülési idő a 

szerzői jogi bitorlásokkal okozott károk megtérítése vonatkozásában továbbra is 

fennmaradt, annak ellenére, hogy a Ptk. ötéves általános elévülési időt határozott 

meg. Ezt azonban oly módon tette, hogy megadta annak lehetőségét, hogy jogszabály 

másként rendelkezzen.129 Ilyen külön jogszabálynak minősült a szerzői jogi törvény, 

mely a hároméves elévülési időt rögzítette. Abban az esetben azonban, ha a szerzői 

jogdíj iránti igény nem bitorlásból eredő kártérítési követelésre vonatkozott, hanem 

szerződés vagy munkaviszony alapján, akkor a Ptk. szerinti ötéves általános elévülési 

szabályok voltak irányadóak. A Btk.-ban meghatározott bitorlás bűntette esetében 

pedig mint három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt 

– a Btk. 31. §-ának azon szabályára figyelemmel, hogy szabadságvesztéssel 

fenyegetett bűntett esetében a büntethetőség a büntetési tétel felső határának 

megfelelő idő, de legalább három év alatt évül el – az elévülési idő ugyancsak három 

év volt a bűncselekmény elkövetésétől számítva. A szabálysértés elévülésének felső 

határa az elkövetéstől számított két évben került meghatározásra. 

 
 
II. 5. Az 1969. évi III. törvény – a harmadik szerzői jogi törvény  

 
A Polgári Törvénykönyv hatálybalépését követően kilenc évet kellett várni arra, 

hogy a szerzői jogi szabályok is újrakodifikálásra kerüljenek.130 1969-ben került 

elfogadásra az újabb szerzői jogi törvény, az 1969. évi  III. törvény, mely 1970. 

január 1-jén lépett hatályba. A szabályozás azonban széttagoltra sikeredett, ugyanis 

csak a legfontosabb szerzői jogi szabályok kerültek törvényi szinten rögzítésre, a 

további lényeges szabályok alacsonyabb szintű jogszabályban, a 9/1969. (XII.29.) 

MM rendeletben nyertek kodifikálást, valamint a szerzői alkotások különböző 

fajtáira és felhasználási módjaira vonatkozóan számtalan művelődésügyi miniszteri 

rendelet került megalkotásra a felhasználási szerződések feltételeiről és a szerzőnek 

járó jogdíj megállapításának szabályairól.131  

                                                
129 1959. évi IV. törvény 324. § (1) bekezdés 
130 A szerzői jog kézikönyve, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1975, 62. o. 
131 1/1970. (III.20.) MM rendelet a kiadói szerződések feltételeiről és a szerzői díjakról, 2/1970. 
(III.20.) MM rendelet a színpadi művek felhasználási szerződéseinek feltételeiről és a szerzői díjakról, 
3/1970. (III.2.) MM rendelet a zeneművek megírására és első nyilvános előadására vonatkozó 
szerződésekről, 5/1970. (VI.12.) MM rendelet a Magyar Rádió és a Magyar Televízió felhasználási 
szerződéseinek feltételeiről és a szerzők díjazásáról, 6/1970. (VI.24.) MM rendelet az alkalmazott 
grafikai művek felhasználási szerződésének feltételeiről és a szerzői díjakról, 7/1970. (VI.24.) MM 
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Fontos újítás az 1921. évi szerzői jogi törvényhez képest, hogy a törvény egy 

általános részi szabályozással indít, ezen belül pedig alkalmaz egy generálklauzulát, 

mely kimondja, hogy a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti 

alkotásokat.132 A törvény végrehajtási rendelete pedig exemplifikatív jelleggel 

felsorolta azokat az alkotásokat, amelyek szerzői jogi védelemben részesülhettek.133 

A törvény külön szabályozta a személyhez fűződő jogokat, illetőleg a vagyoni 

jogokat, és rögzítette a szabad felhasználás kereteit, továbbá külön tartalmazott 

rendelkezéseket az egyes műfajtákra vonatkozóan. A szerzői és vagyoni jogok 

egységes szabályozása alapján a monista felfogást követte a jogszabály, azonban a 

második szerzői jogi törvénytől eltérően a vagyoni jogok átruházását nem tette 

lehetővé, hanem csak az egyes felhasználási jogok átengedésére adott lehetőséget 

felhasználási szerződés kötése útján. A vagyoni jogok átszállására csak a szerző 

halála esetén kerülhetett sor. Önálló részben kerültek szabályozásra a szerzői joggal 

szomszédos jogok védelmére vonatkozó rendelkezések, speciális, 15 évig fennálló 

védelmet élvezhettek a művészi szintet el nem érő fényképek, ábrák, műszaki rajzok, 

térképek. A törvény megalkotása idején a vagyoni jogok védelmi idejét 50 évben 

határozta meg, mely 1994. július 1. napjától 70 évre módosult.  

 
A harmadik szerzői jogi törvényünk részletesen szabályozta a szerzői jogi 

jogsértések következményeit a XIII. fejezetben. A harmadik szerzői jogi törvényünk 

a Ptk.-nak a személyhez fűződő jogok megsértése esetére előírt szankciórendszer 

katalógusát tartalmazta, azaz a szerzői jogokra, valamint a szomszédos jogokra, 

illetőleg a fényképekre, ábrákra és egyéb szemléltető eszközökre vonatkozó jogok 

megsértése esetén ugyanazokat az objektív jogkövetkezményeket tette 

alkalmazhatóvá, mint amelyeket a Ptk. 85. §-a is szabályozott. A törvény 

végrehajtási rendelete kifejezetten rögzítette is, hogy a szerzői jogi törvénynek a 

szerző személyhez fűződő jogaira vonatkozó rendelkezései nem zárják ki és nem 

                                                                                                                                     
rendelet kisplasztika, érem és plakett felhasználására vonatkozó szerződések feltételeiről és a szerzők 
díjáról, 8/1970. (VI.24.) MM rendelet a művészi fényképek felhasználási szerződéseinek feltételeiről 
és a szerzői díjakról, 9/1970. (VI.25.) MM rendelet az iparművészeti és ipari tervezőművészeti 
alkotások felhasználási szerződéseinek feltételeiről és szerzői díjáról, 10/1970. (VI.25) MM rendelet a 
képgrafikai alkotások felhasználási szerződéseinek feltételeiről és a szerzői díjakról, 12/1970. (VI.30.) 
MM rendelet a megfilmesítési szerződések feltételeiről és a szerzők díjazásáról, 6/1972. (VIII.19) 
MM rendelet a zeneművek kiadására vonatkozó szerződések feltételeiről, a zeneműkiadással 
kapcsolatos egyéb szerződésekről, valamint a szerzői és más tevékenység díjáról 
132 1969. évi III.  törvény 1. § (1) bekezdés  
133 9/1969. (XII.29.) MM rendelet 1. § (1) bekezdés  
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érintik a Ptk.-nak a személyhez fűződő jogokra vonatkozó általános szabályai 

alkalmazását.134 Ezen elsődlegesen helyreállító, másodlagosan megelőző jellegű 

jogkövetkezmények alkalmazására akkor nyílt lehetőség, ha a szerzői alanyi jog a 

bitorló magatartása folytán került megsértésre.  

 
Az Szjt. objektív szankciói 1997-ben kiegészültek két újabb jogkövetkezménnyel: a 

jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítésével, illetőleg a jogsértő adatszolgáltatási 

kötelezettségét előíró rendelkezéssel. Az el nem évülő, objektív jogkövetkezmények 

alkalmazására vonatkozó igények alapján a szankciókat mindazzal szemben lehetett 

alkalmazni, akinek a magatartása a jogsérelmet okozta, vagy aki a magatartásával 

ebben közrehatott.135 Az egyes jogkövetkezmények egymással párhuzamos 

alkalmazására – akár más jogági szankcióval együtt is – lehetőség volt. Az 

igényérvényesítő fél határozta meg, hogy a rendelkezésére álló szankciórendszer-      

-katalógusból mely alkalmazását kérte, figyelemmel természetesen az alapul fekvő 

tényállásra is. A jogalkotó a polgári jogi szankciórendszer szerzői jogi törvénybeli 

szabályozásával kétféle követelménynek kívánt megfelelni: egyrészt a polgári jogi 

szankciókkal szemben támasztott azon általános elvárásnak, mely szerint a 

szankciórendszer feladata, hogy nyújtson vagyoni kárpótlást a sérelmet 

szenvedettnek, illetőleg, gyakoroljon a jogsértőre és a társadalom tagjaira visszatartó 

hatást; másrészt szolgálja a személyiségi gyökerű szerzői jog által érvényre juttatni 

kívánt igényeket is, vagyis, hogy a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett 

fél megkapja azon erkölcsi elégtételt, amit a jog neki adhat, figyelembe véve a 

műpéldányok sajátosságait és a művek felhasználásáért fizetendő díjakat is.136 

 
Az objektív szankciók mellett a törvény lehetővé tette – utalva a Ptk.-nak a polgári 

jogi felelősség szabályaira – kártérítés, mint szubjektív szankció, alkalmazását is, 

akár a szerző személyhez fűződő jogainak megsértése esetén is. A mű jogosulatlan 

felhasználása esetére a törvény a szerzőt megillető jogszerű felhasználás fejében járó 

díjigényt állapított meg.137 A felhasználó vétkességétől függetlenül alkalmazandó 

jogkövetkezményként érvényesült a szerző díjigénye, melyet a bitorlóval szemben 

támaszthatott önálló igényként. Ha a jogsértés a felhasználónak felróható volt, a 

                                                
134 9/1969. (XII.29.) MM rendelet 9. § (1) bekezdés  
135 Petrik Ferenc (szerk.): A szerzői jog, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990, 128. o.  
136 Benárd: A szerzői … 344-345. o. 
137 1969. évi III. törvény 53. § (1) bekezdés  
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szerzőt megillető díjon és kártérítésen felül a szerzői díjnak megfelelő összeget 

bírságként is meg kellett ítélni, mely összeget a bíróság csak méltánylást érdemlő 

körülmények alapján mérsékelhetett.  

 
A szerzői jogi törvény az 1997-es módosításakor olyan eljárásjogi rendelkezésekkel 

egészült ki, amelyek a szerzők és más jogosultak hatékonyabb védelmét szolgálták, 

elsődlegesen a bizonyítási eljárás megkönnyítése, illetve a további jogsértések 

megakadályozása érdekében.138 E körbe tartozott a szerzői jogi törvény azon 

szabálya, amely kimondta, hogy a szerzői jogok megsértése miatt indított perekben a 

bíróság az előzetes bizonyítás elrendelését biztosítékadáshoz kötheti, továbbá 

bizonyítást megkönnyítő rendelkezés a bizonyítási teher megfordítására vonatkozó 

szabály is. Ugyancsak az 1997. évi törvénymódosítás alapján kerültek rögzítésre a 

szerzői jogi perekben alkalmazható ideiglenes intézkedésre vonatkozó speciális 

rendelkezések.139 A szerzői jogi igények bírósági érvényesítése első fokon megyei 

(fővárosi) bírósági hatáskörbe tartozott, másodfokon pedig a Legfelsőbb Bíróság járt 

el. A bírói gyakorlat akként értelmezte ezt a törvényi rendelkezést, hogy nemcsak a 

szerzői jogok megsértése miatt induló perek, hanem a szerzői díj iránti igények is 

megyei bírósági hatáskörbe tartozó szerzői jogi pereknek minősülnek. Annak 

hatására azonban, hogy a közös jogkezelő szervezetek által érvényesített díjigény 

iránti perek jelentős mértékű leterhelést jelentettek az ilyen típusú perekben 

másodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság számára, a  legfőbb bírói fórum a PK 286. 

számú állásfoglalásában rögzítette, hogy megyei (fővárosi) bírósági hatáskörbe 

tartozó szerzői jogi pernek kell tekinteni mindazokat a pereket, amelyek a szerzői 

alkotás létrehozásával, felhasználásával (hasznosításával) és a szerzői jogok 

védelmével kapcsolatos jogviszonyokból erednek, így szerzői jogi pernek 

minősülnek a szerzői jogdíj érvényesítése iránt a szerző vagy a szerzői jogok 

érvényesítésére alapított szervezetek által indított perek is, kivéve az állásfoglalásban 

tételesen felsorolt pereket.  

 
1978-ban került sor az új Btk. elfogadására, amely – az 1961. évi Btk.-hoz hasonlóan 

– szabályozta a bitorlás tényállását.140 Az 1993-as Btk-módosítással újabb tényállás 

került be a Büntető Törvénykönyvünkbe „szerzői és a szomszédos jogok megsértése” 

                                                
138 1997. évi XI. törvény 120. §  
139 1969. évi III. törvény 52.§ (3)-(5) bekezdés 
140 1978. évi IV. törvény 329. §  
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elnevezéssel, melynek a szándékos alakzaton kívül gondatlan alakzata is volt.141 A 

büntetőeljárási törvény a hivatkozott bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokat a 

helyi bíróságok hatáskörébe utalta.142 A büntetőjogi szankciók alkalmazása 

büntetőbírósági hatáskörbe tartozott.  

Szabálysértési szankciói is alkalmazható volt két esetben, s 5000,- Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal volt sújtható az elkövető.143 A tipikus szerzői jogi szabálysértést a 

szabálysértési rendelet „szerzői művek jogosulatlan használata” cím alatt 

szabályozta, elsődlegesen a jogosulatlan másolást szankcionálva.144 A szabálysértési 

ügyekben első fokon a községi (nagyközségi tanács) VB szakigazgatási szerve, a 

városi, illetőleg fővárosi kerületi tanács VB igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási 

szervei, illetőleg megyei, városi, kerületi hivatal járt el, másodfokon pedig a megyei 

(fővárosi) tanács VB igazgatási osztálya.145 

 
A harmadik szerzői jogi törvényünk közel 30 évig volt hatályban, és ez idő alatt 

végérvényesen megvalósult a büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezmények 

különválasztása mind jogszabályi szinten, mind az eljáró fórumok tekintetében. A 

különböző súlyú és különböző típusú szerzői jogi jogsértések esetére alkalmazhatóvá 

vált egy teljes szankciórendszer-katalógus. A szankciók párhuzamos alkalmazására is 

lehetőség nyílt, s a kisebb jogsértések esetén a polgári jogi és a büntetőjogi szankciók 

mellett a szabálysértési szankciók alkalmazására is mód volt. Az 1997. évi 

törvénymódosítást követően olyan eszközrendszert sikerült megalkotnia, amely a 

gyakorlatban is kiállta a próbát, és amelyet csak a kor követelményei diktálta 

szükségszerűség miatt kellett finomítani, s amely a szerzői és szomszédos jogok 

védelmét az érintettek teljes megelégedésére szolgálta.  

 

II. 6. Az 1999. évi LXXVI. törvény – a negyedik szerzői jogi törvény 

 
Az 1999. szeptember 1-jén hatályba lépett, jelenleg is hatályos törvényünk 

megalkotását elsődlegesen a társadalmi-gazdasági környezet változása, a technikai 

fejlődés és a jogsértésekkel szembeni hatékonyabb fellépés indokolta. Az európai 

uniós irányelvekkel való összhang megteremtése érdekében több alkalommal 

                                                
141 1978. évi IV. törvény 329/A. §  
142 a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 24. §  
143 az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV.14.) Korm. rend. 159. §  
144 17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 165. §  
145 a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 29. § 



 45  
 
 

módosításra, kiegészítésre került jogszabály alapvető rendelkezéseit a bevezető 

részben ismertettük, a szankciórendszerének elemzése a jelen dolgozat tárgya.  

 
III. A felelősség, a polgári jogi felelősség és a szankció 

 
Az ember társas lény, évezredek óta közösségben, állammá szervezett társadalomban 

él. Az önfenntartás és fajfenntartás biztosítása érdekében magatartásai korlátok közé 

szorítottak, viselkedését különböző szabályok igyekeznek meghatározott irányba, a 

közösség által követendőnek tartott célok mentén artikulálódó előírásoknak 

megfelelő formába terelni. A társadalmilag nem kívánatos magatartások 

megjelenhetnek vallási előírásokban, erkölcsi kívánalmak formájában és jogi 

szabályokban. Egyetlen magatartás tanúsítása többféle (vallási, erkölcsi, jogi)  fórum 

válaszreakcióját kiválthatja, melyek különböző eredményre vezethetnek, többféle 

felelősséget keletkeztetve.146 A társadalmi felelősség valamely felróhatóan elkövetett 

társadalomra veszélyes magatartás következtében keletkezik, mely magatartásra a 

társadalom vagy egy csoportja represszív szankcióval reagál, megelőző-nevelő 

célzattal.147 Vizsgálódásunkat a továbbiakban a jogi felelősségre, a jogi norma 

megsértése esetére kilátásba helyezett jogi szankciók körére szűkítjük. A jogi 

felelősség lényegét többen, többféle aspektusból vizsgálták. A jogi felelősség elemei 

a jogellenesség, a felróhatóság, az államilag kikényszeríthető represszív szankció és 

a megelőző-nevelő célzat.148 Eörsi Gyula szerint ugyanis a jogi felelősség a nevelés 

célját szolgáló, kivételesen alkalmazásra kerülő, hátrányt okozó eszközök 

alkalmazásában áll, amelynek két feltétele van: egyrészt olyan magatartásfajta, amely 

javításra szorul, másrészt amely a hivatkozott eszközökkel javítható is.149 A 

társadalomra veszélyes magatartásnak olyannak kell lennie, hogy szükséges legyen 

az ellene való állami védekezés.150 Ebben a felfogásban a felelősség és a szankció 

fogalma nem választható el egymástól, szorosan összefüggnek. A középpontban egy 

külvilágban megnyilvánuló, társadalomra veszélyes emberi magatartás, tevés vagy 

mulasztás áll, amely a közösség részéről a társadalmi együttélés szabályainak 

megtartása érdekében reakciókat vált ki. A szankció tehát az egyén és a közösség 

                                                
146 Marton Géza: A polgári jogi felelősség, Triorg, Budapest 1992, 16-17. o. 
147 Eörsi Gyula: Kötelmi jog, általános rész, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 239. o.  
148 Eörsi: Kötelmi … 240. o. 
149 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái – A polgári jogi felelősség, Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1961, 35. és 41. o. 
150 Eörsi: Kötelmi … 239. o. 
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egymás közötti viszonyában játszik fontos szerepet. Az egyéni tett a közösség 

részéről meghatározott célok elérése érdekében vált ki hatást, a társadalom igyekszik 

a szankció alkalmazásával nevelő hatást gyakorolni a nemkívánatos magatartást 

tanúsító egyénre és a közösség többi tagjára, hátrány okozásával helyreállítani a 

jogsértés előtti helyzetet. A jogi szankció Eörsi szerint hátrány, amelynek 

elszenvedésére az állam kényszeríti a felelős személyt.151 A szankció így 

elválaszthatatlan a kényszer és az állam fogalmától, továbbá nem lehet figyelmen 

kívül hagyni hatásmechanizmusát sem. 

 
A szankció-kényszer-állam hármasságának összekapcsolása általánosan elfogadott a 

jogirodalomban. Szilágyi Péter megfogalmazásában a jogi szankció az állam által 

alkotott vagy biztosított jogszabályok megsértése miatti reakció, ahol a hátrány 

okozását állami eljárás közvetíti, és a hátrány okozását az állam akár fizikai 

kényszerrel is kikényszeríti.152 Más megfogalmazásban a jogi szankció olyan jogi 

tételezés, amely valamely jogi előírás megsértése esetére és annak 

következményeként általában az előírás megsértőjével szemben általában hátrányos 

állami és állam által engedélyezett, jogszerűnek elismert reakciót helyez kilátásba, és 

egyben annak majdani teljesítésére és/vagy tűrésére kötelez, és amelynek 

érvényesülését további, egyre súlyosabb hátrányokat kilátásba helyező jogi 

tételezések, végső soron fizikai erőszak alkalmazásával járó állami 

kényszerintézkedések biztosítják.153 Sajó András szerint a szankcionáló magatartás 

alanya mindig kapcsolódik az államhoz, mert ha az nem is állami szerv magatartása, 

a felhatalmazott személy mindig államilag felhatalmazott és állami kényszerre 

támaszkodhat, ily módon szankciós magatartásnak csak az állami szerv magatartása 

minősülhet.154  

 
A szankció hatásmechanizmusát illetően elsődleges kérdés, hogy az minden 

jogkövetkezményt, vagy csak a hátrányos jogkövetkezményeket jelenti-e. Bár 

vannak olyan nézetek, amelyek szerint szankción a pozitív és a negatív 

                                                
151 Eörsi: A … 167. o. 
152 Szilágyi Péter: A szankcionálás és a szankció a jogi felelősségi rendszerben, Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 1990, 39. o. 
153 Szilágyi: A szankcionálás … 64-65. o. 
154 Sajó András: A szankció fogalma, Állam- és jogtudományi enciklopédia (Főszerk.: Szabó Imre), 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1980, 1499. 
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jogkövetkezményeket is érteni kell,155 a többségi felfogás szerint a szankció fogalma 

a hátrány kilátásba helyezését és alkalmazását jelenti. Asztalos László felfogásában a 

szankció a jogszabályoknak az a  szükségszerű eleme, amely a jogszabályban foglalt 

rendelkezés rendellenes realizálódása esetére biztosított hátrányos 

jogkövetkezményeket foglalja magában.156 A szankció nem más, mint a jogszabály 

diszpozíciójának megsértése esetén állami kényszerrel biztosított negatív, a 

jogsértőre nézve hátrányt jelentő jogkövetkezmény.157 A hatásmechanizmus körébe 

tartozó másik kérdés, hogy a szankció kire, milyen hatást és hogyan fejthet ki. Ennek 

kapcsán a generális és speciális prevenció kerül előtérbe, vagyis az, hogy a szankció 

mind a jogsértőben, mind a társadalomban a legintenzívebb kedvező hatást, a 

nevelést váltsa ki, és lehetőleg ne legyenek kedvezőtlen hatásai. Eörsi szerint az 

optimális szankció az, amelynek minősége és intenzitása a legkedvezőbb hatást váltja 

ki, ahol a jogsértés súlya és körülményei döntőek abból a szempontból, hogy milyen 

minőségű és intenzitású szankció szükséges az egyéni és a társadalmi hatás elérése 

érdekében.158 Sajó András szerint a szankció hatása mindig preventív és 

helyzetrendező, de a realizálódás során a prevenció a reparációra és a represszióra 

szakad, és az élet és testi épség, a címzett akarata, társadalmi pozíciója és vagyona 

szférájában érvényesülhet.159  

 
Az adott jogsértésre alkalmazandó leginkább megfelelő szankció meghatározásához 

két tényezőre kell figyelemmel lenni. A jogsértő magatartás jellegére és a 

szankcióval elérni kívánt joghatásra. Ehhez pedig elengedhetetlen a szankció 

differenciálódásának, osztályozásának, jogági tagozódásának vizsgálata, annál is 

inkább, mert a szankció absztrakció, amely mindenfajta jogi szankció közös jegyeit 

tartalmazza.160 A differenciálódás a jogi rendszer fejlődésének egyik jelentős 

tényezője, illetve maga a jogi rendszer bonyolultabbá válása tette lehetővé újabb jogi 

szankciók megjelenését.161 A jogi szankciók differenciálódása terén az általánosan 

elfogadott nézet a jogi szankciók jogági tagozódás szerinti osztályozása. Arra 

                                                
155 Sajó András: Újabb kísérletek a szankció meghatározására, Jogtudományi Közlöny, 1974. évi 7. 
szám, 371-374. o., Antallfy-Samu-Szabó-Szotáczky: Állam- és jogelmélet, Budapest 1970, 495 o.  
156 Asztalos László: A polgári jogi szankció, Akadémiai Kiadó, Budapest 1966, 28. o. 
157 Lamm Vanda-Peschka Vilmos (főszerk.): Jogi lexikon, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest, 1999. szankció szócikk, 549. o. 
158 Eörsi: A jogi … 179. o 
159 Sajó: A szankció … 1506. o. 
160 Eörsi: A jogi … 204. o 
161 Szilágyi: A szankcionálás … 67. o. 
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figyelemmel azonban, hogy az egyes szerzők között a jogi szankció tartalmi 

meghatározása terén is nézetkülönbségek vannak, a szankciók osztályozása is eltérő 

szempontok mentén történik. Szilágyi szerint a szankciók jogágazatok szerinti 

csoportosításának csak didaktikai jelentősége van, mert a jogi szankciók 

különbségének alapja nem a jogágakra tagozódás, hanem a helyzet fordított: a 

jogrendszer tagozódásának egyik tényezője a jogi szankciók különbsége. Ezen 

alapfelfogásból kiindulva keres a szerző más osztályozási szempontokat, és 

csoportosítja a szankciókat címzettjeik különbözősége, azaz természetes vagy jogi 

személy volta, a szankció megvalósításának módja, az elvont norma vagy egyedi 

aktus megsértéséhez kapcsolódása, a kilátásba helyezett hátrány jellege szerint, végül 

funkcionálisan különböztet represszív és reparatív, objektív és szubjektív szankciók 

között.162 A leginkább a Marton Géza általi csoportosítás áll közel a jogági 

tagozódáshoz, ugyanis Marton céljuk szerint két nagy szankciócsoportot különít el, a 

restitutív és a represszív szankciók csoportját, előbbin értve a kötelemszerűvel 

ellentétes irányban alakult dolgok rendjének helyreállítását természetben vagy 

pénzbeli ellenérték formájában, míg az utóbbi lényegét abban jelöli meg, hogy az a 

cselekvőre nézve fájdalmas következménnyel, büntetéssel jár, ami akár anyagi, akár 

személynek okozott hátránnyal elérhető.163 A restitutív szankcióval tipikusan – de 

nem kizárólagosan – a polgári jog területén, a represszív szankcióval elsődlegesen a 

büntetőjog területén találkozhatunk, amely miatt ez az elhatárolás jogágazati 

csoportosításként is felfogható.164  

 
Eörsi szerint a differenciálódás folyamata a jogágazatok differenciálódásának 

folyamatába illeszkedik bele, ahol az első lépcsőfok a magánjog és közjog 

szétválása, a retorzió mellett a reparáció megjelenése, a büntetőjogi és magánjogi 

felelősség elkülönülése volt,165 továbbá lényeges jellemzőnek tartja a szankciók 

humanizálódási folyamatát és a szankciók jogágazatok közötti átcsoportosítását.166 

Sajó felfogásában a jogrendszer jogágakra tagozódásának alapja a szabályozott 

társadalmi viszony jellegétől függ, ami érvényesül a szankciókkal kapcsolatban is. 

Nézete szerint a szankciónak különféle jogágakba kerülése a szankciós magatartás 

                                                
162 Szilágyi: A szankcionálás … 78-84. o. 
163 Marton: A polgári … 24-25. o. 
164 Rámutat azonban Marton arra is, hogy a restitutív (civilis) szankciók és a büntető szankciók nem 
hermetikusan különíthetők el egymástól, gyakran a két jelleg összeolvad.   
165 Eörsi: A jogi … 195-196. o. 
166 Eörsi: A jogi … 202. o. 
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jellegétől függ,167 egy-egy jogágat a jogkövetkezmények represszív és reparatív 

vonásainak aránya jellemez.168 A szankciók – témánk szempontjából is – 

legfontosabb és leggyakoribb, jogágak szerinti csoportosítását a polgári jogi – 

büntetőjogi szankciók közötti különbségek megvonása jelenti,169 ahol nem hagyhatók 

figyelmen kívül a jogágakra jellemző eltérő felelősségi struktúrák, illetve a 

szankcióval sújtott magatartások megítélése sem. Az alábbiakban – Eörsi nyomán – 

röviden áttekintjük ezen két jogág szankcióinak sajátosságait, az eltéréseket és 

hasonlóságokat annak érdekében, hogy ezen dichotómiára támaszkodhassunk a 

szerzői jogi jogsértések szankcióinak elemzése során. 

 
A szankcióbeli különbségeket előrevetíti az, hogy a két jogág felelősségi rendszere 

alapvető eltéréseket mutat. (i) A büntetőjog területén a felelősség közvetlenül az 

egész társadalommal szemben áll fenn, a polgári jogban a jogaiban, illetve törvényes 

érdekeiben megsértett személlyel szemben. (ii) Ebből következően a büntetőjogban a 

felelősségre vonás általában kötelező jelleggel megtörténik, míg a polgári jogban a 

sértett akarat–elhatározásától függ az igényérvényesítés. (iii) A büntetőjog a 

nagyobb, a polgári jog a kisebb társadalomra veszélyességű magatartásokra reagál. 

Ezen mennyiségi jellegű különbség mellett ugyanilyen hangsúlyos a minőségbeli 

eltérés is, amely abban nyilvánul meg elsősorban, hogy (iv) a polgári jogi felelősség 

a vagyoni károsításra reagál, a büntetőjogi pedig elsősorban nem ezt helyezi 

előtérbe.170 A kétfajta felelősségi rendszer mögött az a disztinkció húzódik meg, 

hogy bizonyos jogsértő magatartások esetén nem szükséges a közvetlen állami 

beavatkozás, míg más esetben az állam a jogaiban sértett féltől függetlenül is fel 

kíván lépni a jogsértővel szemben.  

 
A felelősség körét illetően Eörsi ugyancsak négy ponton lát különbséget abból 

következően, hogy a polgári jogi felelősség a károkozásra reagál, míg a büntetőjogi 

felelősség ettől függetlenül a jogalkotó által kiemelt magatartásokra. Álláspontja 

szerint (i) a polgári jogban megalkotható általános felelősségi formula, míg a 
                                                
167 Sajó: A szankció … 1507. o. 
168 Sajó András: A szankció fogalma, Állam- és jogtudományi enciklopédia (Főszerk.: Szabó Imre), 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1980, 1507. o. 
169 A továbbiakban a más jogágak szerinti tagozódást nem vizsgáljuk, mert a szerzői művekkel 
kapcsolatos jogsértések körében a polgári jogi és a büntetőjogi szankcióknak van elsődleges szerepe. 
Megjegyezzük, hogy a közigazgatási szankció kutatása terén is kiváló tudományos munkák születtek, 
így Madarász Tibor: Az államigazgatási jogi szankció fogalma és fajtái, Budapest 1989, ELTE ÁJK, 
és Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer, Osiris Kiadó, Budapest 2000 munkája. 
170 Eörsi: A jogi … 206-209. o. 
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büntetőjogban taxatíve kell meghatározni a jogsértéseket, (ii) a jogsértés a polgári 

jogi felelősség rendszerében mindig sérti valaki alanyi jogát, a büntetőjogban nem 

feltétlenül, (iii) a polgári jogi felelősség körében minden konkrét esetben releváns az 

okozati összefüggés, a büntetőjog területén bizonyos esetcsoportokban nem, s végül 

(iv) a polgári jog enyhébb, a büntetőjog súlyosabb eszközöket alkalmaz a 

jogsértésekkel szemben.171 Ezen ismérvekből vonhatók le következtetések a polgári, 

illetve büntetőjogi szankciók alkalmazási területét érintően, melyre a szerzői jogi 

jogsértések szankcióinak elemzése körében térünk ki részletesen. Azt azonban 

általános jelleggel leszögezhetjük, hogy a két jogág szankciórendszere nem minden 

jogsértésre egyformán alkalmazható. 

 
A szankciókkal sújtott magatartások megítélése körében rámutat Eörsi arra, hogy (i) 

a büntetőjogban csak bűnösségen alapuló felelősség jöhet szóba, a polgári jog 

területén előfordul vétkességtől független felelősség is, (ii) a büntetőjog nagyobb 

mértében individualizál, veszi figyelembe a jogsértő személyi körülményeit, mint a 

polgári jog, (iii) a gondatlanság határai alacsonyabban vannak, mint a büntetőjogban, 

valamint (iv) a polgári jogban a vétkességet elegendő vélelmezni, míg a 

büntetőjogban a bűnösséget bizonyítani kell, továbbá (v) a polgári jog a vétkesség 

különböző fokozataira kevésbé helyez figyelmet, mint a büntetőjog.172 Mindezekből 

következően a büntetőjogi szankció alkalmazása szigorúbb feltételek fennálltát 

követeli meg.173   

 
Ilyen előzetes felvetések után jutunk el a polgári jogi és a büntetőjogi szankció 

közötti különbségek megtételéhez,174 melyet Eörsi hét pontban fogalmaz meg:  

 

                                                
171 Eörsi: A jogi … 211-212. o. 
172 Eörsi: A jogi … 213. o. 
173 Hatályos magyar jogrendszerünket vizsgálva nem tartjuk alkalmazhatónak Eörsinek a felelősség 
alanya vonatkozásában tett azon megállapítását, mely szerint a büntetőjogi felelősség alanya csak 
ember lehet, míg a polgári jogi felelősség alanya az állam és a jogi személy is, hiszen 2004. május 1. 
napjától jogi személyekkel szemben is alkalmazhatók büntetőjogi intézkedések a 2001. évi CIV. 
törvény alapján. A kártérítési kötelezettség átszállása, a többes károkozás (egyetemlegesség), a 
károsult közrehatásának értékelése és a két fél általi egymásnak történő kölcsönös károkozás, illetve 
ezeknek megfelelő büntetőjogi intézmények hiánya körében tett megkülönböztetések azonban 
hatályos jogunkra vetítve is irányadóak. (Eörsi: A jogi … 219. o.) 
174 Az elhatárolásra dogmatikai pontossággal kísérletet tett Marton Géza is a Magánjogi és a 
büntetőjogi szankciók című írásában, Attila Ny. Rt., Budapest, 1936. 
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(i) A polgári jogi szankció közvetlen rendeltetése a reparáció, elsősorban az 

okozott kár megtérítése, a sérelem közvetlen kiküszöbölése, a büntető jogi 

szankció célja elsődlegesen represszió, a jogsértő megbüntetése. 

(ii) A büntetőjogi szankció sokkal árnyaltabb, sokoldalúbb hatást vált ki, mint 

a polgári jogi szankció, mert fizikai, anyagi és erkölcsi téren is jobban 

igazodik a jogsértő egyéniségéhez. 

(iii) A polgári jogi szankció mértékét az okozott kár szabja meg, a büntetőjog 

a szankció mértékének meghatározása során a tett egészéből indul ki, a 

polgári jog a kisebb jogsértésre is reagál, a büntetőjog azonban több 

szankcióval rendelkezik. 

(iv) A bíró szabadabb kezet kap a büntetőjogi szankció megállapításánál, mint 

a polgári jogi szankció alkalmazásánál. 

(v) A büntetőjogi, mint a társadalommal szembeni felelősséggel az erkölcsi 

jellegű szankciótöbblet is együtt jár. 

(vi) A polgári jogban a szankció érvényesítése általában a károsulttól függ, a 

büntetőjogban azonban a bűnüldöző szervek kivételesen mellőzhetik csak 

az eljárás lefolytatását, a szankció kiszabását.  

(vii) Bár mindkét jogág szankciója hátrányt helyez kilátásba és alkalmaz, a 

polgári jogban a nevelő hatás kisebb súlyú.175    

 
A polgári jogi és büntetőjogi szankciók szembeállítása során Eörsi az elemzése 

kapcsán elsősorban a jogsértő magatartás károkozó jellegét helyezte középpontba, 

kevésbé volt tekintettel a polgári jogi jogviszonyok, illetve a jogsértő magatartások 

sokféleségére. Arra a következtetésre jutott, hogy a felelősség konkrét határa a 

jogágazatok funkcióitól és eszközeitől függ, s a polgári jogban a határok nagyobb 

területet ölelnek fel, mint a büntető jogban.176 A polgári jogi szankciók kétféle 

szerepe alapján kétféle szankciót különített el Eörsi: az elsődlegesen külső hatást 

kifejtőt (a közvetlenül a társadalmi, gazdasági viszonyokra irányuló), azaz a objektív, 

és az elsődlegesen belső (pszichikai) hatást kifejtő, azaz szubjektív szankciót.177 A 

polgári jogi felelősség jellemzője volt a hosszú fejlődési folyamata során az, hogy a 

három egymást követő, de egymással átfedésben is álló elv határozta meg: a 

                                                
175 Eörsi: A jogi …  214-218. o. 
176 Eörsi: Kötelmi … 240. o. 
177 Eörsi: Kötelmi … 241. o. 
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vétkesség, a kockázat és a kárelosztás,178 eljutva a hagyományos értelemben vett 

polgári jogi felelősség felbomlásáig.179 Ezek elsődlegesen a polgári jogi felelősség 

legfontosabb ágának, a kártérítési felelősségnek a specifikumai, ezért részletesebben 

a kártérítési szankcióról szóló részben foglalkozunk ezen kérdéssel. 

 
 

IV. A szerzői jogi szankciórendszer sajátosságai – a különböző jogági 

szankciók elhatárolása 

 
Az utóbbi években a magyar jogrendszerben is alapvető változások mentek végbe, 

melyek átfogó, több irányú védelmet nyújtanak a szerzői jogi bitorlásokkal szemben. 

Jelen fejezet célja annak bemutatása, hogy a szerzők és egyéb jogosultak jogainak 

védelme érdekében létrejött komplex, több jogágra kiterjedő szankciórendszer 

milyen tényezők hatására alakult ki, milyen összefüggés mutatható ki a jogsértések 

jellege és az alkalmazott jogkövetkezmények típusa között, milyen speciális 

ismérvekkel jellemezhető a szankciórendszer, és az alkalmazott 

jogkövetkezményeknek milyen hatásai vannak. A hatásmechanizmusok vizsgálata 

alapján megfogalmazásra kerülnek kritikai észrevételek, módosítási javaslatok.  

 
A jogi felelősség rendszerébe ágyazottan kerülnek bemutatásra a jogszabályi 

diszpozíció megsértésének esetére állami kényszerrel biztosított, a jogsértőre nézve 

hátrányokkal járó negatív jogkövetkezmények, támaszkodva a jogi felelősség és a 

szankciótan hazai tudományos eredményeire. A vizsgálódás további fókuszában az 

egy adott magatartásra reflektáló, különböző jogágakba sorolható szankciók 

párhuzamos alkalmazási lehetőségének elemzése áll. Ahhoz, hogy a szerzői 

művekkel kapcsolatos jogsértő magatartásokkal szemben alkalmazható optimális 

szankciók meghatározhatók legyenek, elsődlegesen ezen jogsértő magatartásokat kell 

feltérképeznünk és azokat a hatásokat, amelyeket a szankció alkalmazásától várunk. 

 
IV.1. Szerzői jogi jogsértések  

 
A jogi szankciók mindig a jogsértő magatartásra adott, kényszer alkalmazását 

lehetővé tevő reakciók a közösség (az állam) részéről. Ez a megállapítás a szerzői 

                                                
178 Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog (jogtípusok, jogcsoportok és a jogfejlődés útjai), 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975, 254-255. o. 
179 Sólyom László. A polgári jogi felelősség hanyatlása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 11. o. 
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jogi jogsértésekre is igaz, ezért elsődlegesen a szerzői művek, illetve a hozzájuk 

kapcsolódó jogviszonyok sajátosságait kell feltárni, mert azok determinálják a 

jogsértések jellegét. 

 
 
IV.1.1. A szerzői művek és a szerzői jogi jogviszonyok 

 
Amint arról a bevezetőben már említést tettünk, a szerzői jog az irodalom, a 

tudomány és a művészet területén létrehozott egyéni, eredeti alkotások szerzőinek 

személyhez fűződő és vagyoni jogait részesíti védelemben, kiterjesztve hatókörét a 

szomszédos jogi, illetve rokonjogi teljesítményekre is.180 A szerzői jog a polgári jog 

rendszerének szerves részeként, annak sajátosságait visszatükrözi a jogviszonyok 

szerkezete és egyéb jellemzői vonatkozásában, és alkalmazza alapvető módszereit. A 

jogterület specialitása, a szabályozás tárgyának egyedi jellege miatt több olyan 

jogintézménnyel találkozhatunk a szerzői jogban, amely kizárólag ezen jogterület 

sajátja. A szerzői jogi szabályozás és a szerzői jogi jogviszonyok jellemzőinek 

vizsgálatához a kiindulópontot a szerzői mű és annak sajátosságai jelentik.  

 
A szerzői alkotás legfontosabb jellemzője az alkotójához fűződő individuális 

kapcsolat,181 az egyéni, eredeti jelleg és az, hogy egy alkotói folyamat, szellemi 

tevékenység eredményeként létrejövő olyan alkotás, amelynek védelemben 

részesítése nem függ a műre, annak színvonalára vonatkozó értékelésektől, 

bírálatoktól, amelynek esztétikai, minőségi és mennyiségi jellemzői irrelevánsak az 

oltalomban részesülés szempontjából.182 A szellemi alkotások jogának másik nagy 

területe, az iparjogvédelem körébe eső alkotásoktól történő elhatárolás alapja a 

szerző személyiségjegyeinek az alkotáson való visszatükröződése.183  

 
A szerzői alkotásokhoz kapcsolódó jogviszonyok három csoportba sorolhatók a 

megalkotásuktól a felhasználásukig terjedő folyamat mentén, melyben központi 

szerepet játszik az az alapjogviszony, amelynek keretében a védelmet biztosítja a 

jogrend a szerzői alkotás felett. Az alkotót megillető kizárólagos védelem abszolút 

szerkezetű és negatív tartalmú jogviszony keretében valósul meg, személyhez fűződő 

                                                
180 Tattay: A szellemi … 89. o. 
181 Lontai-Faludi-Gyertyánfy-Vékás: Magyar polgári jog – Szellemi alkotások joga, Eötvös József 
Könyvkiadó, Budapest, 2004, 38. o. 
182 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés 
183 Tattay: A szellemi … 106. o. 
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és vagyoni jogok katalógusának tiszteletben tartását előírva mindenki számára. A 

védelem az alkotás létrejöttével egyidejűleg keletkezik. Az alkotás folyamatát 

azonban – elsősorban szerződéses jogviszonyok útján – ösztönözni lehet relatív 

szerkezetű és pozitív tartalmú jogviszonyok keretében, melyek időben megelőzik az 

alapjogviszonyok létrejöttét. A jogviszonyok harmadik csoportját a felhasználás 

jogviszonyai, mint abszolút szerkezetű és negatív tartalmú, az alapjogviszonyokra 

épülő jogviszonyok alkotják, biztosítva a szerzői jogi oltalomból eredő kizárólagos 

jogok érvényre juttatását.184  

 
Mivel a létrehozás és a felhasználás jogviszonyai elsősorban szerződéses 

jogviszonyok, azok jellegét egyrészt a kötelmi szabályok determinálják, másrészt 

azonban a kontraktusokat is meghatározza azok közvetett tárgya, a szerzői mű, 

illetve az ahhoz kapcsolódó, az alapjogviszony körébe tartozó, szerzőt megillető 

kizárólagos jogok rendszere, melyek kijelölik a jogszerű és jogszerűtlen szerzői jogi 

magatartások határait. A szerzői jogviszony tartalmát a szerzőt megillető személyhez 

fűződő és vagyoni jogok teszik ki. A szerzői jogok korábbi, kizárólag monista 

felfogása az 1999. szeptember 1. napjától hatályos új szerzői jogi törvény alapján 

több tekintetben átadta helyét a dualista felfogásnak, azaz a két jogcsoport 

összefonódása mára nem olyan szoros, s bár a szerzők személyhez fűződő jogai 

továbbra is személyhez kötődőek és forgalomképtelenek, a szerzők vagyoni jogai 

tekintetében lehetőség nyílt néhány kivételes esetben a jogátszállásra, illetve a 

jogátruházásra,185 vagyis ötvöződnek a monista és a dualista felfogás pozitív 

elemei.186  

 
A szerzői alkotások individualitást tükröző volta együtt jár azzal, hogy a szerző 

személyében is védelemben részesül, a művével kapcsolatosan több kizárólagos jog 

illeti meg. Ezen személyhez fűződő jogok az általános polgári jogi 

személyiségvédelmi szabályokat tükrözik vissza. A szerző szerzői mivoltját senki 

nem kérdőjelezheti meg, a szerző és műve közötti elválaszthatatlan kapcsolat 

biztosítéka pedig, hogy a szerzőt megilleti az a jog, hogy nevét a művön, illetve a 

                                                
184 Csécsy: A szellemi … 22. o. 
185 A monista és a dualista felfogások részletes elemzését illetően lásd: Petkó Mihály: A monista 
felfogás érvényesülése a szerzői jogi törvényben, Debreceni Jogi Műhely, 2005.1. szám,  
www.law.klte.hu/jogimuhely02_hun_index.htm, és Gyenge Anikó: A szerzői jog metamorfózisai és 
az editio princeps jogintézménye, Magyar jog 2003. 11. szám, 649-657. o. 
186 Tattay: A szellemi … 121. o. 
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műre vonatkozó közleményen feltüntessék, de az is, hogy a szerző a művét a neve 

feltüntetésének mellőzésével, vagy álnéven hozza nyilvánosságra, ahogy maga dönt a 

szerző arról is, hogy nyilvánosságra hozza-e alkotását, vagy a már korábban 

nyilvánosságra hozott művet – alapos okra hivatkozással – visszavonja. A szerző 

személyhez fűződő jogát sérti továbbá művének – becsületére vagy jó hírnevére 

sérelmes – eltorzítása, megcsonkítása, illetve megváltoztatása.187 A szerzői művek 

áruként való megjelenése a vagyoni jogokon keresztül realizálódik. A szerzőt 

kizárólagos jog illeti meg művének, illetve annak részének anyagi vagy nem anyagi 

formában történő bármilyen felhasználására, és a felhasználás engedélyezésére, mely 

főszabály szerint minden esetben díjazás ellenében történhet. A jogalkotó egyes – 

pontosan körülhatárolt – esetekben lehetővé teszi, hogy a már nyilvánosságra hozott 

művek a szerző engedélye és díjfizetési kötelezettség nélkül felhasználhatóak 

legyenek. Ezen szabad felhasználási esetek szabályozása188 útján is igyekszik a 

jogalkotó a szerzők és a felhasználók érdekei között fennálló ellentétet oldani, nem 

ritkán komoly kihívás elé állítva a szabad felhasználás és az engedélyköteles 

felhasználás minősítése, elhatárolása és végső soron egy magatartás jogszerűségnek 

megítélése tárgyában döntést hozó személyeket.     

 
IV.1.2. A szerzői jogi jogsértések tipizálása           

 
A szerzői jogi szankciókat a jogsértések, a jogsértéseket pedig elsősorban a szerzői 

művekhez kapcsolódó jogviszonyok és azok jellege határozza meg, így a jogsértések 

típusainak felleltározása során a jogviszonyok fentiekben hivatkozott sajátosságaira 

mindenképpen tekintettel kell lennünk. Álláspontunk szerint ugyanis nem a 

jogkövetkezmények alapján lehet a jogsértéseket feltérképezni, hanem a jogsértések 

szempontjából kell a jogkövetkezményeket meghatározni. A legáltalánosabb 

értelemben akkor beszélhetünk szerzői jogi jogsértésről, azaz bitorlásról, ha az 

abszolút szerkezetű és negatív tartalmú szerzői jogi jogviszony jogosultjának jogait 

bármilyen módon megsértik,189 melynek következtében a szerzői jogi jogosult és a 

jogsértő között relatív tartalmúvá alakul át a jogviszony.190 A bitorlás tehát a szerzői 

                                                
187 A személyhez fűződő jogokat az Szjt. II. fejezete rögzíti. 
188 A szabad felhasználás részletes szabályai az Szjt. IV. fejezetében nyertek rögzítést.  
189 Csécsy: A szellemi … 58. o. 
190 Lontai-Faludi-Gyertyánfy-Vékás: Magyar polgári … 107. o. 
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műre vonatkozó, szerzői jog által védett alanyi jog megsértését jelenti,191 melynek a 

legkülönfélébb megnyilvánulási formái lehetnek. Ez a megközelítés összhangban van 

a szerzői jogbitorlás fogalmának nemzetközi megközelítésével192 is, mely szerint a 

törvényben biztosított jogok jogosult engedélye nélküli gyakorlása valósít meg 

szerzői jogi jogsértést.193  A továbbiakban ezen, bitorlást megvalósító magatartásokat 

kívánjuk rendszerezni. 

 
A jogsértések tipizálása körében többféle szempont bírhat relevanciával. A magunk 

részéről két tényezőt tartunk meghatározónak, a csoportosítás alapfeltételeinek. Az 

egyik premisszának azt tekintjük, hogy minden esetben a hatályos szerzői jogi, 

anyagi jogi szabályok jelölik ki a jogszerű és a jogellenes magatartások határait, azaz 

önmagukban a tételes szerzői jogi szabályok ismeretében ítélhető meg egy 

magatartás, annak a fennálló jogrendhez való viszonya. A másik fundamentum, amit 

a tipizálás során irányadónak tekintünk, az az, hogy a szerzői jogi jogsértést 

folyamatként tételezzük, amely egy időtengely mentén vizsgálható a magatartás 

céljaitól, motívumaitól kezdve az elkövetés jellegzetességein át annak 

következményéig, illetve hatásáig. Nézetünk szerint minden egyes bitorlási forma 

elhelyezhető az ezen szempontok szerint felállított rendszerben, az alábbi hármas 

tagolással. 

 
IV.1. 2.1. A bitorló célja szerinti szerzői jogi jogsértések  

 
A szerzői jogi jogsértések tipizálása körében iránymutató szempont lehet a szerző és 

más szerzői jogi jogosult tudattartalmának vizsgálata, azaz annak alapul vétele, hogy 

a szerző tudattartalma átfogja-e egyáltalán azt, hogy jogbitorlást követ el, vagy 

egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy jogszabályi rendelkezéseket hág át. A 

gyakorlatban egyre inkább megfigyelhető az a tendencia, hogy az abszolút 

szerkezetű jogviszony kötelezetti pozíciójában lévő alanyok nincsenek tisztában 

azzal, hogy milyen tételes jogi rendelkezéseket kell betartaniuk, így azt sem 

                                                
191 Szerzői jogbitorlás szócikk, Jogi Lexikon (Főszerk.: Lamm Vanda-Peschka Vilmos), KJK-
KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 1999, 559. o. 
192 Az angol jogirodalom elkülöníti az elsődleges jogsértéseket, azaz a tipikusan a többszörözést 
megvalósító cselekményeket a másodlagos jogsértésektől, melyek útján a többszörözött példányok a 
gazdasági forgalomba kerülnek. Erre nézve részletesen lásd: Peter Birks: English Private Law, Oxford 
University Press, 2000, 487. o. 
193 Michael Henry: Publishing and Multimedia Law, London, Dublin, Edinburgh, 1994, 38. o. és 
William Cornish: Cases and materials on Intellectual Property, Fourth Edition, Sweet & Maxwell, 
London, 2003, 306. o. 
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érzékelik, ha nem a jogi előírások mentén járnak el. Ennek oka visszavezethető 

egyrészt a technika rohamos léptékű fejlődésére, melynek következtében olyan 

eljárások, megoldások válnak bárki számára könnyen elérhetővé, amelyekről nem is 

feltételezi, hogy szerzői jogokat sértő magatartásnak minősülhet, másrészt – és az 

előzőekből is következően – a digitális kor szerzői jogi szabályainak részletei még a 

tudatos jogkövető magatartást tanúsító jogalanyok számára is jelenthetnek 

értelmezési nehézséget.  

 
Elkülöníthetjük egymástól a nem tudatos és a tudatos  jogsértéseket, mely 

megkülönböztetést illethetnénk az objektív és a szubjektív kifejezésekkel is, ahol – 

polgári jogi szempontból – a tudatos (szubjektív) kategórián belül lehet szerepe a 

jogsértő felróhatóságának, illetve jöhet figyelembe a vétkesség. A jogsértő célzata, a 

magatartását vezérlő motívumok csak ezen csoporton belül értelmezhetőek.194 A 

bitorló magatartását vezérelheti különféle megfontolás, vezérfonalul szolgálhatnak 

erkölcsi és anyagi motívumok. Előbbin érthetjük a jogsértő arra irányuló célját, hogy 

valamely nagyra becsült alkotást sajátjaként tüntessen fel,195 s ezáltal tegyen szert 

társadalmi vagy szűkebb körű elismertségre. Sokkal gyakoribbak azonban a 

jogsértések anyagi mozgatórugói, amelyek kétirányúak lehetnek. A jogsértőt 

motiválhatja egyrészt az, hogy saját maga számára vagyoni haszonra tegyen szert, 

másrészt – bár ritkábban – előfordulhat, hogy a szerző számára akar vagyoni hátrányt 

okozni. A tipikus helyzet az, amikor a bitorló a saját vagyoni gyarapodásának 

reményében és e cél által vezéreltetve cselekszik, amikor is magatartásának szinte 

szükségképpeni velejárója a szerző, illetve más jogosult számára történő 

hátrányokozás.           

 
IV.1.2.2. A bitorló által tanúsított magatartás jellegzetességei szerinti szerzői jogi 

jogsértések 

 
A tételes szerzői jogi rendelkezéseket sértő konkrét magatartások megnyilvánulási 

formája szerteágazó, a bitorló magatartások jellegét számtalan körülmény, ok 

befolyásolja, melyek áttekintése alapján világosabb képet kaphatunk a bitorló 

magatartások specialitásait illetően. E körben csak a tényleges jogsértő 

                                                
194 A büntetőjogi értelemben használt gondatlan magatartás ugyancsak a tudatos kategória egy 
speciális megnyilvánulásaként fogható fel.  
195 Ezt nevezzük plágiumnak. 
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magatartásokat vesszük górcső alá, nem értékeljük azt a helyzetet, amikor még csak 

a jogsértés veszélye áll fenn, de annak elkövetéséről még nem lehet beszélni. Bár a 

jogsértés elkövetésének veszélye nem tekinthető bitorlásnak, azt nem vitatjuk, hogy 

az ilyen jellegű megnyilvánulásokkal szemben is igénybe vehetők jogi eszközök.196 

Az alábbiakban a külvilágban megjelenő azon magatartásokat tekintjük át 

rendszerezve, amelyek – mint a bitorló által ténylegesen kifejtett magatartások – 

sérelmesek a szerzők és más jogosultak számára. A magatartások alanyi, tárgyi és 

tartalmi oldalról közelíthetők meg. 

 
(i) Alanyi szempontú megközelítésben a jogsértő magatartások között különbséget 

lehet tenni aszerint, hogy a bitorló magatartást egy személy követte-e el, vagy társas, 

több jogsértő által közösen tanúsított magatartásról van szó. A szerzői alkotások 

árucikként, kereskedelmi eszközként való megjelenésével együtt jár az, hogy a 

jogsértő magatartások elkövetésére is létrejönnek jól szervezett csoportok, 

melyeknek tagjai tevékenységüket összehangolva nagyobb sikerrel tudják céljukat 

elérni. A globalizáció és a szerzői alkotások nemzetközi áramlása jelentős indukáló 

tényezőként hat a csoportos197 elkövetésre, a nagyobb bevétellel kecsegtető, de 

egyben több lépcsős bitorló magatartások elkövetésében szinte mindig több személy 

működik közre. A jogsértők között különbség tehető az alapján, hogy milyen jellegű 

magatartásukkal járultak hozzá a jogsértés elkövetéséhez, abban „főszerepet” 

játszottak, vagy segítő, támogató jellegű magatartást fejtettek ki, a jogsértő 

magatartás leplezésében vettek részt vagy a jogsértő magatartás kiterjesztésében, 

volumenének növelésében játszott szerepük a meghatározó. 

 
(ii) Tárgyi szempontú megközelítésben a szerzői jogi jogsértő magatartások 

különbözhetnek abból a szempontból is, hogy mely alkotásra vagy teljesítményre 

irányul a kifejtett magatartás. A jogsértés tárgya alapvetően determinálja a jogsértés 

jellegét. E körben nem csak aszerint lehet különbséget tenni, hogy a jogsértés szerzői 

alkotással vagy szomszédos-, illetve rokonjogi teljesítménnyel kapcsolatos, hanem a 

szerzői művek jellege, milyensége is kihat a jogsértés módjára. Könnyen 

elképzelhető, hogy nem azonos magatartást kifejtve lehet megsérteni egy versre, egy 

zenei alkotásra, egy pantomimes játékra vagy egy belsőépítészeti alkotásra, illetve 

                                                
196 Az Szjt. is ismeri a jogsértéssel közvetlenül fenyegető cselekmény fogalmát (Szjt. 94. § (1) 
bekezdés b) pont). 
197 A csoportos szót nem büntetőjogi értelemben és jelentéstartalommal használjuk. 
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építészeti alkotásra vonatkozó jogokat, ahol az alkotás jellege annak felhasználási 

módját is meghatározza. Míg a vers esetén a többszörözés mint felhasználási mód 

értelmezhető, addig a pantomimes játék esetében a nyilvános előadás a tipikus 

felhasználási mód és a többszörözés nehezebben értelmezhető felhasználási módozat. 

Épületek, építészeti alkotások és azok terve vonatkozásában a terv alapján engedély 

nélküli kivitelezés, az épület megépítése jogsértést valósít meg, ilyen magatartás 

azonban a fentebb említett szerzői alkotásokkal összefüggésben nem képzelhető el. 

 
(iii) Alapvetően meghatározza a jogsértés jellegét tárgyi szempontból az, hogy a 

jogsértés valamely szerzői alkotásra vonatkozik, vagy abban nyilvánul meg, hogy a 

szerzői alkotás, illetve a szerzői jog védelmére szolgáló intézkedést megkerüli a 

jogsértő, illetve a szerzői alkotáson elhelyezett jogkezelési adatot eltávolít, 

megváltoztat, illetve az ilyen jogkezelési adattal ellátott műre vonatkozó 

cselekményeket végez. Első esetben a jogsértő magatartás közvetlenül a szerzői 

alkotásra irányul, míg a második esetben a szerzői alkotás, illetve a szerzői jog 

védelmére alkalmazott megoldásokra. Mivel ezek a védelmi megoldások198 nem 

hordozzák magukon a szerzői művek sajátosságait, a velük kapcsolatos magatartások 

jellege alapvetően különbözik a szerzői jogi alkotásokat illetően tanúsítható 

magatartásoktól.     

 
(iv) Az alanyi és a tárgyi szempontú megközelítés ötvözeteként fogható fel az az 

eset, amikor olyan szerzői alkotásokkal kapcsolatos a jogsértés, amelyeknek 

megalkotásában többen vettek részt. Más-más jellemvonásokkal bírnak a 

származékos művek, a többszerzős és a közös művek,199 megint más a specifikuma a 

gyűjteményes,200 a szerzőtársas és az összekapcsolt műveknek, eltérő az egyes 

szerzők általi hozzájárulás mértéke, az egyes szerzők alkotásrészeinek egymáshoz 

való kapcsolódási mértéke, melyekből következően más módon érvényesíthetik 

jogaikat a jogosultak, s így a jogsértések is más módon érintik az ilyen műveket, 

illetve azok részeit. Egy szöveges zenemű esetén például – ahol a szövegíró és a 

dalszerző alkotásai egymástól jól elkülöníthetők és felhasználhatók – különbség van 

aközött, hogy a szöveges zeneművet valahol engedély nélkül bemutatják, vagy a 

                                                
198 Ezen védelmi megoldások jellemzőiről, jogi jellegéről részletesen ír: Gyenge Anikó-Békés 
Gergely: A digital rights management jogi természetéről szóló írásában, Iparjogvédelmi és Szerzői 
Jogi Szemle, 1.(111.) évf. 1. szám, 2006 február, 41-57. o.   
199 Szjt. 5-6. § 
200 Szjt. 7. § 
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szövegkönyvet többszörözik és terjesztik engedély nélkül. Első esetben a társszerzők 

jogai sérülnek, utóbbiban a szövegíró szerzői jogai csorbulnak, ráadásul más-más 

felhasználási mód alkalmazásával.  

 
(v) Tartalmi megközelítésben különbség tehető az aktív és a passzív magatartások 

között, azaz a tevésben és a mulasztásban megnyilvánuló jogsértések között. 

Mulasztás esetén a jogsértő nem tanúsít semmilyen magatartást, noha számára ezt a 

jogszabály előírja. A nemtevés, például egy költő versének a költő kifejezett kérése 

ellenére neve mellőzésével történő megjelentetése egy irodalmi folyóiratban 

ugyancsak lehet jogsértő, a bitorlás nem csak aktív magatartásként tételezhető. 

 
(vi) Tartalmi szempontú elkülönítés az egyes különböző felhasználási módokkal 

kapcsolatosan megvalósított jogsértések elhatárolása, mert alapvetően más típusú 

magatartás kifejtése történik a terjesztés, a többszörözés, a nyilvános előadás, a 

nyilvánossághoz közvetítés, illetve az átdolgozás vagy a kiállítás kapcsán.201 Más 

típusú magatartást tanúsít a bitorló az analóg és a digitális világban, ami jelentősen 

kihathat a jogsértés mértékére és súlyára is. Különbség van aközött, hogy a bitorló 

egy adott zeneművet hagyományos, analóg technikával többszöröz, vagy igénybe 

veszi ezen cselekedetéhez a digitális kor vívmányait, melyekkel gyorsabban, jobb 

minőségben és nagyobb mennyiségben tudja előállítani az eredeti alkotást. 

 
(vii) A jogsértések elkülöníthetők aszerint is, hogy az adott jogellenes magatartás 

csak egy egyedi, egyszeri aktus, vagy az elkövetés folyamatos, jól szervezett, üzleti 

mértékű, komoly hálózatot megmozgató tevékenység. Utóbbi esetben vitathatatlan a 

jogsértés nagyobb volumene, az ellene való fellépés nehezebb volta. Ez utóbbihoz 

kapcsolható a jogsértés területi kiterjedtségének fontossága, ugyanis más hatása van 

egy olyan jogsértésnek, amely – még ha szervezett keretek között is, de – csak kis 

területen, egy városrészben vagy városban nyilvánul meg, jelentőségében, hatásában 

ezzel össze nem vethető egy több országra, esetleg egész kontinensre kiterjedően 

működtetett hálózati tevékenység.  

 
(viii) A szerzői jogi jogsértések elkövetésének legfontosabb két megnyilvánulási 

formája, amikor a jogsértő engedély nélkül, vagy az engedélye kereteit túllépve jár el. 

Előbbi kategóriába tartozik az az eset, amikor a szerzői jogi felhasználás csak a 
                                                
201 Szjt. 17-29. §  
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szerző, illetve más jogosult engedélye alapján történhet meg, és a szerzőt díjazás 

illeti meg, de a bitorló ezen tényezőket figyelmen kívül hagyva valósítja meg a 

szerzői jogilag releváns – jogellenes – felhasználást. Tipikus eset, hogy a szerző 

engedélye nélkül kerül sor valamely szerző alkotása, írása, fényképe felhasználására 

egy kiadványban, mely után a felhasználó jogdíjat nem fizet a szerzőnek. Ugyancsak 

jogbitorlás valósul meg abban az esetben, amikor a felhasználó ugyan rendelkezik 

engedéllyel, de annak keretein túllépve, azaz szerződést szegve tanúsítja a 

felhasználási cselekményeket akár időben, akár térben, akár mennyiségben, mert 

például a felhasználási (kiadói) szerződése a felhasználót a szerző engedélye alapján 

5000 példány belföldi kiadására jogosítja egy év időtartam alatt, de ő külföldön is, 

több tízezer példányban az egy éves időtartam lejárta után is kiadja a művet. Ezzel 

ekvivalens az az eset, amikor a felhasználó a szabad felhasználás körét meghaladóan 

végez felhasználási cselekményeket. Ide sorolható továbbá az érvénytelen 

szerződések alapján történő felhasználás is, azzal, hogy az érvénytelenségi ok 

kiküszöbölésére van lehetőség,202 a jogsértő állapot megszüntethető.                          

 
IV.1.2.3. A bitorlás következményei szerinti szerzői jogi jogsértések 

 
Lényeges annak vizsgálata, hogy a bitorlás milyen következményekkel jár, annak mi 

a hatása a jogosultra, illetve a külvilágra nézve. A jogsértés hatásaiból ugyanis 

következtetés vonható le a jogsértéssel szemben alkalmazható hatékony 

jogkövetkezményeket illetően. Elismerjük azonban, hogy a jogsértések tanúsítása és 

azok hatása, jogkövetkezményei egymással szoros kapcsolatban állnak, elkülönült 

vizsgálatuk elméleti szempontok által vezérelt. Minden szerzői jogi jogbitorlás kettős 

következményt von maga után.   

 
(i) A jogbitorlás egyrészt a szerző és más jogosult személyhez fűződő jogának, 

azaz a szerzői minőség elismerése, a névjog, a nyilvánosságra hozatal joga, az 

integritáshoz való jog, illetve a visszavonás jogának megsértésével, másrészt a 

vagyoni jogok megsértésével járhat. A személyhez fűződő jogok sérülhetnek mind az 

engedély nélküli, mind az engedély kereteit túllépő bitorlás esetén. A leggyakrabban 

a vagyoni jogok megsértése történik, de személyhez fűződő jogot sérthet az a 

magatartás, amely szerint egy szerzői mű címét egy harmadik személy a szerző 

                                                
202 Ptk. 237. § 
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engedélye nélkül kívánja domain névként regisztráltatni.203 Tipikus az az eset, 

amikor a szerző engedélye és díjfizetés nélkül kerül sor a felhasználásra. A bitorlás 

tehát megnyilvánulhat a személyhez fűződő és a vagyoni jogokat sértő 

magatartásokban, melyek következménye az, hogy a szerző törvényben biztosított 

(alanyi) jogai sérülnek. A bitorló magatartások között aszerint is különbség tehető, 

hogy a magatartás milyen súlyú, a szerzőre mennyire hátrányos következményekkel 

jár. A személyhez fűződő jogok körében a legsúlyosabb jogsértés a plágium, azaz 

amikor valaki magát jogtalanul tünteti fel a szerzői alkotás szerzőjeként,204 míg a 

vagyoni jogokat illetően a szerzőnek okozott kár, hátrány mértéke alapján lehet 

súlyozni a bitorlások között. 

 
(ii) A jogbitorlás különböző személyi kört érinthet. Alapesetben a szerző, illetve 

más szerzői jogi jogosult számára jár sérelemmel a bitorló magatartása, de 

előfordulhat olyan eset is, amikor a jogbitorlás hatása más személyi kört is érint. 

Ilyen további érintett lehet azon személy, akinek a szolgáltatásait igénybe vették a 

jogsértés elkövetéséhez, illetve aki igénybe vette a jogsértéssel érintett szolgáltatást, 

illetve közreműködött a jogsértéssel érintett dolog előállításában, terjesztésében. Az 

érintettséget tágabb értelemben felfoghatjuk úgy is, hogy a bitorlás egy szélesebb 

közösséget, akár az egész társadalmat is hátrányosan érinti, hiszen alappal várhatja el 

a társadalom minden jogkövető tagja, hogy mások is tartsák be a szerzői jogi 

előírásokat, mert a jogsértéssel okozott hátrányok végső soron a közösség egészén 

csapódnak le, nemzetgazdasági kihatásuk is számottevő, érinthetik a szerzői jogi 

alapú ágazatok működését.   

 
IV.2. A szerzői jogi jogsértések szankciói, a szankciófajták 

 
A szerzői jogi jogsértések áttekintése után arra a kérdésre keressük a választ, hogy a 

különböző típusú bitorlások milyen jogkövetkezményeket indokolnak, illetve hogy a 

jelenleg tételezett és alkalmazott szankciók mennyiben tudják betölteni 

rendeltetésüket, szükséges-e ugyanazon jogsértést több, párhuzamosan alkalmazott 

szankcióval sújtani, jogági megközelítésben mennyire koherens a jelenlegi komplex 

szankciórendszer. 
                                                
203 Verebics János: Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG Orac Lap-és Könyvkiadó Kft., 
Budapest, 2001, 368. o.  
204 Lontai-Faludi-Gyertyánfy-Vékás: Magyar polgári … 108. o. 
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A hatékony, funkcióját betölteni képes szankció mindig a jogsértésre kell hogy 

reagáljon, ezért meg kell találni az adott jogsértésre leginkább hatni tudó 

jogkövetkezményt. Eörsi szavaival élve, a szankciónak akkor van igazán nevelő 

hatása, ha a jogsértés okai ellen hat.205 Ehhez azt kell a vizsgálat tárgyává tenni, hogy 

az egyes bitorlási formák, azok sajátosságai okozta következmények milyen 

eszközökkel semlegesíthetők. Kísérletet teszünk az alábbiakban az egyes bitorlási 

formákra alkalmazható szankciófajták, illetve szankciócsoportok feltérképezésére, 

szem előtt tartva a szankciók funkcióját. A szerzői jogi jogbitorlásokra alkalmazható 

szankciók különböző fajtáit a jogsértések jellege és azok hatásai determinálják, ezért 

a csoportosításnál ezeket tekintjük csoportképző tényezőknek. 

 
(i) Madarász Tibornak a közigazgatási szankciók felosztása körében alkalmazott 

csoportosítása206 alapján elkülöníthetjük a szerzői jogban is a tételezett és az 

alkalmazott szankciót, előbbin értve a jogalkotó által az egyes jogsértésekre kilátásba 

helyezett jogkövetkezményeket, utóbbin a gyakorlatban ténylegesen alkalmazásra, 

kiszabásra kerülő szankciókat. A kettő közötti különbözőség alapja egyrészt az, hogy 

nincs két egyforma jogsértés, azaz szerepe van az egyediesítésnek, a jogszabályok 

által meghatározott kereteken belüli szabad mozgástér kihasználásának, amiből 

másrészt következik a jogalkalmazó személyében rejlő motívumok realizált 

szankcióra gyakorolt hatása is. Ez a felosztás nehezen választható el a szankciók 

funkciók szerinti csoportosításától, hiszen a szankciók kilátásba helyezése és 

tényleges alkalmazása képes a társadalmi együttélés szabályai betartására, 

nevelésre.207  A nevelő hatás szempontjából sem mindegy, hogy ha egy szerzői jogi 

jogbitorlás esetén szabadságvesztés büntetés is alkalmazható, az ténylegesen 

kiszabásra kerül-e, esetleg annak végrehajtását felfüggeszti a bíróság, vagy adott 

esetben csak a jogszerű felhasználás esetén a szerzőnek járó díjat kell megfizetnie a 

jogsértőnek. 

 
(ii) A szankciók tipikus felosztási szempontja a funkciók szerinti csoportosítás. A 

jogirodalom megkülönböztet reparatív és represszív szankciókat, az előbbit a polgári 

jog, az utóbbit a büntetőjog sajátjaként feltüntetve. A reparáció útján az okozott 
                                                
205 Eörsi: A jogi … 192. o. 
206 Madarász Tibor: Az államigazgatási jogi szankció fogalma és fajtái, „A jogi felelősség- és 
szankciórendszer elméleti alapjai” című OTKA – kutatás 3. számú kötet, Budapest, ELTE ÁJK 1989 
207 Eörsi: A jogi … 166. o. 
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hátrányok kiküszöbölése történik meg, a represszív szankció célja pedig a jogsértés 

miatti hátrány okozása a bitorló számára. A kártérítés, az elért gazdagodás 

visszatérítése reparatív jellegű, az objektív alapú polgári jogi szankciók és a 

szabadságvesztéssel és pénzbüntetéssel járó büntetőjogi szankciók, valamint a bírság 

represszív jellegű. Mindkettőhöz társul a preventív funkció, azaz egyrészt a konkrét 

jogsértő, másrészt a társadalom többi tagja, mint potenciális jogsértő elrettentése, 

visszatartása a további jogsértéstől.    

 
(iii) Elméleti jellegű felosztás lehetséges aszerint, hogy a szankció egy elvont jogi 

norma megsértéséhez kapcsolódik, vagy konkrét, egyedi (szerződéses) előírások 

megszegéséhez.208 Példával szemléltetve, ha valaki egy teljes könyvet fénymásoló 

berendezés segítségével lemásol, akkor megsérti a szerzői jogi törvény azon 

rendelkezését, mely szerint teljes könyv magáncélra is csak kézírással vagy írógéppel 

másolható.209 Ha azonban a jogsértő a szerzővel kötött felhasználási szerződés 

kereteit túllépve használ fel egy szerzői alkotást, akkor megsérti a szerzővel kötött 

felhasználási szerződést mint egyedi előírást is. A felosztás elméleti jellege abban 

nyilvánul meg, hogy az egyedi rendelkezés, a szerződés megszegése közvetetten 

ugyancsak valamely elvont jogi norma, törvényi rendelkezés megsértését is jelenti. 

 
(iv) A jogsértő felróhatóságától függően az objektív és szubjektív alapú szankciók 

közötti különböztetést használja a polgári jogi jogirodalom, objektív alapú 

szankciókon értve azon jogkövetkezményeket, amelyek alkalmazását a jogsértés 

ténye önmagában kiváltja, függetlenül attól, hogy a bitorló úgy járt-e el, ahogy az az 

adott helyzetben általában elvárható, míg  szubjektív alapú szankcióval csak akkor 

sújtható a jogsértő, ha a magatartása felróható. Az előbbi kategóriába a szerzői jogi 

törvényben rögzített jogkövetkezmények sorolhatók a kártérítés kivételével, ez utóbb 

említett szankció a szubjektív alapú jogkövetkezmények tipikus megnyilvánulási 

formája.  

 
(v) A kilátásba helyezett hátrány jellege szerint elkülöníthetjük az erkölcsi, az 

anyagi hátrányt okozó és a személyi szabadság korlátozásával járó szankciókat. 

Erkölcsi jellegű szankciók a személyhez fűződő jogok megsértéséhez köthetők 

                                                
208 Ezen felosztás elméleti alapjait kidolgozta: Szatmári Lajos: Az államigazgatási jog 
szankciórendszerének alapkérdései, Állam és Igazgatás, 1996. évi 5. szám 
209 Szjt. 35. § (2) bekezdés 
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elsődlegesen, ilyenek a jogsértés megtörténtének megállapítása, az elégtétel adására 

kötelezés, a nyilvánosság bevonásával vagy anélkül. A vagyoni hátrányt okozó 

szankció többféle megnyilvánulási formája ismert a szerzői jogbitorlások körében is 

a kártérítéstől a pénzbüntetésig, de ide sorolható a gazdagodás visszatérítésére 

kötelezés, a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítése is.  

 
(vi) A szankciók a címzetti kör szerint is csoportosíthatók, ugyanis nemcsak a 

jogsértőkkel szemben van lehetőség jogkövetkezmény alkalmazására, hanem olyan 

személyekkel szemben is, akik csak valamilyen módon közreműködtek a 

jogsértésben, aktív vagy passzív magatartásukkal hozzájárultak a jogsértés 

előidézéséhez. Ez utóbbi körbe sorolható az, aki igénybe vett jogsértéssel érintett 

szolgáltatást, vagy birtokolt ilyen dolgot, vagy maga is szolgáltatást nyújtott a 

jogsértés elkövetéséhez, illetve aki nem jogsértést követett el, csak jogsértéssel 

közvetlenül fenyegető magatartást tanúsított. Ezen személyi körrel szemben általában 

kevesebb, enyhébb mértékű szankciót fogalmaz meg a jogalkotó. 

 
(vii) A szankció okozta hátrány mértéke alapján is különböztetni lehet a 

jogkövetkezmények között. E felosztás az általános felfogás szerint azt tükrözi, hogy 

a polgári jogi szankciók okoznak legkisebb hátrányt a jogsértő számára, míg a 

büntetőjogi szankciók a legsúlyosabbat, ezért a kisebb súlyú cselekményeket kell 

polgári jogi szankcióval sújtani, míg a nagyobb hátránnyal járókat büntetőjogi 

eszközökkel kell kezelni. A büntetőjogon belül is súlyosabb szankciók kerülnek 

kilátásba helyezésre a nagyobb vagyoni hátrányt okozó elkövetőkkel szemben. Ez az 

elkülönítés viszonylagos, hiszen például egy több millió forintos kártérítés is lehet a 

jogsértő számára olyan súlyos, mint egy ennél kisebb összegű pénzbüntetés mint 

büntetőjogi szankció. 

 
(viii) A szankció érvényesítőjének személyétől függően megkülönböztethetjük azon 

szankciókat, amelyeket a sérelmet szenvedett jogosult érvényesíthet, és azokat, 

amelyek alkalmazására vezető eljárás a sérelmet szenvedett akaratától függetlenül is, 

hivatalból megindul. Előbbi körbe tartoznak a polgári jogi szankciók, utóbbiba a nem 

magánindítványra üldözendő bűntető tényállások alapján alkalmazható 

jogkövetkezmények, és amelyek alkalmazására súlyosabb, a társadalom egészét 

hátrányosan érintő bitorlások esetén kerülhet sor. 
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(ix) Az elkövető személye szerint különbség tehető azon szankciók között, amelyek 

az egyedi elkövetővel szemben alkalmazhatók, és azon szankciók vonatkozásában, 

amelyekkel csak több személy általi elkövetés esetén sújthatók a bitorlók. A 

kereskedelmi mértékben, üzletszerűen elkövetett bitorlásokban általában több 

személy vesz részt, ahol a társas elkövetés speciális szankciókat vonhat maga után, 

az üzleti kapcsolatok feltárására kötelezéstől kezdve a nagyobb mértékű anyagi 

szankciókig. 

 
(x) A szankciók alkalmazásának időpontja és időtartama alapján 

megkülönböztethetünk ideiglenes és végleges szankciókat, előbbin értve a bitorlás 

tárgyában indult eljárás jogerős befejezése előtt, elsősorban eljárási jellegű, tipikusan 

ideiglenes intézkedéssel alkalmazott jogkövetkezményeket, melyek vagy az ellenük 

benyújtott jogorvoslat elbírálásáig, vagy legfeljebb a jogerős, ügy érdemében hozott 

döntés megszületéséig vannak hatályban. E körbe sorolhatók azok az intézkedések, 

amelyek a bitorlás további folytatását igyekeznek megakadályozni, meggátolva 

nagyobb hátrányok okozását. Ilyen például az elkobzás, lefoglalás, adatszolgáltatási 

kötelezettség eljárás során történő előírása. 

 
(xi) A leginkább kifejező elhatárolás a szankciók jogágazati tagozódása szerinti 

elkülönítés, mely alapján beszélhetünk büntetőjogi, polgári jogi, szabálysértési 

(közigazgatási) jogi és vámjogi szankciókról. Ez a csoportosítás nagyrészt magába 

foglalja a fentebb említett szankciófajták mindegyikét, ugyanis azok jellemzően 

valamelyik jogág speciális szankciói, melyek tükrözik az adott jogág felelősségi 

rendszerét, arányban állnak a bitorlás súlyosságával. E körben a szabálysértési, 

illetve közigazgatási jellegű szankciók igényelnek külön említést, figyelemmel arra 

is, hogy ezek – a fentebb említett bírság kivételével – jogrendszerünkből jelenleg 

hiányoznak. A bírság intézménye megítélésünk szerint mint közigazgatási jellegű210 

szankció szükségtelen a szerzői jogi jogbitorlások szankcionálása körében, ugyanis 

az a súlyosan felróható magatartások esetén közérdekű célra fordítandó fizetési 

kötelezettséget jelent, azaz nem a jogosult javára történik kompenzáció, mely 

esetekre a büntetőjogi pénzbüntetés megfelelő eszköz a társadalomra veszélyes 

cselekmények esetén, azaz a bírság kiváltható más jogintézménnyel. Igazgatási 

jellegű szankciók alkalmazásának azonban azon személyekkel, illetve szervezetekkel 
                                                
210 A bírság jellemzőit és jogpolitikai célját elemzi közigazgatási aspektusból: Nagy: A közigazgatási 
… 138. o. 
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szemben helye lehet, akik üzletszerű bitorló magatartásokat követnek el. Velük 

szemben a tevékenység, foglalkozás folytatásától történő eltiltás, engedélyek 

bevonása hatásos eszköz lehet mind a generális, mind a speciális prevenció 

szempontjából. Emellett a szabálysértési tényállások alkalmazása, mint a 

társadalomra kisebb fokban veszélyes cselekmények szankcionálása, elősegítheti a 

bitorlókkal szembeni differenciáltabb fellépést.             

 
A szankciók fajtáinak áttekintése alapján levonható az a következtetés, hogy egy-egy 

tételes jogi szankció több csoportba is besorolható, másrészt nincs olyan, csak a 

szerzői jogi jogbitorlásokra alkalmazható szankció, amely más jogterületeken ne 

jelenne meg. Az erkölcsi jellegű szankciókkal a személyiségvédelem körében 

találkozhatunk, a büntetőjog különböző jogkövetkezményei sem csak a szerzői jogi 

jogsértő magatartások szankcionálására szolgálnak, a kártérítés sem kizárólag ezen 

speciális jogterület sajátja. A leginkább egyedi szankciók az eljárásjogi szabályok 

körében fordulnak elő, az ideiglenes intézkedés és előzetes bizonyítás körében 

néhány speciális rendelkezés annyira egyedi, hogy ilyen, vagy ehhez nagyon hasonló 

megoldások legfeljebb a szellemi alkotások joga másik nagy szféráját, az 

iparjogvédelmet jellemzik. Ugyancsak e körben említhető a jogsértő 

adatszolgáltatásra kötelezése, amellyel a bitorlás hátterében álló körülmények is 

teljes egészében feltárhatóvá válnak.  

 
IV.3. Párhuzamos szankciók alkalmazásának indokoltsága, a polgári jogi és 

büntetőjogi szankció elhatárolása 

 
A szankciók sokfélesége, az általuk elérni kívánt hatás felveti annak kérdését, hogy 

szükséges-e, célszerű és indokolt-e egyetlen jogsértéssel szemben többféle szankció 

alkalmazása. Valóban csak egy komplex szankciórendszer képes teljes védelmet 

nyújtani a szerzői jogi jogbitorlásokkal szemben? Eörsi Gyula azon általános 

megállapításának a szerzői jogra, a szerzői jogi jogbitorlásokra történő 

alkalmazhatóságát vizsgáljuk, mely szerint „a jogsértések különféle oldalakról, sőt 

többoldalúan is sérthetik az államilag védett érdekeket, többfajta, többoldalú 

szankciókat válthatnak ki, különféle eljárások keretében, a jogágazatoknak 

megfelelően.”211 Elemzésünk során a kiindulópontot ugyancsak a jogsértések és azok 

                                                
211 Eörsi: A jogi … 206. o. 
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jellegzetességei jelentik. Különbség tehető ezen a szinten is a tételezett és az 

alkalmazott szankciók között, hiszen ha a jogalkotó lehetővé is teszi ugyanazon 

jogsértésre nézve többféle szankció alkalmazását, nem biztos, hogy a konkrét esetben 

is indokolt többféle jogkövetkezmény alkalmazása, illetve hogy ténylegesen is 

alkalmazásra kerülnek egymás mellett a különböző, akár különböző jogágakhoz 

tartozó, akár egy jogágazaton belüli szankciók. A konkrét esetben alkalmazásra 

kerülő szankciók csak eseti példákon keresztül vizsgálhatók, a továbbiakban a 

magunk részéről csak a jogalkotó által tételezett szankciók körében maradva fejtjük 

ki álláspontunkat. 

 
Az alapkérdés úgy vetődik fel, hogy a polgári jogi és a büntetőjogi szankciók 

párhuzamos alkalmazása indokolt-e. A vizsgálódást azonban tágabb körre is 

kiterjeszthetjük, hiszen a vámjogi, közigazgatási jogi és szabálysértési szankciók 

alkalmazása is hozzájárulhat a bitorlásokkal szembeni hatékonyabb fellépéshez. Az 

azonban vitathatatlan, hogy a szerzői jogi jogviszonyok és az azokkal kapcsolatos 

jogsértések alapján alapvetően a polgári jog és a büntetőjog, mint jogágak 

szankciórendszere, lehet alkalmas arra, hogy az elérni kívánt cél – a bitorlások 

visszaszorítása és az okozott anyagi hátrányok megtérítése – megvalósulhasson. Az 

ezen két jogágon kívüli jogkövetkezmények alapvetően igazgatási jellegűek, melyek 

kivételes jelleggel történő alkalmazását – a polgári jogi és a büntetőjogi szankciók 

mellett, illetve azokkal párhuzamosan – csak néhány speciális körülmény indokolja: 

(i) A dologi formát öltő, bitorlással érintett szerzői művek nemzetközi forgalma miatt 

hatékony és nélkülözhetetlen eszköz az illegális kereskedelem vámjogi eszközökkel 

történő visszaszorítása, ezáltal is megakadályozva további jogsértéseket. (ii) A 

kereskedelmi szintű bitorlások elkövetőivel szemben a tevékenység korlátozása, a 

tevékenységtől való eltiltás, a tevékenység folytatásához szükséges hatósági 

engedélyek bevonása nagyfokú visszatartó erőt jelenthet. (iii) Sem a személyhez 

fűződő, sem a vagyoni jogok megsértése nem indokolja azonban, hogy igazgatási 

jellegű bírsággal sújtsa a jogalkotó az elkövetőt, hiszen a súlyosan felróható 

magatartást tanúsító elkövetőkkel szemben alkalmazásra kerülő, közérdekű célra 

fordítandó anyagi hátrány okozás funkcióját212 a büntetőjogi eszközök 

maradéktalanul át tudják venni. (iv) Az általános jellegű, mindenfajta szerzői jogi 

jogbitorlással szemben alkalmazható közigazgatási jellegű szankció kirovására egy 
                                                
212 Nagy: A közigazgatási … 151. o. 
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általános hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervet213 kellene működtetni, illetve 

valamely meglévő szervet ilyen funkciókkal felruházni, amely az államapparátus 

szükségtelen felduzzasztásához járulna hozzá. (v) A közigazgatási eljárásban a 

jogalkalmazó mérlegelési jogköre általában nem túl széles, a szankció 

alkalmazásával érintett ügyfél számára általában szűk körben biztosít lehetőséget a 

jogalkotó a kimentésre, amely a szerzői jogi jogsértések meglehetősen individualizált 

jellege folytán az azokkal szembeni fellépésre kevésbé lehet hatékony eszköz. (vi) A 

társadalomra kisebb mértékben veszélyes, kriminalizált magatartások körében 

merülhet fel esetleg, hogy azokkal szemben ne a büntetőjog, mint ultima ratio 

eszközével lépjen fel az állam, illetve a társadalom, hanem álljon rendelkezésre egy, 

a bitorlás mértékéhez igazodó, az általa okozott anyagi hátrányokkal arányban álló 

jogkövetkezmény, mely a szabálysértési jog körében helyezkedik el. Erre azonban 

csak a vagyoni jogokat sértő cselekmények elleni fellépés körében, és csak akkor 

lehet szükség, ha a büntetőjog keretén belül az indokolt differenciálás nem oldható 

meg a cselekmény társadalomra veszélyessége alapján, s a bitorlás és az általa 

okozott hátrányok indokolják a polgári jogi szankcióknál súlyosabb 

jogkövetkezmények alkalmazását is, figyelembe véve, hogy a túl súlyos és a túl 

enyhe szankció egyaránt az állam tekintélyének csökkentése irányában hathat,214 

veszélyeztetve az adott jogsértésre vonatkozó optimális szankció meghatározását.    

 

A polgári jogi és a büntetőjogi szankcióknak a szerzői jogi jogsértő magatartásokkal 

szembeni párhuzamos kilátásba helyezését több körülmény is indokolja, melyeket 

négy csoportban lehet összefoglalni: 

 
(i) A párhuzamos szankciók alkalmazását meghatározó körülmény a jogsértések 

által okozott hátrányok milyensége, azaz az, hogy milyen jellegű sérelem áll be a 

jogellenes magatartás következtében, mely jogtárgyak sérülnek. Más típusú 

szankciót kíván ugyanis a szerző személyhez fűződő jogának megsértése, és más 

jogkövetkezmények alkalmazását indokolja a vagyoni jogok sérelme. A személyhez 

fűződő jogok elsősorban erkölcsi jellegű sérelmek, melyek erkölcsi töltésű szankciók 

alkalmazását váltják ki, mint például a nyilatkozattal történő elégtételadás, ami 

                                                
213 Jelenleg ilyen szervnek tekinthető a Magyar Szabadalmi Hivatal, melynek általános jellegű 
igazgatási feladata például a szerzői jog területén az önkéntes műnyilvántartás vezetése a 18/2006. 
(IV.12.) IM rendelet alapján. 
214 Eörsi: A jogi … 174. o. 



 70  
 
 

tulajdonképpen a bocsánatkérés jogi kifejeződése. A vagyoni jogok sérelme esetén a 

megbomlott vagyoni egyensúly helyreállítása az elsődleges, melyre különböző 

szankciók, például a gazdagodás visszatérítése vagy a kártérítés lehetnek alkalmasak, 

attól függően, hogy a bitorló felróhatóan járt-e el. A büntetőjog elsősorban a vagyoni 

jogok megsértése esetén kerül alkalmazásra, illetve amikor a személyhez fűződő 

jogok megsértéséhez többlet tényállási elemként párosul a szerzőnek történő hátrány-

, illetve károkozás. 

 
(ii) A másik lényeges szempont a szankciók alkalmazását illetően a jogsértések 

által okozott hátrányok mértéke. Általános társadalmi elvárás, hogy a súlyosabb 

jogsértések nagyobb hátrányt okozó jogkövetkezményekkel kerüljenek 

szankcionálásra, másrészt a szándékos, nagyobb fokban gondatlan magatartást 

tanúsító személlyel szemben súlyosabb szankció indokolt a megfelelő hatás kifejtése 

érdekében.215 Lényeges meghatározni azt a határvonalat, a cselekmény társadalomra 

veszélyességének azon mértékét, amikor indokolt a jogaiban sértett szerző akarata 

ellenére is az állami igazságszolgáltatási gépezet beindítása. E körben nem csak az 

okozott anyagi hátrány mértéke – bár a gyakorlatban mindig ez az elsődleges – lehet 

irányadó, hanem értékelést nyerhetnek az elkövetési módok,216 az elkövetési 

magatartás területi kiterjedése is. Nagyobb hátrányt okozó jogsértés a polgári jogi 

szankciók alkalmazása mellett a büntetőjogi eszközök igénybevételét is indokolja.  

 
(iii) Nem szabad azonban a szankcióalkalmazást leegyszerűsíteni arra, hogy a 

súlyosabb jogsértések súlyosabb, büntetőjogi szankciók alkalmazását igénylik, 

ugyanis a kriminalizáció önmagában nem oldja meg a bitorlás következtében előálló 

problémát, önmagában nem alkalmas az okozott valamennyi jogsérelem orvoslására. 

A szankció célja, funkciója is nagyban meghatározza azt, hogy az adott bitorlással 

szembeni fellépés eszközéül szolgálhat-e. Egy adott cselekmény, bitorlás gyakoribb, 

esetleges tömeges előfordulása visszaszorítása érdekében a generális prevenció és a 

represszió, azaz a büntetőjogi eszközök alkalmazása lehet megoldás, oly módon 

azonban, hogy a jogosultnál keletkező hátrányok is kompenzálásra kerülnek, azaz 

nem megkerülve a reparatív jellegű és egyéb polgári jogi szankciókat sem. A 

szankció célja, funkciója szerinti meghatározás azonban nehezen választható el a 

jogsértés jellegétől és mértékétől, ugyanis ezen tényezők determinálják végső soron 
                                                
215 Eörsi: A jogi … 179. o.  
216 Különösen a digitális technika alkalmazása. 
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azt, hogy milyen jellegű szankció kerül alkalmazásra, azaz a szankció reparatív vagy 

represszív jellege, prevenciós hatása inkább másodlagos, következményi szempontú 

körülmény az alkalmazandó szankciók meghatározása körében. Fontos szerepet 

kapnak abban, hogy a jogsértéssel szembeni fellépés mely szakaszában kerülnek 

alkalmazásra, azaz hogy a bitorlókkal szembeni eljárás során is, vagy csak az eljárást 

befejező határozatban kerülnek kiszabásra. Előbbi esetben ugyanis nagyobb szerep 

jut a represszív szankcióknak, legyenek azok akár a polgári jog, akár a büntetőjog 

körében szabályozottak, míg az eljárást lezáró aktusként alkalmazott szankcióknál ez 

a megkülönböztetés már kevésbé hangsúlyos.    

 
(iv) A jogsértők személye is meghatározza az alkalmazandó szankciót, hiszen 

vannak olyan jogkövetkezmények, melyek csak az elkövetőkkel szemben 

alkalmazhatók és vannak olyan külön nevesített – elsősorban polgári jogi – 

szankciók is, melyeket olyan személyekkel szemben is kilátásba helyez a jogalkotó, 

akik csak segítséget nyújtottak az elkövetéshez, illetve akik igénybe vették a 

jogsértéssel érintett szolgáltatásokat, vagy csak birtokoltak jogsértéssel érintett 

dolgokat. A büntetőjog körében a törvényben meghatározott tényállások nemcsak az 

elkövetőkkel (tettesekkel) szemben, hanem a társtettesekkel, bűnsegédekkel és 

felbujtókkal szemben is alkalmazhatók a szükséges feltételek fennállta esetén, a 

különböző személyi körrel szemben nem kerülnek speciális jogkövetkezmények 

meghatározásra. A büntetőjog ugyanakkor a többes elkövetést külön szankcionálja, 

súlyosabb jogkövetkezményt kilátásba helyezve, míg ilyen megkülönböztetést a 

polgári jog nem ismer.                      

     
A fentiek alapján – ugyancsak Eörsi szavaival – a szerzői jogi jogsértéseket illetően 

is megállapítható, hogy: „A szankciók más-más irányúak, és ezért nemcsak hogy 

fennállhatnak egymás mellett, de egymás mellett fenn is kell állniuk bizonyos 

esetekben.”217 Mindig a konkrét eset körülményei határozzák meg, hogy mely 

szankcióval vagy szankciókkal érhető el az optimális hatás, hogy szükség van-e 

párhuzamosan alkalmazni a polgári jogi és a büntetőjogi jogkövetkezményeket. 

 
A büntetőjogi tényállások vizsgálata kapcsán azonban önként adódik az a kérdés is, 

hogy ezek valóban csak akkor alkalmazhatók-e, ha már a polgári jogi 

                                                
217 Eörsi: A jogi … 208. o. 
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jogkövetkezmények nem vezetnének eredményre, avagy indokolt a párhuzamos 

következmények alkalmazása. Szerzői jogi jogszabályi rendelkezés nincs arra nézve, 

illetve az Szjt. nem tartalmaz olyan szabályt, hogy amennyiben a cselekmény 

súlyosabb megítélés alá esik, akkor büntetőjogi jogkövetkezményeket is alkalmazni 

lehet.218  E körben a bírói gyakorlat is kevés támpontot ad, hiszen csak azt rögzíti a 

szerzői jog vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése tényállás körében, 

hogy önállóan kell vizsgálni, hogy büntetőjogi felelősséget megalapozó jogsértés 

megvalósul-e, és e jogkérdés eldöntése más polgári eljárástól nem tehető függővé.219 

Egyértelmű a bírói gyakorlat abban a kérdésben, hogy a büntetőjogi felelősség és a 

polgári jogi felelősség nem azonos fogalmak, az egyik nem szükségszerű előfeltétele 

a másiknak, a polgári jogi felelősség hiányából önmagában nem lehet a büntetőjogi 

felelősség hiányára következtetni.220 Ugyancsak lényeges, hogy például a műszaki 

intézkedés megkerülése önmagában nem minősül bűncselekménynek, ugyanakkor ez 

a cselekmény polgári jogi értelemben véve szerzői jogi jogsértést valósít meg. 

 
Sajó András szerint a jogrendszer jogágakra tagozódásának alapja a szabályozott 

társadalmi viszony jellegétől függ, ami érvényesül a szankciókkal kapcsolatban is. A 

szankciók különféle jogágakba kerülése a szankciós magatartás jellegétől függ.221 A 

polgári jogi és a büntetőjogi szankciók több ponton különböznek egymástól, míg a 

büntetőjog a nagyobb, a polgári jog a kisebb társadalmi veszélyességű 

magatartásokra reagál, a polgári jogi felelősség a vagyoni károsítást, a büntetőjogi 

pedig a személyi szabadság megvonását helyezi előtérbe.222 Mivel a kétfajta 

felelősségi rendszer mögött az a disztinkció húzódik meg, hogy bizonyos jogsértő 

magatartások esetén nem szükséges a közvetlen állami beavatkozás, míg más esetben 

az állam a jogaiban sértett féltől függetlenül is fel kíván lépni a jogsértővel szemben, 

a szerzői jogi bitorlások tekintetében is elengedhetetlennek tartjuk – osztva Spránitz 

Gergly ezirányú álláspontját223 – a büntetőjogi szankciók ultima ratio jelleggel 

történő alkalmazási lehetőségét oly módon, hogy a polgári jogi és a büntetőjogi 

                                                
218 Bacher Vilmos: A polgári jogi és büntetőjogi felelősség határai a szellemi tulajdon sérelmére 
elkövetett cselekmények esetében, Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére, ELTE ÁJK 
Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2005, 10. o. 
219 EBH 2000. 188 
220 BH 2002. 301 
221 Sajó: A szankció … 1507. o. 
222 Eörsi: A jogi … 206-209. o. 
223 Spránitz Gergely: Digitális tartalmak szerzői jogi védelme online környezetben – II. rész, 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2007. 4. szám, 88. o. 



 73  
 
 

jogkövetkezmények mellett, illetőleg azok között átmenetet képezve szabálysértési 

szankciók bevezetése is indokolt lehet. 

 
Az Alkotmánybíróság gyakorlata útmutatást ad a büntetőjogi normákkal szemben 

támasztható általános követelményeket illetően. Kimondta az Alkotmánybíróság, 

hogy az alkotmányos büntetőjog követelményei szerint a büntetőjogi szankció 

kilátásba helyezésével tilalmazott magatartást leíró diszpozíciónak határozottnak, 

körülhatároltnak, világosan megfogalmazottnak kell lennie. Alkotmányossági 

követelmény a védett jogtárgyra és az elkövetési magatartásra vonatkozó 

törvényhozói akarat világos kifejezésre juttatása. Egyértelmű üzenetet kell 

tartalmaznia, hogy az egyén mikor követ el büntetőjogilag szankcionált jogsértést. 

Ugyanakkor korlátoznia kell az önkényes jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók 

részéről. Vizsgálni kell tehát, hogy a tényállás a büntetendő magatartások körét nem 

túl szélesen jelöli-e ki, és elég határozott-e.224 Az Alkotmánybíróság a határozataiban 

rámutatott arra, hogy büntetőjogi szankció alkalmazására akkor van lehetőség, 

amikor más jogágak szankciói nem nyújtanak kellő védelmet. Kiemeli az 

Alkotmánybíróság, hogy a bűncselekménnyé nyilvánításnak és a büntetéssel való 

fenyegetésnek alkotmányos indokokon kell alapulnia, szükségesnek, arányosnak és 

végső soron igénybe vehetőnek kell lennie, azaz az ultima ratio szerepét kell 

betöltenie. Az Alkotmánybíróság leszögezte, az alkotmányos büntetőjogból fakadó 

tartalmi követelmény, hogy a törvényhozó a büntetendő magatartások körének 

meghatározásakor nem járhat el önkényesen. Valamely magatartás büntetendővé  

nyilvánításának szükségességét szigorú mércével kell megítélni: a különböző 

életviszonyok, erkölcsi és jogi normák védelmében az emberi jogokat és 

szabadságokat szükségképpen korlátozó büntetőjogi eszközrendszert csak a 

feltétlenül szükséges esetben és arányos  mértékben indokolt igénybe venni, akkor, 

ha az alkotmányos vagy az Alkotmányra visszavezethető állami, társadalmi, 

gazdasági célok, értékek megóvása más módon nem lehetséges. A törvényhozó 

köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. Valamely 

magatartás büntetőjogi eszközökkel üldözése szükségességének és arányosságának 

mérlegelése nem nélkülözheti a nemzetközi összehasonlítást. Ennek során hangsúlyt 

kap, hogy a demokratikus európai kultúrkörben hasonlóan védik-e az adott közösségi 

                                                
224 30/1992. (V.26.) AB határozat és 47/2000. (XII.14.) AB határozat 
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érdeket, értéket.225 Ehhez hozzátehetjük azt, hogy a szerzői jogot sértő magatartások 

esetén a vagyoni jellegű szankciók nyújthatnak hatékony védelmet a jogosultak 

számára, egyaránt szolgálva a generális és a speciális prevenciót is.226   

 
Az ultima ratio ellenében hat a Btk. 329/A. §-ának a szerzői vagy szerzői joghoz 

kapcsolódó jogok megsértése elnevezésű tényállás megfogalmazása, mert kimondja, 

hogy aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz 

kapcsolódó jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, 

vétséget követ el. Ezen szabály, mint keretdiszpozíció visszautal az Szjt.-re, de 

ezáltal valójában bármely bitorló magatartást kriminalizálja,227 nem téve különbséget 

az eltérő súlyú magatartások között, s ezáltal indokolatlanul nagy mérlegelési 

lehetőséget biztosít a jogalkalmazó bíróságok számára. A büntetőjog ultima ratio 

jellegének biztosításában tehát a jogalkotói feladat szükségessége is felmerül, oly 

módon átalakítva a tényállást, hogy az csak a valóban súlyos jogsértések esetén 

legyen alkalmazható. Számos olyan bitorló magatartás van ugyanis, amellyel 

szemben hatékonyan lehet védekezni a polgári jogi jogkövetkezmények 

alkalmazásával. Nem célszerű a jelenlegi teljes kriminalizácó fenntartása azért sem, 

mert a társadalom általános erkölcsi értékrendjével és a nemzetközi erkölcsi, 

társadalmi felfogással, megítéléssel is ellentétes a társadalomra kevésbé veszélyes 

cselekmények büntetőjogi fenyegetettsége.228   

 
A fentiekből is következően általánosan elfogadott nézet, hogy a polgári jogi (és 

vámjogi) szankciók mellett a büntetőjogi szankciók ultima ratio jellege nem 

érvényesül, mert nem létezik olyan büntetőjogi többletelem, amelynek egy 

büntetőjogi tényállás esetén való fennállta miatt a polgári jogi szankciók nem 

lennének alkalmazhatók. Így a különböző jogági szankciók párhuzamos alkalmazása 

ténykérdés.229 A polgári jogi és büntetőjogi szankciók alkalmazási köre területének 

pontos meghatározása azonban szükséges lenne, ahogy arra Bacher Vilmos is 

rámutatott,230 már csak azért is, mert ezáltal elkerülhetők lennének az olyan 

ellentmondások, miszerint míg az Szjt. lehetővé teszi a szoftverekről biztonsági 
                                                
225 18/2000. (VI.6.) AB határozat  
226 Spránitz: Digitális … 88. oldal 
227 Bacher: A polgári … 21. o. 
228 Bacher: A polgári … 26. o. 
229 Bérczes László-Gyenge Anikó-Lévai Zsófia: A szerzői jogi jogsértések esetén alkalmazható jogi 
eszközökről – segédanyag a gyakorlat számára, Budapest, 2006, ASVA, 36. és 60. o. 
230 Bacher: A polgári … 25. o. 
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másolat készítését,231 addig a büntetőbírósági gyakorlat a bűncselekmény elkövetését 

állapítja meg akkor, ha valaki a szoftverről csak saját felhasználásra készít egyetlen 

másolatot nem forgalomba hozatal, vagy jövedelemszerzés céljából.232    

 
IV.4. Következtetések 

 
A szerzői jogi szankciórendszer elemzése kapcsán a funkcionális szempontú 

vizsgálat lehet leginkább célravezető. Ez azt jelenti, hogy a jogsértésekből kell 

kiindulni, azok okait, sajátosságait és következményeit kell elsődlegesen feltárni, 

ugyanis a szankciók mindig a bitorlásokra adott válaszreakciókként értékelhetők. Ha 

részletesen ismerjük azon körülményeket, tényeket és okokat, amelyekkel szemben 

fel kívánunk lépni, amelyeket vissza kívánunk szorítani, akkor hatékony védelmi 

rendszert tudunk kiépíteni, kitűzött célunkat könnyebben és gyorsabban érhetjük el. 

A jelen fejezet a jogsértések sajátosságainak feltárása útján ahhoz kívánt adalékokat 

szolgáltatni, hogy a hatékony szankciórendszer kialakítása milyen szempontrendszer 

mellett történhet meg. Az itt lefektetett gondolatok mentén megállapítható, hogy 

minden egyes egyedi bitorlási formára, formacsoportra külön-külön alkalmazható 

optimális egy vagy több szankció. Az optimális szankció meghatározása során 

egyrészt figyelemmel kell lenni a különböző jogágak eltérő jogkövetkezmény-          

-rendszerére, mindig a leginkább hatásos szankciót kell a védekezés eszközeként 

alkalmazni, nem kizárva annak lehetőségét, hogy ugyanazon magatartás több jogág 

válaszreakcióját is kiválthatja. Ez nem csak magyar jelenség, a polgári jogi és a 

büntetőjogi szankciók párhuzamos alkalmazásának lehetősége más országok 

jogrendszerében is megtalálható.233 A differenciált szankciórendszer a záloga a 

társadalmi rendeltetését betölteni képes jogintézménynek. Az anyagi, eljárásjogi és 

végrehajtási eszközök koherens rendszere nagyban hozzájárulhat a sikeres 

fellépéshez. Másrészt a jogsértések nemzetköziesedése következtében a 

szankciórendszer internacionalizálása is kívánalom, az átfogó jogegységesítés nélkül 

a territoriális hatályú szankciórendszerek önmagukban nem lesznek képesek 

betölteni azt a szerepet, amelyet joggal várhatunk el tőlük.  

 

                                                
231 Szjt. 59. § (2) bekezdés 
232 BH 2003.101 
233 Az angol példát illetően lásd: Chris Reed – John Angel: Computer Law, Fourth Edition, 
Blackstone Press, (évszám nélkül), 223-225. o. 
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V. Jogkövetkezmények a nemzetközi egyezményekben és az európai uniós 

jogforrásokban  

 
V.1. A nemzetközi egyezmények szankciói  

 
V.1.1. A szerzői jog nemzetközi jellege  

 
A szerzői jog a kialakulásától kezdődően territoriális jelleggel fejlődött, egy-egy 

ország területére kiterjedő szabályozás érvényesült. A fejlődés legelső fázisában a 

védelem privilégiumok formájában valósult meg, azonban a technikai fejlődés, s 

ezáltal a művek felhasználásának lehetősége tág teret nyitott a szerzői jog 

kiaknázására irányuló, országhatárokat átlépő folyamatoknak. Ehhez járult hozzá a 

fokozatos globalizálódás,234 a közlekedés, illetőleg az információáramlás technikai 

eszközeinek nagymértékű fejlődése is.235 A nemzetköziesedés először országok 

közötti bilaterális egyezmények létrehozásával valósult meg, ahol a hangsúly a két 

szerződő ország szerzőinek, illetőleg a műveiknek a kölcsönös elismerésére irányult. 

A XIX. század végén megjelent az első multilaterális egyezmény, az irodalmi és 

művészeti művek védelméről szóló 1986. évi Berni Uniós Egyezmény (a 

továbbiakban: „BUE”).236 Az egyezmény – melynek ma már több mint 150 ország 

tagja – az ahhoz csatlakozó valamennyi országban biztosította a szerzők számára a 

külföldiekkel való egyenlő elbánás elvét.237 A XX. század második felében a 

multilaterális nemzetközi egyezmények száma jelentősen megnőtt, a szerzői és 

szomszédos jog alapvető intézményei kerültek nemzetközi szinten szabályzásra.238 A 

XX. század utolsó negyedében a globalizáció, illetve a szellemi alkotások gazdasági 

súlyának növekedésével olyan tendencia kezdett kibontakozni, amely a szerzői jogi, 

és általában a szerzői alkotásokra vonatkozó nemzetközi szabályozás tekintetében a 

gazdasági egyezmények szintjére terelte a nemzetközi szabályozás fókuszát.239 

                                                
234 Szinger András-Tóth Péter Benjámin: Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz, Novissima Kiadó, 
Budapest, 2004, 13. o. 
235 Tattay: A szellemi … 59. o. 
236 amelyet Magyarországon az 1975. 4. törvényerejű rendelet hirdetett ki. 
237 David I Bainbridge: Intellectual Property, Fifth Edition, Pearson Education, Edinburgh, 2002, 254. 
o.  
238 E körben említhetjük az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezményt (1951), az Előadóművészek, a 
hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló 1961. évi Római Egyezményt, 
a Felvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli többszörözése ellen Genfben, 
1971-ben létrejött egyezményt, az Audiovizuális művek nemzetközi nyilvántartásáról szóló Genfi 
Szerződést (1989) 
239 Lontai-Faludi-Gyertyánfy-Vékás: Magyar … 19. o. 
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Ennek a folyamatnak a részeként jött létre a GATT Uruguay fordulójában elfogadott 

kereskedelmi megállapodások részeként a szerzői jogot is érintően a szellemi 

tulajdonjogok kereskedelmi összefüggéseiről szóló TRIPS-egyezmény.240 A 

folyamatba illeszkedik a szellemi tulajdonjogok védelmére létrejött legfontosabb 

nemzetközi szervezet, a WIPO241 védőszárnyai alatt 1996-ban létrehozott Szerzői 

Jogi Szerződés, valamint az Előadásokról és Hangfelvételekről Szóló Szerződés.242 A 

bilaterális és multilaterális nemzetközi szerződések megkötésével, illetve a 

nemzetközi szervezetek létrehozásával párhuzamosan az Európai Közösségben is 

megindult a szerzői jog területén az egységesítési folyamat, melynek keretében egy-

egy önálló szerzői jogi intézmény irányelv útján történő közösségi szintű rendezése 

valósult meg az 1990-es évek elejétől kezdődően.  

 
A fentiek alapján leszűrhető az a következtetés, hogy a szellemi alkotások joga 

általában, s így a szerzői jog is mára már „internacionalista” területté vált.243 A 

„nemzetköziesedés” folyamatából természetesen Magyarország sem maradt ki, 

számtalan bilaterális, illetőleg multilaterális egyezmény részese, s 2004. május 1. óta 

az Európai Unió szerzői jogi szabályai is érvényesülnek. Olyan esetben pedig, 

amikor valamely nemzetközi szerződés egy nemzetközi elemet is tartalmazó szerzői 

jogi tényállásra nem nyújt szabályozást, előtérbe kerülnek a nemzetközi kollíziós 

magánjogi szabályok, kijelölve az alkalmazandó nemzeti szerzői jogot.244  

A széleskörű nemzetközi szabályozás ellenére megállapítható, hogy a szerzői jogi 

jogsértésekkel szembeni védelem, és különösen az alkalmazható jogkövetkezmények 

vonatkozásában a nemzetközi egységesítésre irányuló folyamat korántsem tekint 

vissza olyan régre, mint maga a nemzetközi szintű szerzői jogi szabályozás 

kialakulása. A nemzetközi szintű szabályozás megjelenése e téren a XX. század 

végére tehető, mind a multilaterális, illetőleg bilaterális egyezmények 

vonatkozásában, mind az európai közösségi szabályzás terén. Az alábbiakban azokat 

a nemzetközi szerződéseket, illetőleg uniós jogforrásokat tekintjük át, amelyek 

közvetlenül vagy közvetetten a szerzői jogban alkalmazható különböző szankciók 

meghatározásával is foglalkoznak. Mindezt az áttekintést annak szem előtt tartásával 

                                                
240 Trade related aspects of intellectual property rights, Magyarországon az 1998. évi IX. törvény 
hirdette ki 
241 Word Intellectual Property Organisation 
242 Magyarországon kihirdette a 2004. évi XLIX. törvény 
243 Csécsy: A szellemi … 23. o. 
244 Tattay: A szellemi … 61. o. 
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tesszük meg, hogy a szerzői jog valamennyi intézményére figyelemmel, így a 

jogkövetkezmények terén is a közösségi szabályozás, a nemzetközi egyezmények, 

illetve a nemzeti jogok „három pólusú” erőterében történő „mozgásra” kell 

tekintettel lenni.245  

 
V.1.2. Multilaterális szerzői jogi nemzetközi egyezmények szankciói 

 
A többoldalú nemzetközi megállapodások a XIX. század végétől egészen a XX. 

század végéig nem tartalmaztak rendelkezéseket a következmények, illetve az 

igényérvényesítési módozatok vonatkozásában, mert ezen nemzetközi szerződések 

szabályozása meglehetősen fragmentált volt, néhány – de alapvető jelentőségű – 

szerzői jogi intézmény egységesítésére törekedtek csak, egy-egy részterületen 

kialakítva egységes szabályzást. A BUE-ben csak egy-két olyan szabály található, 

amely a szerzők jogait védő „szankció-jellegű” megoldásokat fogalmaz meg. Ilyen a 

BUE azon szabálya, amely szerint az Unióhoz tartozó olyan országban, ahol az 

eredeti mű törvényes védelem alatt áll, az ennek utánzása útján létrejövő minden mű 

lefoglalható.246 A szerzői jogi jogbitorlás útján létrejött művek lefoglalásának 

lehetősége fontos eszköz a szerzőre hátrányos következmények csökkentésében, 

illetve megakadályozásában, de önmagában még nem elegendő szankció a 

bekövetkezett jogsértés valamennyi következményének elhárításához. A BUE bár 

önálló szabályozást nem tartalmaz, de lehetővé teszi az Unióhoz tartozó országok 

számára azt, hogy a jogsértéssel érintett szerzői művek kapcsán az adott ország 

felléphessen a művek forgalma, előadása, továbbá kiállítása engedélyezése, 

ellenőrzése, illetőleg megtiltása útján a jogsértőkkel szemben, s ehhez az adott ország 

igénybe veheti a „törvényhozási vagy belső rendészeti intézkedéseket”.247 Ez a 

szabályozási metódus tehát kifejezetten (i) nemzetállami keretek közé utalja a 

bitorlással érintett művekkel szembeni fellépés lehetőségét, (ii) de e tekintetben sem 

ír elő kötelezettséget a tagországok számára, továbbá (iii) a bitorlókkal szembeni, a 

bitorlások folytatásának megakadályozására irányuló intézkedésekről beszél csak, s 

nem kifejezetten a jogsértőkkel szemben alkalmazható szankciókról, illetőleg azok 

jellegéről.  

                                                
245 Berke Barna-Boytha György-Dienes Egon-Király Miklós-Martonyi János: Az Európai Közösség 
kereskedelmi joga, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004, 338. o. 
246 BUE 16. cikk 
247 BUE 17. cikk 
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Közvetett szabályozást nyújt továbbá a BUE a szerzői jogi jogbitorlás elkövetőjével 

szemben történő hatékonyabb igényérvényesítés kapcsán azáltal, hogy a szerzők 

bíróság előtt történő fellépését segíti, hogy szerzői minőségük elismerést nyerjen, 

elegendő „hogy műveiken nevük a szokásos módon fel legyen tüntetve”.248 Ez a 

szabály akkor is érvényesül, ha a szerző álnevet használ, de az kétséget kizáróan 

azonosítja az adott szerzőt. Az egyezményben meghatározott alapelvek, mint 

minimum jogok – különösen a belföldiekkel azonos elbánás elve, de akár a védelem 

alaki feltételhez kötésének tilalma, illetőleg a védelem függetlenségének elve, 

valamint a védelmi minimum elve is – az irányba hatnak, hogy – közvetett módon – 

megkönnyítik a szerzők igényérvényesítési lehetőségét. Ezen minimum katalógus 

szerinti eljárás azonban önmagában – különösen a konkrét szankciók 

meghatározásának hiányában – nem jelenthet hatékony jogvédelmet.249  

 
V.1.2.1. A TRIPS-egyezmény szankciórendszert érintő rendelkezései 

 
A nemzetközi vámtarifa és kereskedelmi egyezmény (a továbbiakban: „GATT”)250 

keretében megszületett az a megállapodás, melynek egyik melléklete a szellemi 

tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásait szabályozó TRIPS-megállapodás. A 

TRIPS-egyezmény minden korábbinál részletesebb és konkrétabb szabályozást 

tartalmazott a szellemi tulajdonjogok – s így a szerzői jog – érvényesítése, illetőleg 

az alkalmazható szankciók vonatkozásában, vagyis a nemzetközi egyezmények 

között e körben a legfontosabbnak lehet tekintetni.251 Ezen szerepe, jogegységesítő 

ereje köszönhető az egyezményben deklarált nemzeti elbánás252 és a legnagyobb 

kedvezmény elve253 előírásának is. A bitorlások elleni harc eredményességében 

                                                
248 BUE 15. cikk (1) bekezdés  
249 Faludi Gábor: A szerzői jogsértés következményeinek nemzetközi alapjai, az ideiglenes intézkedés, 
Ius Privatum Ius Commune Europae, Liber Amicorum Studia Ferenc Mádl dedicata, ELTE ÁJK, 
Nemzetközi Magánjogi Tanszék, Budapest, 2001, 100. o.  
250 GATT = General Agreement on Trade and Tariffs 
251 Tattay Levente: A szellemi alkotások európai jogharmonizációja Magyarországon (1991-2007), 
Magyar Jog, 2007. 9. szám, 525. o.  
252 TRIPS-egyezmény 3. cikk (1) bekezdés  
253 TRIPS-egyezmény 4. cikk 
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kiemelt szerepet játszik a TRIPS-egyezmény a szerzői jogok megsértése terén is,254 

noha a szellemi tulajdonjogok minden területére érvényes szabályozást ad.255  

 
A szabályozás hagyományos jogági kereteket átlépő jellegű, ugyanis mind polgári, 

mind közigazgatási, mind büntetőjogi, mind vámjogi rendelkezéseket tartalmaz, 

melyek egysége hivatott biztosítani a hatékony jogvédelmet az eljárási és anyagi jogi 

szabályok komplex rendszerével. A TRIPS-egyezmény szellemi tulajdonjogok 

védelmének kikényszerítésével kapcsolatos III. része több szabályozási területet ölel 

fel, melyek az alábbiak:  

 
(i) alapelvi rendelkezések (III. rész 1. fejezet); 

(ii) polgári és közigazgatási igényérvényesítési eljárások (III. rész 2. fejezet); 

(iii) ideiglenes intézkedések (III. rész 3. fejezet); 

(iv) eljárással kapcsolatos előírások (III. rész 4. fejezet); 

(v) büntetőeljárással kapcsolatos előírások (III. rész 5. fejezet).  

 
V.1.2.1.1. Alapelvi rendelkezések  

 
Általános alapelvként fogalmazódik meg a jogbitorlásokkal való hatékonyabb 

fellépés jegyében azon célkitűzés, mely szerint a rendelkezéseknek a jogsértések 

megelőzését, valamint további jogsértésektől való elrettentést kell szolgálniuk.256 

Ezen célok elérése érdekében fontos alapelv, hogy az eljárás korrekt és méltányos 

legyen, melyen azt kell érteni, hogy:  

(i) ne legyen indokolatlanul bonyolult vagy költséges, mely alapvetően 

ésszerű határidők rögzítésével érhető el;257 

(ii) az érdemében hozott döntéseket írásba kell foglalni és indokolni kell, 

késedelem nélkül azt az eljárásban részt vevő fél rendelkezésére kell bocsátani;258 

(iii) az érdemi döntések olyan bizonyítékokon alapuljanak, amelyekre 

vonatkozóan az eljárás résztvevői érdemi nyilatkozatot tudtak tenni;259 

                                                
254 Tattay Levente: A bitorlások elleni fellépés az Európai Közösségben, Gazdaság és Jog, 1998. 3. 
szám, 3. o. 
255 A TRIPS-egyezmény jellegéről részletesen lsd.: Kiss Zoltán: Szerzői jogok az Európai Unióban, 
Cég és Jog, 2000. 9. szám, 45. o. 
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259 41. cikk 3. pont 



 81  
 
 

(iv) a közigazgatási érdemi döntések bírósági felülvizsgálata biztosított 

legyen,260 de az igényérvényesítési rendszer ne különüljön el a szellemi 

tulajdonjogok vonatkozásában az általános fórumrendszertől;261 

(v) biztosítva legyen az eljárás résztvevői számára a jogi képviselet, 

mentesítve ezáltal az eljárás résztvevőit a személyes megjelenés kötelezettsége 

alól;262 

(vi) bírósági eljárásban minden fél előterjeszthesse bizonyítékait, 

igényének indokait;263 

(vii) az eljárásban felhasznált adatok titokvédelme biztosított legyen.264 

Ezek az alapelvi szabályok nemcsak az eljárás kereteit meghatározó garanciális 

követelményeket tükröznek, hanem egyben a bitorlókkal szembeni fellépés 

különböző eszközeinek hatékonyságát is biztosítják, hozzájárulva az adekvát 

jogkövetkezmények alkalmazásához.  

 
V.1.2.1.2. Eljárásjogi és anyagi jogi rendelkezések  

 
Az alapelvek a TRIPS-egyezményben konkrétan rögzített eljárási, illetve anyagi jogi 

szabályok gyakorlatában érvényesülnek. A szellemi tulajdonjogok – így a szerzői 

jogok – érvényesítésével kapcsolatos polgári és közigazgatási eljárások kapcsán a 

rendelkezések alapvetően két csoportba sorolhatók: (i) egyrészt azon eljárási 

rendelkezésekről lehet beszélni, amelyek alapján a jogsértés, illetőleg elkövetésének 

körülményei kerülnek feltárásra, (ii) másrészt a jogsértőkkel szemben alkalmazható 

érdemi jogkövetkezményeket lehet említeni.  

 
Az eljárásjogi rendelkezések közé sorolható azon garanciális jellegű, a bitorlóval 

szembeni hatékony fellépést lehetővé tevő rendelkezés, mely szerint, ha valamelyik 

fél olyan bizonyítékot nevez meg az eljárás során, amely a másik fél birtokában van, 

de amely az igényérvényesítő fél igényének alátámasztására alkalmas, úgy a bíróság 

elrendelheti az ilyen bizonyíték ellenfél általi bemutatásának kötelezettségét. Ez a 

bizonyító fél ellenfelét kötelező szabály csak a titokvédelmi szabályok betartása 
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mellett valósulhat meg.265 Az eljárás gyors befejezését biztosítja azon előírás, amely 

alapján a bíróság a rendelkezésre álló információk alapján hozhat döntést akkor, ha a 

felek valamelyike kellő indok nélkül nem szolgáltat információt, illetőleg 

akadályozza az eljárást.266 Amennyiben az igényérvényesítő fél jogaival visszaél, és 

az általa bitorlónak megnevezett személlyel szemben a bíróság részéről intézkedések 

kerültek alkalmazásra, melyekről később bebizonyosodott, hogy azok tévesek voltak, 

az igényérvényesítő felet kártérítésre lehet kötelezni a másik fél javára az általa 

elszenvedett sérelmekért.267 

 
A TRIPS-egyezmény több, korábban nemzetközi szinten egyáltalán nem 

szabályozott anyagi jogi jogkövetkezmény alkalmazását teszi lehetővé a bitorlókkal 

szemben:  

(i) kártérítés fizetésére kötelezhető a jogsértő, mely a tényleges kár és a felmerült 

költségek megtérítésére is vonatkozik, valamint kiterjed az elmaradt haszonra, illetve 

általános kártérítés268 megítélésére is lehetőség van olyan esetben is, amikor a bitorló 

jóhiszemű magatartást269 tanúsított;270 

(ii) ugyancsak lehetőség van arra, hogy a jogsértő árukról a bíróság megfelelő 

módon rendelkezzen, beleértve azok megsemmisítését is, továbbá a jogsértő áruk 

előállításában szerepet játszó anyagokról való rendelkezést is, kártalanítás nélkül, a 

„kereskedelmi csatornák mellőzésével” az arányosság, illetőleg harmadik felek 

érdekeinek figyelembe vételével.271 

 
A TRIPS-egyezmény újszerű szabálya, hogy adatszolgáltatásra kötelezhető a 

jogsértő, amely abban nyilvánul meg, hogy a bitorló köteles tájékoztatást adni a 

jogaiban sértett fél részére a jogsértő termék, illetőleg szolgáltatás előállításában, 

forgalomba hozatalában résztvevő harmadik személyekről, illetőleg a forgalomba 

hozatali csatornákról.272 Ezen anyagi jogi jogkövetkezmények előírásával nemcsak a 

jogosult által elszenvedett jogsérelmek kerülnek megfelelő módon kompenzálásra, 

hanem kellő mértékben megakadályozható a jogsértés további folytatása, újbóli 
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268 A TRIPS-egyezmény szóhasználatával: előre megállapított összegű kártérítés  
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elkövetése, elkerülendő, hogy a szerzőt újabb és esetleg nagyobb mértékű hátrányok 

érjék a jövőben. 

 
Alapvetően fontos az ideiglenes intézkedésre vonatkozó eljárásjogi szabályok 

rögzítése. A bíróságok végzéssel kötelezhetik a jogsértőt valamely fajta jogsértéstől 

való tartózkodásra, hogy megakadályozzák valamely szellemi tulajdon megsértésével 

kapcsolatba hozható vámáru kereskedelmi csatornába való kerülését.273 Az 

ideiglenes intézkedések alkalmazásának célja kettős: (i) szolgálják a jogsértések 

megelőzését, valamint (ii) a bizonyítékok megóvását.274 A további jogsértésekkel 

szembeni hatékony, gyors fellépés záloga azon rendelkezés, mely szerint az 

ideiglenes intézkedés az ellenérdekű fél meghallgatása nélkül is meghozható, ha a 

késedelem helyrehozhatatlan kárral járna, vagy fennáll valamely bizonyíték 

megsemmisítésének kockázata.275 Garanciális jellegű szabály ugyanakkor, hogy az 

ellenérdekű felet ilyen esetben késedelem nélkül értesíteni kell az ideiglenes 

intézkedés elrendeléséről, és számára lehetőséget kell adni – az intézkedés 

végrehajtása után – arra, hogy álláspontját kifejthesse, s szükség esetén lehetővé kell 

tenni a korábbi intézkedés módosítását, illetőleg visszavonását vagy megerősítését.276 

A felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelme kapcsán a felperest terheli a 

bizonyítékok szolgáltatásának kötelezettsége a tekintetben, hogy ő a jogosult, 

illetőleg, hogy jogát megsértették,277 valamint tájékoztatást köteles adni az adott 

termék azonosításának megkönnyítése érdekében.278 Az ideiglenes intézkedés 

elrendelése biztosíték adásához is köthető az alperes jogai védelmét is szem előtt 

tartva.279 Ha ideiglenes intézkedésre az érdemi eljárás megindulását megelőzően 

kerül sor, s amennyiben nem indítja meg a kérelmező az érdemi eljárást ésszerű időn 

belül,280 akkor az ideiglenes intézkedés hatályát veszti.281 A garanciális jellegű, a 

szerzők hatékony védelmét szolgáló ideiglenes intézkedési szabályok a TRIPS-
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egyezmény alapján nemcsak polgári eljárásban, hanem közigazgatási eljárás keretén 

belül is alkalmazásra kerülhetnek.282 

 
V.1.2.1.3. Vámjogi rendelkezések 

 
Az országhatárokon átnyúló, bitorlással érintett „kalóz” termékek szabad 

áramlásának megakadályozását szolgálja azon rendelkezés, amely alapján a sérelmet 

szenvedett személy kérheti, hogy a vámhatóság függessze fel a jogsértéssel érintett 

termékek szabad forgalomba bocsátásának engedélyezését.283 A TRIPS-egyezmény 

ezen jogosult általi kérelem, illetőleg az az alapján indított eljárás részleteit rögzíti, 

ennek keretében a kérelmezőnek kötelezettsége a jogsértés fennálltának igazolása, 

valamint a „kalóz” termék azonosításához szükséges tájékoztatás megadása.284 A 

vámhatóság a kérelmezőtől óvadékot, illetőleg egyéb megfelelő biztosítékot 

követelhet az ellenérdekű fél védelme érdekében, megakadályozva a kérelmező 

esetleges visszaélését.285 A biztosítéknak azonban arányosnak kell lennie, annak 

mértéke nem riaszthatja el a kérelmezőt.286 A vámhatóság köteles értesíteni a 

kérelmezőt arról, hogy kérelmét elfogadta-e, illetve mely időtartamra kerül 

foganatosításra az intézkedés.287  

 
Az áru forgalomba hozatala engedélyezésének felfüggesztéséről az importőrt, 

valamint a kérelmezőt haladéktalanul értesíteni kell,288 s amennyiben a 

felfüggesztésről szóló értesítést követő tizedik napon belül a vámhatóság nem kap 

tájékoztatást arról, hogy az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság előtt az eljárás 

megindult, az árut fel kell szabadítani.289 Arra van lehetőség, hogy a vámhatóság 

kötelezze a kérelmezőt a felszabadított áruk visszatartása miatt az importőrnek, 

címzettnek vagy az áru tulajdonosának okozott károk megtérítésére.290  

 

Az eljárás kezdeményezője (illetőleg az importőr) számára biztosított, hogy 

áttekintse a visszatartott árut, és amennyiben a kérelmező kérelmének helyt ad a 
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hatóság, a hatóság közölheti a jogosulttal a feladó, az importőr és a címzett nevét, 

címét, illetőleg a szóban forgó áru mennyiségét.291 A TRIPS-egyezmény lehetőséget 

nyújt a részes államok számára arra, hogy hivatalból eljárást indítsanak, s ez esetben 

a hatóság tájékoztatást kérhet bármikor a jogtulajdonostól, illetve a felfüggesztésről 

köteles a jogtulajdonost, illetőleg az importőrt értesíteni.292 Az eljáró vámhatóságnak 

arra is lehetősége van, hogy a jogsértő árut megsemmisítse, illetve, hogy egyéb 

intézkedést rendeljen el.293 Ha a jogsértés csekély mértékű, azaz, ha 

utasforgalomban, az utasok személyes poggyászában behozott kis mennyiségű, nem 

kereskedelmi árukról, illetőleg küldeményekről van szó, a vámhatósági eljárás 

alkalmazása mellőzhető. E körben azonban nem határozza meg az egyezmény azt, 

hogy hol van a határ a kis mennyiség, illetőleg a kereskedelmi mérték között, így az 

egyes részes államok összehangolt, egységes gyakorlata lehet célravezető.  

 
V.1.2.1.4. Büntetőjogi rendelkezések  

 
A polgári jogi és közigazgatási jellegű normák mellett büntetőjogi jellegű 

intézkedések is találhatók a TRIPS-egyezményben, ami a korábbi nemzetközi 

egyezményekhez képest mindenképpen újszerű jelenség, még akkor is, ha ezek a 

rendelkezések csak keretet biztosítanak sok esetben a tagállamok számára, melynek 

alapján a nemzeti jogi szabályok adnak valós tartalmat a rendelkezéseknek.294 A 

szerzői jogokat érintő bűncselekmények számának és súlyának növekedésével 

összhangban indokolt a szerzői jogsértésekkel szembeni drasztikusabb védelem is, 

mely a büntetőjogi eszközök útján érhető el.295 Az egyezmény az üzletszerű szerzői 

jogi kalózkodás esetére írja elő a tagállamok számára a büntetőeljárás és büntető 

anyagi jogi rendelkezések alkalmazását, melyek kapcsán a kellő visszatartó hatás 

érdekében pénzbüntetés, illetőleg szabadságvesztés büntetés alkalmazását 

szorgalmazzák oly módon, hogy az alkalmazott jogkövetkezmények legyenek 

arányban állók a hasonló súlyú bűncselekményekkel kapcsolatban alkalmazott 

büntetésekkel. A hatékony fellépés eszközeként az egyezmény előírja a tagállamok 

számára, hogy büntetőjogi szankcióként is alkalmazzanak lefoglalást, elkobzást és 
                                                
291 57. cikk 
292 58. cikk 
293 59. cikk 
294 Spránitz: Digitális … 73. o.  
295 A büntetőjogi eszközök igénybevételéről internet útján elkövetett jogsértő cselekmények 
vonatkozásában lsd.: Szentkuti Dániel- Szűts Márton: Az internet és a büntetőjogi felelősség egyes 
kérdései, Jogelméleti Szemle, http://jesz.ajk.elte.hu/szentkuti15.html 
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megsemmisítést, mind a jogsértéssel előállított termékek, mind pedig azok 

előállításához használt anyagok és eszközök vonatkozásában.296 A szabályozás a 

büntetőjogi vonalon – annak ellenére, hogy az csak keret jellegű – olyan irányokat 

határoz meg, amely hangsúlyozott és erőteljes fellépést biztosít a bitorlókkal 

szemben.297  

 
Összefoglalva: a TRIPS-egyezmény jelentősége abban ragadható meg, hogy ez az 

első olyan nemzetközi egyezmény, amely az igényérvényesítéssel, az alkalmazható 

szankciókkal foglalkozik, s amely először fogalmaz meg olyan rendelkezéseket, 

amelyekkel egy adott jogsértés a kezdeti fázisban megakadályozható, illetőleg 

először teremt lehetőséget büntetőjogi eszközök igénybevételére; rendelkezései a 

szerzők és műveik fokozottabb védelmét hatékonyan képesek szolgálni.  

 
V.1.2.2. A WIPO Szerzői Jogi Szerződése és az Előadásokról és Hangfelvételekről 

Szóló Szerződése 

 
A BUE szükségszerű felülvizsgálata a tervek szerint a BUE-hez kapcsolt 

jegyzőkönyvek formájában történt volna meg. Annak következtében azonban, hogy 

az egyes nemzeti szerzői jogi szabályozások védelmi szintjei közötti különbség már 

akadályozta a nemzetközi kereskedelmet, továbbá a rohamos technikai fejlődés, 

különös tekintettel az internet indukálta új rendelkezések meghozatalát, valamint, 

mivel a BUE szomszédos jogokra nem terjed ki, viszont az új típusú, interneten 

keresztül történő felhasználások ezen területet is érintették,298 végül két, a WIPO 

keretében létrejött szerződés került elfogadásra, melyeket – mivel a digitális világ 

követelményeinek is megfelelő szabályokat tartalmaznak – internet-szerződéseknek 

is neveznek.299  

 
Ezen szerződések egyike a Szerzői Jogi Szerződés (a továbbiakban: ”SZJSZ”), 

amely 2002. március 6-án lépett hatályba.300 A SZJSZ a BUE-hez képest újabb 
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szabályokat tartalmaz,301 és rendelkezéseiben a TRIPS-egyezmény szabályaival 

mutat rokonságot. A másik szerződés az Előadásokról és a Hangfelvételekről Szóló 

Szerződés (EHSZ). Az EHSZ – az SZJSZ-től eltérően – nem veszi át más 

nemzetközi egyezmény tartalmát teljes egészében, azonban beemel néhányat a már 

az 1961. évi Római Egyezményben megjelenő szabályokból.302 Újszerűsége abban 

rejlik, hogy a korábbi szomszédos jogi egyezményekben szabályozott fogalmak 

tartalmát kiterjeszti, bővíti a jogosultak számára biztosított jogok körét.  

 
A szerzői jogi jogkövetkezmények tekintetében a jelentősége abban áll a két WIPO-

szerződésnek, hogy általános jellegű követelményeket fogalmaz meg a 

szankciórendszer hatékonyságára vonatkozóan.303 Mindkét szerződés azonos 

szabályokat tartalmaz a jogok érvényesítésének biztosítása körében. A szerződő 

államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy nemzeti jogrendszerükben olyan 

jogérvényesítési eljárásokat (eszközöket) biztosítanak, amelyek az SZJSZ-ben és az 

EHSZ-ben foglalt bármely rendelkezés megsértésével szemben hatékony eljárást 

tesznek lehetővé, ideértve mind (i) a jogsértések megelőzésére, mind a (ii) további 

jogsértésektől való elrettentésére szolgáló megfelelő jogorvoslatokat.304 A két 

internetszerződés konkrétan tehát nem határozza meg azokat az eljárásokat, 

intézkedéseket és szankciókat, melyek a hatékony jogvédelem biztosítására 

alkalmasak, csak az ezek megvalósításához szükséges irányokat jelölik ki, a részes 

államok számára megadva a lehetőséget konkrét eljárási eszközök és szankciók 

meghatározására. A konkrét rendelkezések TRIPS-egyezmény és a szellemi 

tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelv rendelkezései alapján a 

nemzetállamok jogában – így a magyar belső jogban is – meghonosodtak.305  

 
A két WIPO-szerződés kifejezetten előírja a részes államoknak azt, hogy megfelelő 

jogi védelmet és hatékony jogorvoslatot biztosítsanak azoknak a hatásos műszaki 

intézkedéseknek a megkerülése ellen, amelyeket a szerzők, illetve előadóművészek 

és hangfelvétel-előállítók a jogaik gyakorlásával kapcsolatban alkalmaznak, és 

amelyek műveik, előadásaik, illetve hangfelvételeik tekintetében korlátozzák az 

                                                
301 Például kiterjeszti a szabályozást az adatbázisokra és a számítógépi programokra, és kibővíti a 
felhasználási jogok körét.  
302  Gyertyánfy (szerk.): A szerzői …701. o.  
303  Faludi Gábor: A szerzői jogsértés … 104. o.  
304 SZJSZ 14. cikk és EHSZ 23. cikk 
305 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői …   700. o.  
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érintett szerzők, előadók vagy hangfelvétel előállítók által nem engedélyezett, illetve 

a törvény által meg nem engedett cselekményeket.306 Az ilyen jellegű 

cselekményekkel szemben a hagyományos polgári jogi szankciók nem nyújtanak 

védelmet. Ez indokolja a speciális rendelkezések szükségességét, hiszen az ilyen 

jellegű cselekményekkel szembeni fellépés hatékony eszköze a meghatározott 

technikai megoldások gyártása, és kereskedelmi forgalmazásának tilalmazása 

lehet.307 

 
A műszaki-technikai fejlődés lehetővé tette olyan technikai megoldások, jogkezelési 

adatok megalkotását is, amelyek valamely szerzői művet, szerzőt, vagy a műre 

vonatkozó jogok más jogosultját, az előadóművészt vagy előadóművész előadását, 

hangfelvétel előállítóját, illetőleg a hangfelvételt, valamint az előadáshoz vagy 

hangfelvételhez fűződő jog bármely jogosultját azonosítja, illetve a felhasználás 

feltételeiről tájékoztat, ideértve az ilyen adatokat megjelenítő számokat, kódokat, 

feltéve, hogy az adatot a mű példányához, illetőleg a rögzített előadás vagy 

hangfelvétel példányához kapcsolják, illetve a mű vagy a rögzített előadás és 

hangfelvétel nyilvánossághoz közvetítésével, illetőleg a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tételével összefüggésben jelenítik meg.308 

 
Előírja a két WIPO-szerződés azt, hogy a szerződésekben részes államok kötelesek 

megfelelő és hatékony jogérvényesítési eszközöket – a polgári jogi 

jogkövetkezményeken túlmenően – biztosítani minden olyan személy ellen, aki 

szándékosan (i) elektronikus jogkezelési adatot jogosulatlanul eltávolít vagy 

megváltoztat, illetve (ii) jogosulatlanul terjeszt, terjesztés céljából behoz, sugároz, 

vagy a nyilvánossághoz másként közvetít jogosulatlanul műveket, illetve művek 

ilyen példányait; továbbá a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz olyan 

előadásokat, rögzített előadásokat, vagy hangfelvételek olyan másolatait, amelyekről 

tudja, hogy azokról a jogkezelési adatot jogosulatlanul eltávolították, vagy 

megváltoztatták, illetve amelyről tudja, illetőleg a polgári jogi jogorvoslat 

szempontjából ésszerűen eljáró félként tudnia kellene, hogy az (i) előidézi, (ii) 

lehetővé teszi, illetve (iii) könnyíti vagy leplezi a szerzői jog megsértését.309 A két 

                                                
306 SZJSZ 11. cikk és EHSZ 18. cikk  
307 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 699. o.  
308 SZJSZ 12. cikk és EHSZ 19. cikk 
309 SZJSZ 12. cikk (1) bekezdés és EHSZ 19. cikk (1) bekezdés  
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WIPO-szerződés a műszaki-technikai fejlődés teremtette kihívásokra adott válasz 

kíván lenni oly módon, hogy új megoldásokat hoz a technika lehetőségeit kihasználó 

jogsértőkkel szemben.  

 
V.1.2.3. Az 1971. évi Genfi Egyezmény  

 
A hangfelvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli 

többszörözése ellen Genfben 1971-ben létrejött egyezmény (a továbbiakban: 

„HFE”) a multilaterális szerződések közül azon egyetlen szakegyezmény, amely az 

igényérvényesítés, illetőleg szankciórendszer kérdésével érintőlegesen foglalkozik.310 

A HFE a hangfelvétel többszörözésével szemben, illetőleg a jogtalanul készített 

másolatok terjesztésével és terjesztést célzó importjával szemben nyújt védelmet311  

oly módon, hogy amellett, hogy alanyi jogokat sem ír elő, a védelemhez szükséges 

jogi eszközöket sem szabályozza, hanem a részes államokra bízza azok 

megalkotását. Rögzíti azonban a HFE, hogy a részes államok által alkalmazott 

eszközök között az általa meghatározott valamely egy vagy több eszköznek 

szerepelnie kell. Ezek az eszközök – szerzői jog vagy más különleges jog 

engedélyezése, tisztességtelen versennyel kapcsolatos jogszabályok segítsége, 

büntetőjogi rendelkezések – olyan jellegűek, amelyek az eszközöket nem konkrétan, 

hanem általános jelleggel jelölik ki, a jogérvényesítési módokat és a konkrét 

szankciókat nem határozza meg az egyezmény. A HFE egyedülálló módon már az 

1970-es évek elején felismerte azt, hogy az azonos védelmi szint kialakítása 

érdekében szükséges a védelmi eszközök területén is az egységesítés. Több, mint két 

évtizednek kellett azonban eltelnie ahhoz, hogy ne csak egy szomszédos jogosulti 

kört illetően, hanem valamennyi szerzői és szomszédos (ma: kapcsolódó) jogi 

jogosult vonatkozásában a konkrét szankciók nemzetközi szinten történő előírásának 

gondolata megjelenjen a nemzetek feletti szerzői jogi szabályozásban.  

 
V.1.2.4. A számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény  

 
2001 novemberében Budapesten került aláírásra a számítástechnikai bűnözésről 

szóló egyezmény,312 amely a számítástechnikai eszközökkel elkövetett különböző 

bűncselekményekkel szembeni fellépés büntető-anyagi jogi és büntetőeljárás-jogi 
                                                
310 A Genfi Egyezményt Magyarországon az 1975. évi 18. törvényerejű rendelet hirdette ki. 
311 HFE 2. cikk 
312 Cyber-crime Convention  
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eszközeinek nemzetközi szintű egységesítését célozza, a számítástechnikai 

eszközökkel elkövethető bűncselekmények különböző típusairól rendelkezve.313 Az 

egyezmény a szerzői jogi tárgyú visszaélések büntetendővé nyilvánítását két 

feltételhez köti: (i) egyrészt a visszaélés kereskedelmi mértékéhez, másrészt (ii) a 

visszaélés szándékos jellegéhez. Az egyezmény a büntetőjogi szankciók 

vonatkozásában bír jelentőséggel,314 melynek részletes ismertetése azonban nem 

képezi jelen dolgozat tárgyát.315 Az egyezmény visszamenőleg is büntetendőnek 

tekinti a számítógép útján elkövetett bűncselekmények tekintetében a jogi személyt 

is abban az esetben, ha az elkövető természetes személyt megillette a jogi személy 

képviseletének joga, a jogi személy nevében döntések meghozatalának joga, illetőleg 

a jogi személyen belüli ellenőrzés joga. Ezen természetes személyek ellenőrzési 

kötelezettségének elmulasztása miatt a jogi személy büntetőjogi felelőssége áll meg, 

ha ez a jogi személy számára valamilyen előnyt jelent.316 

 
V.1.3. Bilaterális szerzői jogi egyezmények szankciói 

 
Magyarország számára a jogterület kezelése kétoldalú megállapodások kötése útján 

is megvalósul.317A Magyarország által kötött bilaterális egyezmények közül 

kiemelendő egy, amely a szerzői jogokat, és azon belül a jogérvényesítéssel, illetve 

az alkalmazható szankciókkal is foglalkozik.  

 
1993-ban írták alá Washingtonban318 a Magyar Köztársaság Kormánya és az 

Amerikai Egyesült Államok kormánya között a szellemi tulajdonról szóló 

megállapodást,319 mely a szabadalmak, védjegyek, üzleti titkok, illetőleg félvezető 

chippek topográfiáján túlmenően a szerzői jogok megfelelő és hatékony védelmét és 

                                                
313 Például a Számítástechnikai rendszer és a számítástechnikai adatok hozzáférhetősége, sértetlensége 
és titkossága elleni bűncselekmények (I. cím), valamint a Számítástechnikai bűncselekmények (II 
cím), ún. Számítástechnikai hamisítás, csalás, valamint a számítástechnikai adatok tartalmával 
kapcsolatos bűncselekmények (III. cím), Szerzői jogot érintő bűncselekmények (V. cím), valamint 
külön szól a jogi személyek felelősségéről, illetőleg a bizonyos hatékony és visszatartó erejű 
büntetőjogi intézkedésekről és büntetésekről 
314 Az egyezmény rendelkezései akkor válnak kötelezővé, ha azokat az aláíró ország beemeli belső 
jogába 
315 A számítástechnika és a szerzői jog kapcsolatát többféle aspektusból elemzi Oberrecht Gabriella: 
Informatika és szerzői jogvédelem című írásában, www.neumann-
centenariu.hu/kongresszus/eloadas/ea41.pdf  
316 Cíber-crime Convention 12. cikk 
317 Lontai Endre: A szellemi alkotásokra vonatkozó magyar jog európaizálásának kérdései, Liber 
Amicorum Studia L. Vékás dedicata, ELTE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 1999., 200. o. 
318 1993. szeptember 24-én 
319 1993/26. számú nemzetközi szerződés 
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az ezekhez kapcsolódó megfelelő és hatékony jogérvényesítést is célozza azáltal, 

hogy előírja a szerződő államok megvalósítják azon nemzetközi megállapodásokban 

foglaltakat, melyeknek mindkét fél tagja,320 illetőleg az USA-magyar kétoldalú 

megállapodás rendelkezéseit is.321 Bár az egyezmény viszonylag széles körben 

szabályozza a szerzői és szomszédos jogokat,322 a szellemi tulajdonjogok 

érvényesítése kapcsán a rendelkezések meglehetősen lakonikusak. A bilaterális 

megállapodás szellemi tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozó cikke szerint323 

mindkét szerződő félnek biztosítania kell, hogy megfelelő jogérvényesítési eljárások 

álljanak rendelkezésekre a szellemi tulajdonjogok – köztük a szerzői jogok – 

bármilyen megsértésével szemben, beleértve a jogsértések megelőzésére szolgáló 

azonnali, valamint a további jogsértésektől visszatartó jogorvoslati lehetőségeket. E 

körben az egyezmény utal mind a polgári, mind a büntetőjogi, mind a közigazgatási 

jogszabályok alkalmazásának fontosságára, nem határozza azonban meg tehát azokat 

a konkrét eszközöket és szankciókat, melyeket a bitorlókkal szemben alkalmazni 

kell, pusztán azokat az általános jellegű célokat, követelményeket írja elő, amelyek 

általános elvárásként érvényesülnek, és amelyeknek megfelelő szabályokat mind az 

USA-nak, mind Magyarországnak biztosítania kell.  

 
A bilaterális megállapodás a jogérvényesítésre irányuló eljárások alapelveit is rögzíti, 

melyeket érintően a TRIPS-egyezményből ismert rendelkezések köszönnek vissza. A 

szerzők jogainak mintegy ellensúlyozásaként rögzítésre került, hogy a 

jogérvényesítési eljárások nem válhatnak a törvényes kereskedelem akadályaivá, 

illetve a jogérvényesítési eljárással való visszaélő magatartással szemben megfelelő 

biztosítékok rendelkezésre állása is alapvető követelmény. Ugyancsak 

megfogalmazódik az eljárások pártatlanságának és méltányosságának követelménye, 

ahogy az a követelmény is, hogy azok nem lehetnek szükségtelenül bonyolultak vagy 

költségesek, és indokolatlanul nem húzódhatnak el. Általános szabályként 

fogalmazódik meg a bilaterális egyezményben az ügy érdemében hozott döntések 

írásba foglalásának, illetve a vitában résztvevő felekkel való közlésének 

kötelezettsége, valamint az, hogy a közigazgatási jogkörben hozott határozatok, 

                                                
320 Így különösen az 1971. évi HFF, a BUE és az ipari tulajdon oltalmára vonatkozó Párizsi Uniós 
Egyezményt 
321 I. cikk 1. pont  
322 II. cikk 
323 VII. cikk  
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valamint az elsőfokú bírósági döntések elleni jogorvoslat lehetőségét biztosítania kell 

a részes országoknak.  

 
V. 2. Szerzői jogi igényérvényesítés és szankciórendszer az Európai Unióban 

 
Tekintettel arra, hogy hazánk 2004. május 1. napjától az Európai Unió teljes jogú 

tagja, a szerzői jogi szabályozást, s azon belül a jogérvényesítési és 

szankciórendszert is alapvetően befolyásolja a közösségi jogalkotás. Az Európai 

Unió szerzői jogot érintő szabályalkotása mintegy szűk két évtizedre tekint vissza, 

ezen belül az igényérvényesítést és szankciót érintő legiszláció teljesen új keletű. Az 

elsődlegesen irányelvek útján, kivételesen rendeleti, illetőleg ajánlás szintjén 

megvalósuló szabályozásra az jellemző, hogy polgári jogi, büntetőjogi, illetőleg 

vámjogi jellegű, azaz komplex szabályozás útján kíván hatékony védelmet 

biztosítani a szerzői és kapcsolódó jogok megsértőivel szemben. A közösségi szerzői 

jogi szabályozás kialakulását, illetőleg a jogérvényesítési és szankciórendszert érintő 

releváns rendelkezéseket annak fényében mutatjuk be az alábbiakban, hogy ezen 

szabályozás hatályos magyar belső jogi szabályokban való visszatükröződését, azaz a 

teljes magyar szerzői jogi joganyag eurokonformitását tényként kezeljük. A dolgozat 

további részeiben is csak a szükségeshez képest utalunk egy-egy magyar 

szabályozási elem tekintetében az európai szabályozási háttérre.  

 
V. 2. 1. A közösségi szerzői jogi szabályozás 

 
Az Európai Közösségben, majd az Európai Unió keretében megvalósuló szerzői jogi 

jogharmonizáció324 csak mintegy három évtizedre tekint vissza. A kollízióból és az 

internacionalitásból eredő problémák egyik megoldásaként is jellemezhető az 

Európai Unió szerzői jogi jogharmonizációs tevékenysége, tekintetbe véve számos 

más, a közösségi célok megvalósításának mind hatékonyabb elérésére irányuló 

szándékot és normatív előírást mint determináló tényezőt is. A nemzetközi szerzői 

jogi jogvédelem globalizációjának előmozdítása az Európai Közösségeken, illetve az 

                                                
324 A jogközelítés első korszakának részletes ismertetése olvasható az Európai Bizottság és az Európai 
Bíróság döntéseinek elemzése révén Paul Craig és Gráinne de Búrca: EU LAW, Text, Cases, and 
Materials (Oxford University Press, 1998. Oxford, New York) című írása 1036-1059. oldalain, 
valamint Tattay Levente: A versenyjogok és a szerzői jogok az Európai Unióban, Külgazdaság Jogi 
Melléklete 2001. 1. szám, 1-16. o., című elemző írásában. 
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Európai Unión belül is hamar a figyelem középpontjába került.325 Felismerést nyert 

ugyanis, hogy a szellemi termékek, ezen belül a szerzői művek védelmére vonatkozó 

territoriális szabályok a gátját képezhetik a közös piac megteremtésének és a 

jogegységesítés,326 illetve a jogharmonizáció elmaradása komoly gondokat okozhat a 

belső piac zavartalan működésében.327 Tény ugyanakkor, hogy a szellemi tulajdon 

tárgyai közül a szerzői művekre vonatkozó szabályozás egységesítése csak az 

áruforgalomhoz szorosabban kötődő megoldások egységesítése után következett 

be,328 és nem olyan széleskörű, mint az ipari tulajdon szabályozása tekintetében.329 

Mára azonban elmondható, hogy a szerzői és szomszédos jogok szabályozásában is 

elindult, sőt komoly eredményeket ért el a jogharmonizációs folyamat.330  

 
Azon okokat vizsgáljuk elsődlegesen, amelyek az integráció irányába mozdították el 

a közösségi jogalkotást, azokat az első lépéseket, amelyek a „szükséges rossz”,331 

vagyis a nemzeti határokhoz kötődő oltalom lebontásának jeleiként mutatkoztak.332 

Az Európai Közösségben a szerzői jogi jogharmonizáció elsődleges 

mozgatórugójaként azt a felismerést lehet említeni, hogy szükséges a territoriális 

védelem egységes piacra gyakorolt káros, vagy károsnak hitt hatásainak enyhítése.333 

A jogirodalom334 négy csoportba sorolja a kollízió feloldása terén meghatározó 

tényezőket. Az Európai Bíróság (és az Európai Bizottság) gyakorlatának (i), a 

jogkimerülés intézményének (ii), az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés (a 

                                                
325 Az Európai Bíróság első szerzői jogi tárgyú döntése 1971-ben született meg, ez volt a 78/1970 sz. 
Polydor (Deutsche Grammophon)/Metro ügy 
326 a szellemi alkotások kategóriáinak együttes kezelése 
327 Egyensúlyt kell teremteni a jogtulajdonosok jogaik leggazdaságosabb hasznosítása iránti igény és a 
verseny szabadsága között (Giannantonio Benacchio: Az Európai Közösség magánjoga, Polgári jog, 
Kereskedelmi jog, Osiris Kiadó, Budapest, 2003., 330. o.) 
328 Erről részletesen ír Tattay: A versenyjogok 2-3. o 
329 Ennek okait Tattay Levente egyrészt a szerzői jognak az integráció alapvető kérdéseivel (vám, 
kereskedelem, gazdaság) való közvetettebb kapcsolatában, másrészt abban látja, hogy a szerzői joggal 
szerves kapcsolatban álló tevékenységeket (oktatás, nevelés, kultúra, média) érintő közösségi 
együttműködés csak későn alakult ki, továbbá jelentőséget tulajdonít annak is, hogy a szerzői 
alkotások és kapcsolódó jogi teljesítmények versenyelőnyt biztosító szerepét későn ismerték fel, 
Tattay: A szellemi … 78. o. 
330 A jogharmonizációs folyamat eredményeit összegezte Gyertyánfy Péter: A szerzői jogi 
jogharmonizáció eredménye az EU-ban című írásában, Jogtudományi Közlöny, 2002. június, 271-283. 
o. 
331 A „szükséges rossz” fogalmát, mint a szellemi tulajdonjogok territoriális védelme vonatkozásában 
Tattay Levente használja „A versenyjogok … 7. o. 
332 Gyertyánfy Péter a jogharmonizáció célját az Európai Unió általános céljával kapcsolja össze, 
hangsúlyozva az Unió népeinek egységét, az ezt gátló határok és akadályok lebontását. (Gyertyánfy:: 
A szerzői jogi … 272. o. 
333 Erre utal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény általános indokolása, 19. o. 
334 Itt elsősorban Tattay: A versenyjogok … 1-16. o., de hasonló tényezőkre utal Boytha György is a 
Berke-Boytha-Dienes-Oehm-Király-Martonyi: Az Európai …  356-368. o. 
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továbbiakban: EKSZ) szabad áruforgalomra vonatkozó rendelkezéseinek (iii) és az 

EKSZ versenyjogi előírásainak (iv) tulajdonítanak jelentőséget a szerzői jogi 

jogharmonizáció kezdeti szakaszában az egyes szerzők. Az EKSZ, illetve a Római 

Szerződés nem nevesíti, illetve nem nevesítette a szerzői és szomszédos jogokat, így 

nem is került sor hosszú ideig a jogharmonizációra. Általános jelleggel kimondást 

nyert az európai bíróság által, hogy az EKSZ a szerzői és a szomszédos jogokra is 

alkalmazandó. Elsődlegesen az EKSZ 28-30. cikkét kell említenünk,335 mint a szabad 

áruforgalom alapvető rendelkezéseit, melyek a mennyiségi behozatali és kiviteli 

korlátozásokat és az azok alóli kivételeket szabályozzák.336 A hivatkozott cikkek, 

illetve azok  bírósági gyakorlata szerint a szerzői és szomszédos jogok gyakorlása 

alkalmas lehet arra, hogy a tagállamok közötti kereskedelmet akadályozza, azaz 

export-import korlátozó jellegűnek minősülhet, ahol kivételek csak az oltalom 

különleges tárgyára tekintettel is csak szűk körben érvényesülnek. Ezen 

értelmezéssel esik egy tekintet alá a szolgáltatások szabad áramlása körében az 

EKSZ 49. és 55. cikke337 is, melyek alapján rögzíthető, hogy ha a szerzői művek 

felhasználása szolgáltatásnyújtás keretében valósul meg, az EKSZ rendelkezéseit e 

körben is alkalmazni kell. Érvényesülnek a szerzői és szomszédos jogok 

vonatkozásában az EKSZ versenyszabályai is.338  

 

                                                
335 Tattay Levente a szabad áruforgalom központi előírásaiként határozza meg az EKSZ 28-29. cikkét, 
in A versenyjogok … 12. o.  
336 „28. cikk: A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és 
azzal azonos hatású intézkedés. 
29. cikk: A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású 
intézkedés. 
30. cikk: A 28. és a 29. cikk rendelkezései nem zárják ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra 
vonatkozó olyan tilalmakat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok 
és növények egészségének és életének védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő 
nemzeti kincsek védelme vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol. Ezek a tilalmak és 
korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti 
kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei." 
337 "49. cikk: Az alábbiakban megállapított rendelkezések keretén belül a Közösségen belüli 
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás tilos a tagállamok olyan 
állampolgárai tekintetében, akik a Közösségnek nem abban a tagállamában letelepedettek, mint a 
szolgáltatást igénybe vevő személy. 
A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel a fejezet rendelkezéseit kiterjesztheti 
harmadik ország olyan állampolgáraira, akik szolgáltatásokat nyújtanak és a Közösség területén 
letelepedettek. 
55. cikk: A 45-48. cikk rendelkezéseit az e fejezet által szabályozott kérdésekre is alkalmazni kell." 
338 81. cikk: "A közös piaccal összeegyeztethetetlen és ezért tilos minden olyan vállalkozások közötti 
megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely 
hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a közös piacon 
belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása ..." 
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1991-től az irányelvek,339 mint jogharmonizációs eszközök segítségével valósul meg 

a jogegységesítés a szerzői jog területén.340 Nem a közvetlenül kötelező rendelettel341 

szabályoz342 tehát a Közösség, hanem az irányelvek343 útját választotta, azaz minden 

esetben „a belső jogalkotás feladata lesz a célhoz szükséges jogi forma és eszköz 

kiválasztása.”344  A szerzői jogi irányelveket két csoportba lehet osztani. Az első 

generációs irányelvek csoportját  alkotják az információs társadalmat megelőző 

korszakhoz kötődő, 1991 és 1996 között elfogadott irányelvek,345 kiegészítve a sok 

és hosszú viták után elfogadott követő jogról szóló irányelvvel,346 míg a második 

generációs irányelvek közé sorolható, az „infosoc” irányelv és a szellemi 

tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv.347 Ugyancsak ebbe a csoportba 

tartozik az elektronikus kereskedelem irányelve,348 amely azonban csak részben 

tartalmaz szerzői jogi szabályokat. Az irányelvek útján történő szabályozási folyamat 

vélhetően a jövőben sem fog megtorpanni.349 Az alábbiakban azon irányelvek, illetve 

a közösségi jogforrások témánk szempontjából releváns azon rendelkezéseit 

tekintjük át a belső jogi hagyományos jogági tagozódás szerint, amelyek a szerzői 

jogi felhasználási folyamatban részt vevők felelősségével, az igényérvényesítéssel és 

az alkalmazható jogkövetkezményekkel kapcsolatosak.  

 
 
 
 
 
                                                
339 Az irányelv, mint közösségi jogforrás természetére nézve lásd: Várnay Ernő-Papp Mónika: Az 
Európai Unió joga, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004, 160-164. o. 
340 Kivételként említhető a vámjogi kérdéseket szabályozó, a szellemi tulajdon valamennyi formájára 
irányadó rendeleti szintű szabályozás. 
341 EKSZ 308. cikk (RSZ 235. cikk) 
342 A közösségi jog jogforrásairól lásd részletesen Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról,  
Földkör Kiadó, Budapest, 2002, 180-193. o. és Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika, 
Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 275-296. o. 
343 EKSZ 3. h. és 95. cikk, 249. és 308. cikk (RSZ 3. cikk és 100. cikk és 189., 235. cikk) 
344 Gyertyánfy: A szerzői jogi … 283. o. 
345 A Tanács 91/250/EGK irányelve a számítógépi programok jogi védelméről; a Tanács 92/100/EGK 
irányelve a bérbeadás jogáról és a haszonkölcsönzés jogáról, valamint a szellemi tulajdon területén a 
szerzői joghoz kapcsolódó egyes jogokról; a Tanács 93/83/EGK irányelve a műholdas 
műsorsugárzásra, és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szerzői jogra, valamint a szerzői 
joghoz kapcsolódó jogokra vonatkozó egyes szabályok összehangolásáról; a Tanács 93/98/EGK 
irányelve a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejének összehangolásáról; az Európai 
Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve az adatbázisok jogi védelméről 
346 az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve az eredeti műalkotás szerzőjét megillető 
követő jogról 
347 az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
348 az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piaci információs társadalmi 
szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem bizonyos jogi vonatkozásairól 
349 Craig-de Búrca: EU Law…  1058. o. 
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V. 2. 2. A közösségi jogforrások polgári jogi szankciói  

 
A felelősségi kérdésekkel, valamint a polgári jogi szankciókkal alapvetően három 

irányelv foglalkozik, valamint egy, a témánkat csak közvetetten érintő bizottsági 

ajánlás sorolható ebbe a körbe. 

 
V.2.2.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piaci 

információs társadalmi szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem 

bizonyos jogi vonatkozásairól 

 
Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv nem kifejezetten szerzői jogi 

irányelv, hanem a vertikális jogalkotás350 része. Az irányelv egyben az információs 

társadalomról szóló irányelv351 előfutárának is tekinthető, elfogadására352 alig egy 

évvel korábban került sor, mint ahogy az információs társadalomról szóló irányelv 

elfogadásra került. Az irányelvnek a szerzői joghoz való kötődését az alapozza meg, 

hogy információnak minősül az interneten hozzáférhető szerzői jogi védelemben 

részesülő alkotás és a szomszédos jogi teljesítmények is. Így az információs 

társadalmi szolgáltatások tartalmáért való felelősség szabályai353 azok, amelyek 

szerzői jogi szempontból is relevanciával bírnak.354 A szolgáltatók felelősségéről az 

irányelv II. Fejezete 4. szakasza tartalmaz rendelkezéseket, három csoportba osztva 

az internet-szolgáltatás módjait. Nemcsak a szolgáltatási módok, hanem a 

szolgáltatást végzők is három csoportra oszthatók. Beszélhetünk az access 

providerekről, akik a technikai feltételeket, a rájutást biztosítják az internetre,355 

akiktől elkülönülnek a service providerek, akik az internet-használatra irányuló 

szolgáltatást nyújtják,356 s végül a content provider (tartalomszolgáltató) fogalmát 

                                                
350 Az elnevezés az „infosoc” irányelvvel történő összevetésben született, mely horizontális, azaz több 
jogágat átfogó szabályozást valósít meg. A kifejezés Fiorika Finktől származik, aki a „Schutz des 
Urheberrechtes und der Verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (Festschrift für 
Wilhelm Nordemann Nomos, Baden-Baden, 38. o.) használta ezt először.  
351 2001/29/EK irányelv 
352 Az irányelvet 2000. június 8-án fogadták el. 
353 Kiss Zoltán az internet-szolgáltatásban részt vevő különböző szereplők különböző felelősségét 
hangsúlyozza in Kiss Zoltán: Szerzői jogok az Európai Unióban, Cég és jog, 2000. 9. szám, 47. o. 
354 Az irányelv és a szerzői jog kapcsolópontjaként említi Faludi Gábor azt is, hogy az elektronikus 
szerződéskötés befolyásolja a szerzői jogi jogszerzés módját is (Faludi Gábor: A szerzői jogi és 
iparjogvédelmi szabályozás és „Az információs társadalomban nyújtott szolgáltatások egyes jogi 
vonatkozásairól, különösen az elektronikus kereskedelemről” szóló 2000/31/EK irányelv („IRE”) 
kapcsolata, A Gazdasági Minisztérium felkérésére készült tanulmány, 2000. szeptember, című írása 5. 
o. 
355 Berke-Boytha-Dienes-Oehm-Király-Martonyi: Az európai  …425. o. 
356 2000/31/EK irányelv 2. cikk b) pont 
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kell megemlíteni, aki olyan természetes vagy jogi személy, aki azért kapcsolódik az 

internetre, hogy ott tartalmat tegyen hozzáférhetővé.357 Az irányelv előírja a 

tagállamok számára, hogy a service providerek információért való felelősségét ki kell 

zárniuk bizonyos esetekben.358 A különböző szolgáltatók különböző felelősségi 

szintjét meghatározó szabályozás mögött az az elgondolás húzódik meg, hogy az 

interneten továbbított tartalomért csak az feleljen ténylegesen, aki az általa 

létrehozott, vagy általa ellenőrzött tartalom kialakítására döntő ráhatást tud 

gyakorolni. Ezért nem állapítható meg sosem az access provider felelőssége, és ezért 

tartozik fokozott felelősséggel a content provider.359  

 
V.2.2.2. Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve az információs 

társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról 

 
Az információs társadalom támasztotta jogalkotási követelmények lenyomataként 

született meg a szerzői és szomszédos jogok fokozottabb összehangolását biztosító 

irányelv,360 amely ezen a területen minden korábbinál jelentősebb hatásúnak 

tekinthető.361 Az irányelv hosszas előkészítő folyamat eredményeként362 több ponton 

igyekszik kitölteni a szerzői jogi acquis communautaire hézagjait. Az irányelv 

gyakorlati jelentősége közé sorolhatjuk azt, hogy lehetővé teszi a Közösség és a 

tagállamok által is aláírt SZJSZ és EHSZ gyakorlati végrehajtását.363 Vannak olyan 

nézetek is, amelyek szerint az „infosoc” irányelv nem a legjelentősebb szerzői jogi 

tárgyú irányelv, de különlegessége az újszerűségében mindenképpen kimutatható, 

mert először szabályoz a digitális kor követelményeihez igazodó, azt követni próbáló 

szerzői jogi intézményeket, kihangsúlyozva, hogy a szabad felhasználás körének 

taxatív meghatározása az irányelv egyik legnagyobb vívmánya.364 Az irányelv 

                                                
357 2000/31/EK irányelv 2. cikk d) pont 
358 2000/31/EK irányelv 12-15. cikk  
359 Kiss: Szerzői jogok … 47. o.   
360 Az ún. „infosoc” irányelv elfogadására 2001. május 22-én került sor, a tagállamok az irányelv 13. 
cikke (1) bekezdése alapján 2002. december 22-ig voltak kötelesek belső szabályaikat megfeleltetni az 
irányelvnek. 
361 Jörg Reinbothe „a” szerzői jogi irányelvnek nevezi, in Jörg Reinbothe: A szerzői jog perspektívái 
Európában című előadás, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2002. 1. szám 
362 Az irányelv megalkotásának szükségességét megalapozó tényezőket elemzi: Gyertyánfy Péter: 
Jogharmonizáció az információs társadalomban – A szerzői jog példája, Magyar Tudomány, 1998. 2. 
szám, a 196-211. oldalon 
363 2001/29/EK irányelv bevezetője 15. pont  
364 Tattay Levente: Az információs társadalom és az EU INFOSOC Irányelve, Magyar Jog, 2004. 8. 
szám, 497. o. 
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megalkotásának célja egyértelmű: egy egységes és közösségi szintű szabályozás 

kidolgozása az információs társadalom, különösen az internet szerzői és szomszédos 

jogi kérdéseiről,365 felismerve azon kihívásokat, amelyekkel a digitalizáció 

következtében kell szembesülnie a jogalkotónak.366  

 
Az irányelv egyrészt a digitális technika által lehetővé vált új felhasználási módokat 

definiálja, kitérve a többszörözés, a nyilvánosságra hozatal és a terjesztés jogára, 

másrészt az ezekre vonatkozó kizárólagos jogok alóli kivételeket és korlátozásokat 

nevesíti,367 majd külön szól a műszaki intézkedések és a jogkezelési adatok 

védelméről,368 végül a jogérvényesítés körében a szankciók és jogorvoslatok kérdését 

rendezi.369 Az irányelv két cikke370 az információhoz való hozzáférést gátló hatékony 

műszaki intézkedés371 és az elektronikus jogkezelési információ tiszteletben tartására 

vonatkozó kötelezéseket részletezi.  

 
Az irányelv általános rendelkezéseket tartalmaz csak a jogsértések szankciói 

vonatkozásában oly módon, hogy (i) egyrészt előírja a tagállamok számára, hogy az 

irányelvben foglalt jogok és kötelezettségek megsértése esetére megfelelő szankció 

és jogorvoslat biztosításáról gondoskodjanak, (ii) másrészt a biztosított szankciók és 

jogorvoslatok gyakorlati alkalmazása tekintetében tegyenek meg minden szükséges 

intézkedést. A szabályozás tehát azon felismerés kifejeződése, hogy nem csak az 

egyes jogok egységes szabályozása szükséges, hanem ugyanilyen jelentőséggel bír a 

jogsértőkkel szembeni fellépés összehangolása is. A részletek meghatározását 

azonban tagállami hatáskörbe utalja. Az irányelv a tagállamok által előírandó és 

alkalmazandó szankciók kapcsán ugyanis csak annyi iránymutatást tartalmaz, hogy 

                                                
365 Kiss: Szerzői jogok … 47. o. 
366 Tattay Levente: Az információs társadalom és a szellemi alkotások, Magyar iparjogvédelmi és 
Szerzői Jogi Egyesület Közleményei, 44/2003. 144. o. 
367 2001/29/EK irányelv II. fejezet 
368 2001/29/EK irányelv III. fejezet 
369 2001/29/EK irányelv IV. fejezet 
370 2001/29/EK irányelv 6. és 7. cikk 
371 Műszaki intézkedés minden olyan technológia, eszköz vagy alkatrész, amely rendes működése 
során alapvetően arra szolgál, hogy a művek és más, jogi védelem alatt álló teljesítmények 
tekintetében megelőzze, illetve megakadályozza a jogszabályban meghatározott szerzői jog, 
szomszédos jogok, illetve az adatbázis előállítót megillető sui generis jog jogosultja által nem 
engedélyezett cselekményeket. A műszaki intézkedés akkor minősül hatásosnak, ha a jogi védelem 
alatt álló mű vagy más teljesítmény felhasználását a jogosult valamely hozzáférés-ellenőrzési vagy 
védelmet nyújtó eljárással – például kódolással, titkosítással vagy a mű vagy más teljesítmény egyéb 
átalakításával – vagy olyan másolatkészítést ellenőrző mechanizmus útján ellenőrzi, amely a védelem 
célját megvalósítja (irányelv 6. cikk (3) bekezdés)   
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azok legyenek hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek.372  Három szankciót 

nevesít csak az irányelv, melyeket a jogosultak számára a tagállamok biztosítani 

kötelesek a bitorlások elszenvedői részére: (i) a kártérítést, (ii) a jogsértő anyagok, 

eszközök, termékek vagy alkatrészek lefoglalását, (iii) valamint az ideiglenes 

intézkedés igénybevételének lehetőségét.373  Ez utóbbi tekintetében külön rögzíti az 

irányelv, hogy a tagállamoknak – a digitalizációt érintő műszaki fejlődés 

következtében – azt is biztosítaniuk kell, hogy az ideiglenes intézkedést a jogosultak 

olyan közvetítő szolgáltatókkal szemben is kérvényezhessék, akiknek a 

szolgáltatásait harmadik személy szerzői jog vagy szomszédos jogok megsértése 

céljából veszi igénybe.374 A szabályozás indoka az, hogy túlnyomórészt ezek a 

szolgáltatók vannak abban a helyzetben, hogy a jogsértések folytatását 

megakadályozzák.375 A szabályozás hátterében annak a ténynek a felismerése is 

meghúzódik, hogy a bitorlásokkal szembeni fellépés akkor lehet a leginkább 

célravezetőbb, ha a jogsértés folytatását sikerül rövid határidőn belül 

megakadályozni.       

 
V.2.2.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi 

tulajdonjogok érvényesítéséről 

 
Az irányelv megalkotásának szükségessége 

 
A XXI. század elejére a közösségi jogharmonizáció viszonylag széles körben 

valósult meg a szellemi tulajdon védelme területén, különösen az iparjogvédelem 

terrénumában. A jogegységesítés azonban csak partikuláris jelleggel terjedt ki a 

részletesen szabályozott jogok érvényesítésére. Mindez azzal a következménnyel 

járt, hogy az egyes tagállamokban eltérő jellegű és eltérő hatékonyságú jogvédelmi 

rendszer alakult ki, amely károsan hatott az egységes belső piac működésére, a 

hatékony védelmi eszközök hiánya visszafogta az innovációt és az 

alkotótevékenységet is. A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK 

irányelv megalkotását ezek a tényezők indokolták.  

 
 

                                                
372 2001/29/EK irányelv 8. cikk (1) bekezdés 
373 2001/29/EK irányelv 8. cikk (2) bekezdés 
374 2001/29/EK irányelv 8. cikk (3) bekezdés 
375 2001/29/EK irányelv (59) preambulum bekezdés 
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Az irányelv szabályozási területe 

 
Az irányelv átfogó eljárási és végrehajtási szabályokat tartalmaz a szellemi 

tulajdonjogok minden területére vonatkozóan, így a szerzői és szomszédos jogokra 

nézve is. Az irányelv saját maga által megfogalmazott célja a jogszabályok 

egymáshoz való közelítése egy magas, egyenértékű és egységes védelmi szint belső 

piacon belüli biztosítása érdekében.376 Nem célja az igazságügyi együttműködésre, a 

joghatóságra vagy a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok 

elismerésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezések összehangolása, sem az 

alkalmazandó joggal kapcsolatos nemzetközi magánjogi kérdések rendezése,377 

hiszen e körben már más típusú közösségi eszközök hatékonyan működnek. Az 

irányelv csak olyan kérdésköröket kíván rendezni és a szabályozás körébe bevonni, 

amelyek a megalkotásáig a közösségi jog „fehér foltjai” voltak. Az irányelv 

rendelkezései részben kötelező, részben opcionális jellegűek.378 Az irányelv a saját 

hatályát akként definiálja, hogy azokról az intézkedésekről, eljárásokról és 

jogorvoslatokról rendelkezik, amelyek a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 

biztosításához szükségesek,379 lehetőséget adva  a tagállamoknak arra, hogy az 

irányelvben foglaltakon túlmenően egyéb megfelelő jogkövetkezményeket 

alkalmazzanak a szellemi tulajdonjogok megsértése esetére.380 Fontos, hogy a 

szabályozás kiterjed bármely szellemi tulajdonjog megsértése esetére alkalmazandó 

intézkedésekre, eljárásokra.381  

 
Az egyes intézkedések a jogsértések miatt indítandó eljárásokat megelőző időszakra, 

az érdemi eljárás időszakára és az érdemi határozat meghozatalát követő időszakra 

egyaránt vonatkoznak. A legfontosabb szabályozási területek az alábbiak: (i) a 

                                                
376 2004/48/EK irányelv (10) preambulumbekezdés 
377 2004/48/EK irányelv (11) preambulumbekezdés 
378 Bacher-Faludi: Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén, Jogtudományi Közlöny, 2005. 
9. szám, 372. o. 
379 2004/48/EK irányelv 1. cikk 
380 2004/48/EK irányelv 16. cikk 
381 2004/48/EK irányelv 2. cikk (1) bekezdés 
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bizonyítékok,  (ii) az ideiglenes intézkedések, (iii) a tájékoztatáshoz való jog, (iv) a 

további jogsértéstől való eltiltás, (v) a kártérítés kérdésköre.382  

Az irányelv ezen intézkedések, eljárások és jogorvoslatok tekintetében általános 

követelményeket fogalmaz meg, mely elvárásoknak meg kell hogy feleljen minden 

egyes eljárásjogi intézmény. Ezen maximák az alábbiak:383 

(i) méltányosak és igazságosak legyenek; 

(ii) nem lehetnek indokolatlanul bonyolultak és költségesek; 

(iii) nem eredményezhetnek ésszerűtlen határidőket és indokolatlan 

késedelmeket; 

(iv) hatásosnak, arányosnak és elrettentőnek kell lenniük; 

(v) a jogszerű kereskedelemnek nem állíthatnak korlátokat; 

(vi) az intézkedésekkel való visszaélés esetére biztosítékokat kell teremteni.384 

 
Az egyes intézkedések kérelmezésére jogosultak 

 
Az irányelv széles körben határozza meg az egyes intézkedések kérelmezésére 

jogosultak körét, lehetővé téve minden olyan személyi körnek a jogvédelmi eszközök 

igénybevételének lehetőségét, amely közvetlenül vagy közvetett módon érintett lehet 

az egyes jogsértések kapcsán. Így (i) a szellemi tulajdonjogok jogosultjain kívül (ii) a 

használati jogosultak,385 (iii) a közös jogkezelő szervezetek386 és (iv) a szakmai 

szervezetek is jogosultak az igényérvényesítésre.387 Bevezeti az irányelv a szerzőség 

vélelmét – melyet megfelelően alkalmazni kell a szomszédos jogi jogosultakra is – 

az irányelvben foglalt intézkedések, eljárások és jogorvoslatok alkalmazása során, 

kimondva ahhoz, hogy egy irodalmi vagy művészeti mű szerzőjét ellenkező 

bizonyíték hiányában szerzőnek tekintsék, és így jogosult legyen jogorvoslati eljárás 

megindítására, elegendő, ha nevét a szokásos módon feltüntetik a művön.388 

 
 

                                                
382 Az irányelv öt fejezetre tagolódik: I. Cél és hatály; II. Intézkedések, eljárások és jogorvoslatok; III. 
Tagállami jogkövetkezmények; IV. Magatartási kódex és közigazgatási együttműködés; V. Záró 
rendelkezések 
383 2004/48/EK irányelv 3. cikke alapján 
384 Ezen követelményeknek való megfelelés különösen az irányelvnek megfelelő tagállami 
szabályozások megalkotása során lesz nagy jelentősége.  
385 Ennek elsősorban az iparjogvédelem területén van jelentősége, a licenciavevők vonatkozásában. 
386 Az irányelv 4. cikk c) pontja alapján a közös jogkezelő szervezeteket megilleti általában az a jog, 
hogy az általuk képviselt jogosultak javára eljárjanak. 
387 2004/48/EK irányelv 4. cikk 
388 2004/48/EK irányelv 5. cikk 
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A bizonyítékok 

 
Az irányelv egyik legjelentősebb szabályozási területe a bizonyítékok kérdése. 

Amennyiben az igényt érvényesítő fél kellően valószínűsítette a jogsértés 

elkövetését, de vannak olyan bizonyítékok, amelyek nem állnak a rendelkezésére, 

akkor lehetőség nyílik arra, hogy a hatóság az ellenérdekű felet (a potenciális 

jogsértőt) kötelezze a birtokában lévő bizonyítékok bemutatására, üzletszerű 

elkövetés esetén elrendelhető az ellenérdekű fél banki, kereskedelmi és pénzügyi 

iratainak hatóság részére történő átadása.389  

 
Ideiglenes intézkedés 

 
Már az ügy érdemében lefolytatandó eljárás megindítása előtt lehetőség van arra, 

hogy az illetékes bíróságok – akár az ellenérdekű fél előzetes meghallgatása nélkül 

is390 – ideiglenes intézkedést rendeljenek el, melynek körében lehetőség van a 

jogsértő áruk, az előállításukhoz vagy terjesztésükhöz használt anyagok 

lefoglalására. Megfelelő garanciális szabályok biztosítják e körben is azt, hogy az 

ellenérdekű fél jogai is megfelelő védelemben részesülhessenek, biztosítva számára a 

védekezéshez való jogot, a bizalmas információk megfelelő védelmét, s egyben 

biztosítékot is beépítve a hatóságok esetleges tévedései esetére. Ennek megfelelően 

az egyes intézkedéseket a felperes által nyújtandó óvadéktól vagy biztosítéktól lehet 

függővé tenni. Amennyiben az intézkedést az ellenérdekű fél meghallgatása nélkül 

hozták meg, arról őt az intézkedés végrehajtását követően haladéktalanul értesíteni 

kell, valamint az ellenérdekű fél kérelmére az eljáró hatóságok visszavonják az 

intézkedést, ha a kérelmező a foglalástól számított húsz munkanapon vagy 

harmincegy naptári napon belül391 nem indít az ügy érdemi elbírálására irányuló 

eljárást.392 Az érdemi eljárás keretében ugyancsak lehetőség van arra, hogy a felperes 

kérelmére a bíróságok ideiglenes intézkedést rendelhessenek el.393 E körben 

elrendelhető – akár pénzbírság kiszabásával egyidejűleg – a jogsértés folytatásának 

megtiltása, vagy a jogsértés folytatásának olyan biztosíték nyújtásától való függővé 

tétele, amely a jogosult kártérítését szolgálja: a jogsértő áruk lefoglalása, a 
                                                
389 2004/48/EK irányelv 6. cikk 
390 úgynevezett ex parte eljárás keretében 
391 A két határidő közül a hosszabb az irányadó minden esetben. 
392 2004/48/EK irányelv 7. cikk 
393 Ezzel kapcsolatos gondolatokat lásd: Berke-Boytha-Dienes-Oehm-Király-Martonyi: Az európai … 
437. o. 
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forgalmazásuk megakadályozása, üzletszerűen elkövetett jogsértés esetén pedig a 

jogsértő ingó és ingatlan vagyonának lefoglalása, bankszámlájának befagyasztása.394 

Az érdemi eljárás megindítása előtti ideiglenes intézkedés során alkalmazandó, az 

ellenérdekű fél jogait védő garanciális szabályok itt is érvényesülnek.  

 
Tájékoztatáshoz való jog 

 
Lényeges jogként szabályozza az irányelv a tájékoztatáshoz való jogot,395 mely 

szerint az illetékes bíróságok elrendelhetik a jogosult kérelmére, hogy a jogsértő és a 

jogsértéssel bármilyen módon kapcsolatba hozható személy – azaz (i) aki 

kereskedelmi mennyiségben tart a birtokában jogsértő árut, (ii) aki a jogsértő 

szolgáltatásokat üzletszerűen vette igénybe, (iii) aki üzletszerűen nyújtott 

szolgáltatásokat a jogsértő tevékenységekhez, illetve (iv) aki az említett személyek 

állítása szerint részt vett a jogsértő áruk előállításában, gyártásában vagy 

terjesztésében, illetve az ilyen szolgáltatások nyújtásában – adjon felvilágosítást a 

jogsértőnek vélt áruk vagy szolgáltatások eredetét vagy forgalmazását illetően, az 

abban érintett személyekre vonatkozóan is.396 Az információ adási kötelezettség a 

személyek tekintetében a névre és a címre, az árukat illetően pedig a mennyiségre és 

az értük fizetett árra terjed ki. Az irányelv nemcsak a szolgáltatandó adatok körét, 

hanem az azokkal összefüggő garanciális rendelkezéseket is tartalmazza, 

titokvédelmi, a hozzátartozók kötelezettség alóli mentességét biztosító szabályok 

útján.397  

 
Az ügy érdemében hozott határozatban megállapítható intézkedések 

 

Az ügy érdemében hozott határozat alapján három intézkedéstípust nevesít az 

irányelv, amellett, hogy a nyertes fél ésszerű és arányos, az eljárással kapcsolatban 

felmerült költségeinek megtérítését a vesztes félre telepíti, lehetővé téve 

méltányossági okok alapján az ezen főszabálytól való eltérést.398  

 

                                                
394 2004/48/EK irányelv 9. cikk (1) és (2) bekezdés 
395 a magyar jogi nyelvben adatszolgáltatási jog elnevezéssel honosodott meg ez a jogintézmény 
396 2004/48/EK irányelv 8. cikk 
397 Bacher Vilmos-Faludi Gábor: Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén, Jogtudományi 
Közlöny, 2005. 9. szám., 377. o. 
398 2004/48/EK irányelv 14. cikk 
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(i) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a jogsértő áruk előállításában használt 

anyagok és eszközök kereskedelmi csatornákból, főszabályszerűen a jogsértő 

költségére történő visszavonását, onnan való végleges kivonását vagy 

megsemmisítését.399 E körben az eljáró szerveknek figyelemmel kell lenniük a 

jogsértés súlyára, az elrendelt jogorvoslatok közötti arányosság követelményére, 

valamint harmadik személyek érdekeire is.  

(ii) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a jogsértés megállapítása esetén a jogsértő 

további jogsértéstől történő eltiltását, ahol lehetőség van a határozat be nem 

tartásának pénzbírsággal történő kikényszerítésére is,400 és ezen két szankció 

kártérítéssel történő kiváltásának lehetőségét is garantálniuk kell a jogsértő 

kérelmére, ha ez utóbbi nem szándékosan és nem is gondatlanul járt el, s az 

intézkedések végrehajtása számára aránytalan kárt okozna, és a sértett fél javára 

fizetendő pénzbeli kártérítés ésszerű ellenszolgáltatást biztosít.401  

(iii) Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsák a sértett fél 

kérelmére, hogy a rosszhiszemű jogsértő a sértett fél számára a tényleges kárnak 

megfelelő kártérítést fizessen, lehetővé téve általány kártérítés fizetését. Abban az 

esetben, ha a jogsértő rosszhiszeműsége nem bizonyítható, a gazdagodás megtérítése 

rendelhető el.402 A kártérítés körében az elmaradt haszon, a jogsértő jogtalan 

gazdagodása, illetve a nem vagyoni hátrányok is figyelembe veendőek.  

 
Publicitás 

 
Prevenciós célt szolgál az irányelv azon szabálya, mely szerint biztosítani kell a 

jogsértést megállapító bírósági határozatok nyilvánosságra hozatalát, illetve a 

jogsértést megállapító határozatban foglalt információ terjesztését a jogosult 

kérelmére a jogsértő költségén, akár nyilvános hirdetések útján is.403  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
399 2004/48/EK irányelv 10. cikk 
400 204/48/EK irányelv 11. cikk 
401 2004/48/EK irányelv 12. cikk 
402 2004/48/EK irányelv 13. cikk (1) és (2) bekezdés 
403 2004/48/EK irányelv 15. cikk 
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V.2.2.4 A Bizottság ajánlása a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői 

és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről 

 
Bár nem tekinthető jogforrásnak, mégis érdemes említést tenni a „puha jog”404 

kategóriájába tartozó azon ajánlásokról, amelyek közvetett és nem kötelező érvényű, 

de nem jogi hatás nélküli, a nemzeti bíróságok által is figyelembe veendő405 

szabályokat tartalmaznak a szerzői jogi szankciórendszert is érintően. Ezek közül az 

ajánlások406 közül a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és 

szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló 2005/737/EK 

bizottsági ajánlást kell kiemelnünk, amelynek jelentősége abban fogalmazható meg, 

hogy kimondja, a jogosultaknak jogukban áll bármely, a jogszerű online zenei 

szolgáltatások nyújtásához szükséges online joguk kezelését a választásuk szerinti 

területen működő, általuk választott közös jogkezelőre bízni, függetlenül a közös 

jogkezelő vagy a jogosult lakóhelye szerinti tagállamtól vagy állampolgárságától.407  

Az alapvetően a közös jogkezelés tárgyában született ajánlás egyetlen pontja 

kapcsolódik témánkhoz, amely kimondja, hogy a tagállamok hatékony jogvita-

rendezési mechanizmusokat működtessenek, különösen a díjszabások, az 

engedélyezési feltételek, továbbá az online jogok kezelés céljából történő átruházása, 

illetve visszavonása tekintetében.408 Az ajánlás is tagállami szintre utalná a jogviták 

rendezését, s nem állapít meg a jogsértőkkel szemben alkalmazandó speciális 

jogkövetkezményeket.  

 
 
V. 2. 3. A közösségi jogforrások büntetői jogi szankciói 

 
A büntetőjogi védelem hatékonyságának fokozása mind az európai, mind a magyar 

                                                
404 Az angol soft law magyar megfelelője, mely kifejezést használja az Szjt. kommentárja (Complex 
DVD-Jogtár), valamint a jogirodalom is (ld: Faludi Gábor: A szerzői jogsértés következményeinek 
nemzetközi alapjai; az ideiglenes intézkedés, Ius Privatum Ius Commune Europae Liber Amicorum 
Studia Frenc Mádl Dedicata, ELTE ÁJK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, 2001, 105. o.) 
405 Munkadokumentum a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos jogok 
közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló 2005. május 18-i bizottsági ajánlásról (Jogi Bizottság, 
előadó: Lévai Katalin, 2006. március 31., DT/609817HU.doc.)  
406 Példaként említhető a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelemről, illetve a kódolt rádió- és 
televízióműsorok védelmével foglalkozó ajánlás  
407 Az ajánlás ezen 3. pontját idézi: Kiss Zoltán-Munkácsi Péter: A jogszerű online zeneszolgáltatás 
érdekében a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló 2005/737/EK 
bizottsági ajánlás vizsgálata és az esetlegesen felmerülő jogalkotási feladatok, Fehér Könyv a szellemi 
tulajdon védelméről 2006, Magyar szabadalmi Hivatal 2007, 82. o.  
408 2005/737/EK ajánlás 15. pont  
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jogalkotót foglalkoztatja jelenleg,409 mely gondolkodás eredményeképpen különböző 

tervezetek láttak napvilágot. A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 

irányelv tervezetében – az Európai Bizottság eredeti előterjesztésében – szerepeltek 

még büntetőjogi előírások is, melyek azonban a végleges irányelvből kimaradtak. Az 

előterjesztés 20. cikke szerint a szerződő államoknak a szellemi tulajdonjogok súlyos 

megsértőivel szemben hatékony védelmet kell biztosítaniuk büntetőjogi eszközökkel 

is, ahol a szellemi tulajdonjogok súlyos megsértésének minősül, ha a cselekmény 

szándékos, és kereskedelmi célból kerül elkövetésre. Az előterjesztés lehetővé tette 

volna mind a természetes, mind a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi szankciók 

alkalmazását, így pénzbüntetést, illetve a termékek, eszközök lefoglalását. Ezen 

túlmenően ugyancsak lehetővé vált volna a következő jogkövetkezmények 

alkalmazása: (i) szellemi tulajdonjogot sértő termékek megsemmisítése, (ii) a 

jogsértéshez elsődlegesen használt létesítmény teljes vagy részleges, végleges vagy 

időleges bezárása, (iii) az üzleti tevékenység folytatásának állandó vagy időleges 

megtiltása, (iv) bírósági ellenőrzés alá helyezés, (v) bírósági úton történő 

felszámolás, (vi) állami segélyekhez és támogatásokhoz való hozzáférés tilalma, (vii) 

bírói ítélet nyilvánosságra hozatala. 

 
Ezen büntetőjogi szabályozási elemek az irányelv végleges tervezetéből kimaradtak. 

Az igényérvényesítési irányelv elfogadott szövegében azonban továbbra is maradt 

két utalás büntetőjogi aspektusokra, így arra, hogy a polgári jogi és közigazgatási 

jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően a büntetőjogi eszközök is a szellemi 

tulajdonjogok érvényesítési eszközeinek minősülnek,410 valamint kimondja az 

irányelv azt is, hogy az irányelv nem érinti a szellemi tulajdonjogok megsértéséhez 

kapcsolódó büntetőeljárásokra és büntetésekre vonatkozó tagállami 

rendelkezéseket.411  

 
Az európai jogalkotás azonban abba az irányba haladt, hogy a szellemi tulajdonjogok 

érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről szóló irányelv,412 valamint egy 

tanácsi kerethatározat – a szellemi tulajdonjogokat érő sérelmek visszaszorítására 

                                                
409 A szerzői jogi kalózkodás visszaszorítása, Cégvezetés, 2006. 1. szám, 
http://cegvezetes.cegnet.hu/2006/1/a-szerzoi-jogi-kalozkodas-visszaszoritasa 
410 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (28.) preambulumbekezdés 
411 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2.) cikk (3) bekezdés 
412 2005/0127 (COD) 
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kidolgozott büntetőkeret megerősítéséről413 – került kidolgozásra az Európai 

Parlament és a Tanács részéről az igényérvényesítési irányelvből kimaradt 

rendelkezések helyett, de azokkal részben azonos tartalommal. A fokozottabb 

igazságügyi együttműködés keretében a kerethatározat célja az volt, hogy 

megerősítse a tagállamok szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos 

rendelkezéseinek közelítése céljából hozott büntetőjogi intézkedéseit, valamint 

elősegítse és ösztönözze a tagállamok között a jogsértések elleni együttműködést.414 

Mindezt a büntetési tételek egységes szintjének és az elkobzás egységes 

szabályozásával, közös nyomozócsoportok felállításával, a joghatósági és a 

büntetőeljárási szabályok összehangolásával kívánták az európai jogalkotók 

megvalósítani. A Bizottság az irányelv- és kerethatározat-javaslatot később 

visszavonta, elfogadott ugyanakkor egy újabb javaslatot, mely immár egy 

dokumentumban kíván rendelkezni a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító 

büntetőjogi intézkedésekről irányelvi formában,415 anyagi és eljárásjogi szabályok 

(közös nyomozócsoportok felállítása, bűncselekmények hivatalbóli üldözése) 

harmonizálása útján. 

 
V. 2. 4. A közösségi jogforrások vámjogi szankciói 

 
A hamis (kalóz) termékekkel szembeni vámintézkedések útján megvalósuló 

közösségi szintű fellépést 2004 közepéig a Tanácsnak a hamisított és kalóz áruk 

szabad forgalomba bocsátását, kivitelét, újrakivitelét, vagy felfüggesztő eljárás alá 

vonását tiltó intézkedések megállapításáról szóló 3295/94/EK rendelete tette 

lehetővé.416 2004. július 1. napjától ezt a rendeletet felváltotta az egyes szellemi 

tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről, és az ilyen 

jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről a Tanács 

1383/2003/EK rendelete.417 A rendelet hatálya kiterjed a szerzői és szomszédos 

jogok jogosultja, illetve a gyártó országban a jogosult által felhatalmazott személy 

engedélye nélkül előállított, másolt vagy másolatot magában foglaló árukra.418 A 

szerzői jog területén azonban a rendelet gyakorlati alkalmazásának lehetősége – az 
                                                
413 2005/0128 (CNS) 
414 2005/0128 (CNS) kerethatározat tervezet, indokolás harmadik bekezdés 
415 COM (2006) 168 final 
416 Hivatalos Lap 341., 1994. december 30. 
417 Tattay Levente: A szellemi alkotások európai jogharmonizációja Magyarországon (1991-2007), 
Magyar Jog, 2007. 9. szám, 524. oldal 
418 1383/2003/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdés b) pont 
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iparjogvédelmi, elsősorban védjegyjogi területen történő alkalmazáshoz képest – 

kisebb jelentőséggel bír, mivel a rendeletet a dologi formában megjelenő áruk 

esetében kell alkalmazni, a szerzői jogban azonban elsősorban nem az anyagi jellegű 

műfelhasználási módok kerülnek előtérbe a technikai fejlődés nyomán. A rendelet 

végrehajtására szolgál a 1891/2004/EK bizottsági rendelet,419 amely az egyes 

szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről, 

és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 

1383/2003 EK tanácsi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról címet 

viseli. A rendeletek közvetlenül hatályosak Magyarországon, és azok – jogforrás 

jellege folytán – magyar jogba történő átültetésére sincs szükség, ezért a szabályait 

részletesen a magyar szerzői jogi szankciók körében elemezzük a közösségi 

rendeleteket kiegészítő, az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni 

vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004 (XII.26.) Korm. rendelettel420 együtt, 

arra is figyelemmel, hogy olyan kérdésekben, melyeket a hivatkozott rendeletek nem 

szabályoznak, az általános (közösségi és magyar) vámjogi szabályokat is alkalmazni 

kell.421  

 
 
VI. A szerzői jogi törvény polgári jogi szankciórendszere 

 
VI.1. Az objektív alapú szankciók 

 
Az Szjt.-ben szabályozott szerzői jogi szankciórendszer vonatkozásában – ahogy a 

szellemi tulajdon védelmére vonatkozó valamennyi más törvény esetében is – kétféle 

jogkövetkezmény különíthető el, az objektív és a szubjektív jogkövetkezmények. Az 

elhatárolás alapja az, hogy a jogsértő részéről tanúsított magatartás felróható volt-e 

vagy sem, azaz, hogy a jogsértő úgy járt-e el, ahogy az az adott helyzetben általában 

elvárható. Az objektív jogkövetkezmények alkalmazására felróhatóságtól függetlenül 

lehetőség van, azaz pusztán a jogsértés ténye megalapozza a szankció alkalmazását. 

Az objektív szankciók tipikusan a szerző személyhez fűződő jogai megsértésének 

orvoslására hivatottak, azonban fontos szerepet kaphatnak a vagyoni jogok 

védelmében is. Ez következik abból is, hogy a magyar szerzői jogi szabályozás a 

                                                
419 Hivatalos Lap L 328 2004. október 30. 
420 Megjelent a Magyar Közlöny 2004. évi 201. számában, hatályos 2005. január 1. napjától 
421 Bérczes László-Gyenge Anikó-Lévai Zsófia: A szerzői jogi jogsértések esetén alkalmazható jogi 
eszközökről – Segédanyag a gyakorlat számára, ASVA, Budapest, 2005. 79. o. 
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szerzői jogot a személyhez fűződő és a vagyoni jogok egységének tekinti.422 A 

szabályozás háttereként említést kell tennünk a Ptk.-ról, melynek 87. §-a (1) 

bekezdése kimondja, hogy akinek a szellemi alkotáshoz fűződő jogát megsértik – a 

külön jogszabályban meghatározott védelmen kívül –, az a személyhez fűződő jogok 

megsértése esetén irányadó polgári jogi igényeket is támaszthat. Mindez azt jelenti, 

hogy nemcsak az Szjt. teremti meg a Ptk. háttérjogszabályi jellegét azon 

rendelkezésével, mely szerint azokban a kérdésekben, amelyeket az Szjt. nem 

szabályoz, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni,423 hanem a Ptk.-

nak is van kifejezett rendelkezése a szerző személyhez fűződő jogai megsértése 

esetére alkalmazható szankciókat illetően. Felmerül azonban a kérdés, hogy nincs-e 

ellentmondásban az Szjt. és a Ptk. hivatkozott két rendelkezése, ugyanis a Ptk-t csak 

azokban az esetekben lehet alkalmazni, amelyekre nézve az Szjt. speciális 

szabályozást nem tartalmaz. Márpedig az Szjt. a személyhez fűződő jogok 

megsértése esetére is igen széles szankciórendszert alkalmaz, amely részben meg is 

egyezik a Ptk. 84. §-ában rögzített, a személyhez fűződő jogok megsértése esetén 

támasztható polgári jogi igényekkel. Az eltérés pusztán annyi, hogy a Ptk.-ban 

szabályozott jogkövetkezményeken túlmenő bővebb szankciórendszer-katalógus 

található az Szjt-ben. Minderre figyelemmel a Ptk.-ban rögzített jogkövetkezmények 

alkalmazása szükségtelen, ahogy szükségtelen az is, hogy a Ptk. is utaljon külön a 

személyhez fűződő jogok megsértése esetére irányadó Ptk.-beli szankciók 

alkalmazásának lehetőségére, ugyanis ez az utaló norma gyakorlatilag kétszeres, 

ugyanazon jogintézmény párhuzamos szabályozását eredményezi, amelyre nincs 

szükség. Ezt a jogalkotó is felismerte, és az új Polgári Törvénykönyv 

törvényjavaslatában már a jelenlegi Ptk. 87. §-a (1) bekezdésének megfelelő tartalmú 

szabályozás nem található. Az az általános, bírói gyakorlatból levont jogelv azonban 

e körben is érvényesül, mely szerint a személyhez fűződő jogok megsértése miatt 

érvényesített igények elbírálásánál a kölcsönösen elkövetett jogsértések egymással 

való összefüggéseit nem lehet figyelmen kívül hagyni.424 

 
Az objektív jogkövetkezmények párhuzamos alkalmazására lehetőség van,425 ami azt 

jelenti, hogy egyszerre akár több objektív jogkövetkezmény alkalmazását is kérheti a 

                                                
422 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 494. o.  
423 Szjt. 3. §  
424 BH 1995.395 
425 BH 2004.36 
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szerző, figyelemmel a jogsértésre, és az annak következtében kialakult helyzetre, 

hiszen ennek a helyzetnek az orvoslására kell megtalálni a leginkább megfelelő 

jogkövetkezményt.426 A bíróság azonban a Pp. szabályai szerint csak olyan 

jogkövetkezményt alkalmazhat, amelyre vonatkozóan a felperes kérelmet 

előterjesztett. Ez következik a Pp. kereseti kérelemhez kötöttség 215. §-ában 

meghatározott szabályából. Arra azonban van lehetősége a szerzőnek, hogy az eljárás 

folyamán felperesként a keresetét módosítsa, s az elsőfokú tárgyalás berekesztéséig 

olyan szankció alkalmazását is kérheti, amelyet korábban, a perindításkor esetleg 

nem kért. Erre a másodfokú eljárásban is van lehetősége, ugyanis az elsőfokú 

eljárásban, amennyiben az adott jogsértés orvoslására nem követelte a felperes az 

adott objektív szankció alkalmazását, az ennek érvényesítésére vonatkozó igény 

olyan kereset-felemelésnek tekinthető, amely a Pp. 247. §-a (1) bekezdése b) pontja 

alapján nem minősül tiltott keresetváltoztatásnak.427 Az objektív szankciók kumulált 

alkalmazása mellett lehetőség van szubjektív, azaz a kártérítési szankció 

alkalmazására is, illetőleg nem kizárt a polgári jogi objektív jogkövetkezmények 

mellett más jogági szankciók egyidejű alkalmazása sem. Az objektív szankciók 

jellegüket érintően elsődlegesen személyiségvédelmi intézkedések, ilyen módon ezek 

nem évülnek el, azaz ezen igényeket határidő nélkül, a jogsértés bekövetkezését 

követően akár sok-sok évvel is alkalmazni lehet.428 Ez azt jelenti, hogy az elévülés 

Ptk.-beli rendelkezései429 nem alkalmazhatók, azaz sem időbeli korlát nincs ezen 

objektív jogkövetkezmények szerző általi támasztására, sem az igényérvényesítésre 

vonatkozó határidő megszakadása vagy nyugvása nem jöhet figyelembe.  

 
Az objektív szankciók alkalmazásának alapvetően három feltétele van: (i) a szerzői 

jogot sértő jogellenes magatartás tanúsítása, (ii) a szerzői alanyi jog sérelme és (iii) a 

jogsértő, jogellenes magatartás és az alanyi jog sérelme közötti okozati összefüggés 

fennállta.430 Az Szjt. objektív szankcióinak jelenlegi rendszere a jogérvényesítési 

irányelv alapján nyerte el mai formáját. A jelenlegi szabályozás szerint a szerzői jogi 

jogbitorlásokkal szemben az Szjt. 94. §-a szerint alkalmazható objektív szankciók az 

alábbiak:  

(i)   a jogsértés megtörténtének bíróság általi megállapítása,  
                                                
426 Lontai-Faludi-Gyertyánfy-Vékás: Magyar … 112. o.  
427 Petrik (szerk.): A szerzői … 129. o.  
428 Tattay: A szellemi … 193. o.  
429 Ptk. 324-327. §  
430 Tattay: A szellemi … 193. o. 
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(ii)   a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmény abbahagyása, 

illetve a jogsértő eltiltása a további jogsértéstől, 

(iii) elégtételadás nyilatkozattal vagy más megfelelő módon, és az elégtételnek 

megfelelő nyilvánosság biztosítása a jogsértő részéről és költségén, 

(iv)  adatszolgáltatás a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások 

előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a 

jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról,  

(v)    a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése,  

(vi)   a sérelmes helyezet megszüntetése, a jogsértést megelőző állapot 

helyreállítása, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt 

eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállított dolgok lefoglalása, 

meghatározott személynek történő átadása, kereskedelmi forgalomból való 

visszahívása, onnan való végleges kivonása, illetve megsemmisítése,  

(vii) a jogsértést megállapító határozat jogsértő költségére történő 

nyilvánosságra hozatala országos napilapban, illetőleg internet útján történő 

közzététellel.  

 
Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk az egyes objektív szankciókat, melyeket a 

szerző a szerzői műre vonatkozó valamely joga megsértése esetén, mint 

jogkövetkezményt követelhet, és azt, hogy ezen objektív szankciók alkalmazására 

kivel szemben van lehetőség, azaz, hogy az csak a jogsértővel vagy pedig harmadik 

személlyel szemben is alkalmazható szankciót jelent-e, illetve, hogy csak a bitorlási 

perben hozott érdemi határozatban kerülhet-e sor ezen szankció alkalmazására, 

avagy lehetőség van ideiglenes intézkedésként történő alkalmazásukra is. Minden 

egyes objektív szankció esetén külön-külön vizsgáljuk azt, hogy az adott 

szankciónak mi a szerepe, milyen funkciót tölt be a szerzői jogok bitorlása elleni 

küzdelemben, azaz, hogy milyen típusú szerzői jogi jogsértések esetén alkalmazható 

az adott szankció, és alkalmazásának milyen kihatásai, következményei lehetnek a 

szerzőkre és a jogsértőkre nézve. E körben alaptételként kezeljük azt az általánossá 

vált felfogást, mely szerint az objektív jellegű szankciók azonosíthatók az erkölcsi 

jellegű jogkövetkezményekkel.431 Ugyancsak általános kiindulópontként tekintünk 

arra a nézetre, mely szerint az objektív alapú szankciók elsődleges célja a 

                                                
431 Benárd: A szerzői … 345. o.  



 112  
 
 

megelőzés.432 Ezen ismérveket, mint elhatárolási elemeket, tekintjük a szubjektív 

alapú szankciókkal szemben, melyek elsődlegesen vagyoni jellegű szankcióként 

ismeretesek, illetőleg a céljuk a sérelmes helyzet megszüntetése, az eredeti állapot 

helyreállítása és a bekövetkezett hátrányok kompenzálása. Szükséges annak 

vizsgálata, hogy mennyiben tartható fenn az objektív szankciók vonatkozásában az a 

sommás megállapítás, hogy ezen jogkövetkezmények kizárólag erkölcsi jellegűek, és 

céljuk csak a generális, illetőleg speciális prevenció. E körben – figyelemmel a bírói 

gyakorlat megállapításaira is – tekintettel kell lenni arra is, hogy az egyes objektív 

szankciók milyen új jogpolitikai célokat hivatottak szolgálni, és karakterisztikájuk 

hogyan változott meg, milyen átalakuláson ment keresztül.  

 
A vagyoni jogok megsértése tipikusan az engedély nélküli felhasználás,433 vagy az 

engedély kereteit túllépő felhasználás,434 valamint a szabad felhasználás szabályainak 

megsértése. A jogellenes felhasználási cselekményt tanúsítókkal szemben ilyen 

esetben az objektív szankciók érvényesíthetők arra figyelemmel, hogy a szerzőt 

díjigény illeti meg a felhasználóval szemben. Abban az esetben azonban, amikor a 

díjigény nem a felhasználóval, hanem olyan személlyel áll fenn, akinek a 

tevékenysége bár kapcsolódóik a felhasználáshoz, de ő maga nem minősül 

felhasználónak, például a reprográfiai díjak és az üres kazetta jogdíjak esetén,435 a 

harmadik személyekkel szemben az Szjt. 20. és 21. §-ában meghatározott speciális 

díjigények, és az ott rögzített adatszolgáltatás iránti igény érvényesíthető.  

 
VI.1.1. Jogsértés megtörténtének bíróság általi megállapítása 

 
A jogsértés megtörténtének bíróság általi megállapítása egy olyan objektív 

jogkövetkezmény, melynek alkalmazását a szerző elsődlegesen szokta kérni a 

keresetlevelében. Fundamentális igényként, vagy más szóhasználattal 

minimumigényként436 is lehet erre tekinteni arra figyelemmel, anélkül, hogy a 

bíróság valamely szerzői jogi jogsértés elkövetését ne állapítaná meg, nincs lehetőség 

semmilyen – sem objektív, sem szubjektív – jogkövetkezmény alkalmazására. Egy 

                                                
432 Petrik Ferenc (szerk.): A személyiség jogi védelme, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1992, 201. o.  
433 BH 1991.230 
434 BH 1999.548, BH 1992.97 
435 BH 1993.90 és BH 1993.158 
436 Bérczes László-Gyenge Anikó-Lendvai Zsófia: A szerzői jogi jogsértések esetén alkalmazható jogi 
eszközökről – Segédanyag a gyakorlat számára – Budapest, ASVA, 2007, 42. o.  
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adott szankció alkalmazására ugyanis csak jogsértés elkövetése esetén, arra adott 

válaszként kerülhet sor. Ahhoz azonban, hogy bármely más jogkövetkezmény 

alkalmazható legyen, nem kell feltétlenül a bíróságnak az ítéletében a jogsértés 

megtörténtének megállapítását, mint önálló szankciót szerepeltetnie. Ez azt jelenti, 

hogy ezen bíróság általi jogsértés megállapítása nem más, mint egy önálló szankció, 

azaz a bíróság általi deklaráció már maga is egy jogkövetkezmény, mely akkor ölt 

önálló szankció jelleget, ha a felperes, azaz a jogaiban sértett szerző kifejezetten kéri 

ezen szankció alkalmazását. Ez esetben a bíróság ítéletének rendelkező része 

tartalmazza annak pontos megállapítását, hogy a per alperese milyen típusú 

magatartásával a felperes, mint szerző, mely jogát, hogyan sértette meg, esetleg arra 

is tartalmaz utalást, hogy ez a jogsértés, amelyet a bíróság megállapít, több 

alkalommal, vagy ismétlődően, illetőleg folyamatos jelleggel történt-e. Az ítélet 

rendelkező részének tehát konkrétumokat kell tartalmaznia az elkövetett jogsértés 

tekintetében.437 Ha ezen szankció alkalmazását nem kéri a felperes, hanem csak 

egyéb, akár objektív vagy szubjektív jogkövetkezményeket támaszt a bitorló 

alperessel szemben, akkor az eljáró bíróságnak ugyancsak meg kell állapítania a 

jogsértés megtörténtét ahhoz, hogy egyéb szankciót alkalmazhasson, ez esetben 

azonban nem az ítélet rendelkező részében kerül sor a jogsértés megtörténtének 

megállapítására, hanem az ítélet indokolása tartalmaz erre vonatkozó utalást, hiszen 

ez esetben önálló szankció jellege nincs a bíróság általi deklarációnak. Nem arról van 

szó tehát, hogy minden esetben, amikor szerzői jogi jogsértést állapít meg a bíróság, 

ezen szankció is alkalmazásra kerül. A szankció alkalmazásának ugyanakkor 

feltétele az, hogy a jogsértés megtörténtének bíróság általi kimondását a felperes, 

mint jogaiban sértett szerző, kifejezetten kérje. Ekkor érvényesül csak ezen anyagi 

jogi szankció, hiszen ekkor történik meg az igény érvényesítése.  

 
Alapvetően fontos kérdés, hogy mely esetben célszerű ezen szankció alkalmazása, és 

mely esetben érheti el célját ezen jogkövetkezmény bíróság általi alkalmazása. A 

szankció alapvetően erkölcsi jellegéből következik, hogy a szerző személyhez 

fűződő jogai megsértése esetében gyakran elegendő a jogsértés megtörténtének 

deklarálása, és nem szükséges más jogkövetkezmény alkalmazása a szerző 

jogvédelméhez. Alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha a szerző valamely 

személyhez fűződő jogának megsértése a szerző személyiségén esett csorbán kívül 
                                                
437 Petrik (szerk.): A személyiség … 129. o. 



 114  
 
 

egyéb következményekkel nem jár, illetve ez a jogsérelem egy egyszeri, nem 

folyamatosan, vagy nem ismétlődő jelleggel elkövetett jogsértés volt, és csak szűk 

körben vált ismertté, azaz a jogaiban sértett szerző személyén kívül mások, 

különösen a széles sajtónyilvánosság nem értesült, nem szerzett tudomást az adott 

jogsértésről.438 E szankció önálló alkalmazására elsődlegesen tehát akkor kerül sor, 

ha kisebb jelentőségű jogsértés történik, amellyel szemben elegendő kizárólag a 

bírósági deklaráció erejével fellépni.439 A tudatformáló hatás elsősorban olyan 

körben játszhat szerepet, ezen szankció alkalmazása akkor érheti el különösen a 

célját, ha a jogsértés nem szándékos volt, és olyan személy volt a jogsértés 

elkövetője, akinek helyzeténél, betöltött funkciójánál, foglalkozásánál fogva komoly 

hátrányt jelent a jogsértés elkövetésének deklarálása is, mert ezáltal adott esetben 

társadalmi megítélése, jóhírneve szenvedhet csorbát.440 

 
A szankció gyakorlatban betöltött szerepe nem választható el az általa elérni kívánt 

céltól. A jogsértés elkövetésének bíróság általi kinyilatkoztatása ugyanis egyfajta 

jelzés a bitorló irányába a tekintetben, hogy a társadalom rosszallását kiváltó, 

jogsértő magatartást tanúsított. Mindez ugyanakkor a jogaiban sértett fél részére egy 

erkölcsi jellegű elégtétel adását is jelenti azáltal, hogy (i) arra hivatott bírói fórum 

deklarálja a jogbitorlás elkövetését, mely egyben azt is jelenti, hogy (ii) a szerző, 

illetőleg más jogosult igényérvényesítése sikerre vezetett. A bíróság általi jogsértés 

megállapítás tehát egy – jellegét tekintve – erkölcsi szankcióként jellemezhető, célját 

vizsgálva pedig preventív hatású. Azt célozza, hogy a jogsértő – és a jogsértést 

megállapító határozat nyilvánosságra hozatala esetén más személy – a jövőben ne 

kövessen el hasonló tartalmú jogsértést. Így ezen szankció mind a speciális, mind a 

generális prevenciós célokat szolgálja, így a klasszikus, objektív szankciókra az 

1970-es évektől jellemző tulajdonságok érvényesek rá. A szankció alkalmazása 

ugyanis formálólag hathat az emberi tudatra is, alkalmas lehet arra, hogy 

visszatartson másokat hasonló típusú jogsértések elkövetésétől. Helyreállító, 

reparatív funkciója annyiban lehet ezen jogkövetkezménynek, hogy a jogsértés 

elkövetésének deklarálásával, a jogsértés ilyetén módon történő megállapításával 

                                                
438 Kiss Zoltán-Kolozsváry Kiss István-Kricsfalvi Anita-Rozgonyi Krisztina: Kommentár a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez, a 94. § (1) bekezdéséhez fűzött magyarázat, DVD Jogtár, 
KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000 
439 Törő Károly: Személyiségvédelem a polgári jogban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1979, 100. o.  
440 Tattay: A szellemi … 194. o. 
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hozzájárulhat a sérelmes helyzet megszüntetéséhez, különösen azon esetekben, 

amikor úgy történik a jogsértés, hogy a bitorló nem is tud arról, hogy szerzői jogi 

jogsértést követett el, mert nem volt tisztában azzal, hogy az adott mű szerzői jogi 

védelemben részesül. Ilyen esetben a szerzői védelem, a szerző személyének 

deklarálása a jogsértés elkövetésének megállapításával együtt tölthet be helyreállító, 

reparatív funkciót is, amely persze nem az anyagi eszközök tekintetében történő 

reparációt jelent, ennek hatása erkölcsi jellegű. Közvetve tehát úgy szolgálhatja a 

jogsértés megtörténtének bíróság általi megállapítása a reparációs célokat, hogy ezen 

szankció alkalmazása előfeltételét képezi olyan más szankciók alkalmazásának, 

amelyek a jogsértés következtében előállott vagyoni egyensúly-eltolódás 

helyreállítását is hivatottak szolgálni. Ez azonban – amellett, hogy meglehetősen 

közvetett jellegű – eshetőleges is, hiszen a további, akár objektív, akár szubjektív 

jogkövetkezmények alkalmazásának nem feltétele az, hogy a jogsértés elkövetésének 

bírósági megállapítására deklaratív jelleggel kerüljön sor.  

 
A jogsértés megtörténtének bíróság általi megállapítása tekintetében a reparációs 

funkcióról tehát nem a hagyományos értelemben, azaz a megbomlott vagyoni 

egyensúly helyreállítása körében beszélhetünk, hanem a személyhez fűződő jogok 

megsértése esetén. Amennyiben ugyanis a név feltüntetéséhez fűződő jog kerül 

megsértésre oly módon, hogy adott esetben tévesen jelölték meg a szerző nevét, vagy 

nem a szerzőt, hanem más személyt tüntettek fel szerzőként, a név feltüntetéséhez 

fűződő jog megsértésének bíróság általi megállapítása – legalábbis részben – 

reparációt jelenthet a szerző számára azáltal, hogy a szerző és műve közötti kapcsolat 

(szerzői minőség), mint a valóságnak megfelelő állapot deklarálása, jelenti a 

jogaiban sértett szerző személyhez fűződő jogainak „helyreállítását”. Ez azonban 

természetesen – tartalmát tekintve – nem más, mint egyfajta elégtételadás, amely 

elsődlegesen a belső, tudati világban valósul meg,441 illetve a sérelmes helyzet 

megszüntetéseként is felfogható. Amellett, hogy a vagyoni jogok megsértése esetére 

nyilvánvalóan ezen szankció nem nyújt reparációt, az erkölcsi helyreállító szerepét, 

generális preventív hatását akkor tudja elérni, ha párosul más objektív 

jogkövetkezmény alkalmazásával, különösen a bírósági határozat nyilvánosságra 

hozatalával.  

 
                                                
441 Törő: Személyiségvédelem … 101. o. 
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A jogsértés megtörténtének bíróság általi megállapítása önálló szankciókénti 

minőségét igazolja az, hogy egy olyan esetben, amikor külön eljárásban valósul meg 

a jogsértés megtörténtének megállapítása, és egy másik eljárásban kerül sor a 

jogsértés miatt a szerző általi kártérítés iránti igény érvényesítésére, a kártérítési 

igény iránti perben a jogalapról való döntés nem közbenső, hanem részítéleti 

formában történhet meg.442 Abban az esetben, ha az igényérvényesítő fél az objektív 

jogkövetkezmények alkalmazását, így a jogsértés megtörténtének bírósági 

megállapítását nem kéri, csupán a jogsértés elkövetésével összefüggésben a kártérítés 

iránt igényt érvényesít, úgy az ezen igényérvényesítési forma kihatással van az eljáró 

bíróság hatáskörére is, mert amennyiben csak kártérítési igényt fogalmaz meg a 

szerző mint felperes a keresetlevelében, és az az ötmillió forintot nem haladja meg, 

úgy az egyébként szerzői jogi perek elbírálására hatáskörrel rendelkező megyei, 

illetőleg fővárosi bíróság443 helyett az ötmillió forint alatti pertárgyértékű vagyonjogi 

perekre irányuló szabályok szerint a helyi bíróságok444 járnak el.445 Amennyiben az 

igényérvényesítő fél csak kártérítési követelést támaszt, a bíróságnak – az esetleges 

alperesi kifogás alapján – az elévülés kérdésével is foglalkoznia kell, ami az objektív 

jellegű szankciók alkalmazása során fel sem merülhet.  

 
Az anyagi és eljárásjogi kérdések közötti különbségtételt kell megtenni a tekintetben 

is, hogy megvizsgáljuk a jogsértés bíróság általi megállapítása, mint a szerzői jogi 

jogsértés anyagi jogi szankciója és a Pp.-nek a megállapítási keresetekre vonatkozó 

rendelkezéseinek egymáshoz való viszonyát. Ez utóbbi, mint eljárásjogi rendelkezés 

szerint megállapításra irányuló kereseti kérelemnek akkor van helye, ha a kért 

megállapítás a felperes jogainak az alperessel szemben való megóvása végett 

szükséges, és a felperes a jogviszony természeténél fogva, vagy a kötelezettség 

lejártának hiányában, vagy valamely más okból teljesítést nem követelhet.446 A 

megállapítási kereset a felperes joga létezésének megállapítására irányul, például egy 

szerződés érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítása esetében, vagy 

                                                
442 BDT 2006.23 
443 Pp. 23. § (1) bekezdés c) pont 
444 Pp. 23.§ (1) bekezdés a) pont  
445 a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2003. (XI.6.) számú Kollégiumi ajánlása, a Pécsi 
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2003. (VI.4.) számú Kollégiumi ajánlása: a bíróság hatásköre a 
személyhez fűződő jogok megsértésére alapított kártérítési perekben 
446 Pp. 123. § második mondat 
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adott esetben a jog vagy jogviszony fenn nem állásának a megállapítására.447 Ez 

esetben azonban két feltételnek kell teljesülnie, a jogvédelem szükségességének és a 

teljesítés követelése kizártságának. A szerzői jogi jogsértés megtörténtének 

megállapítása azonban nem ilyen eljárásjogi fogalom, annak megállapításához a Pp. 

123. §-ban írt feltételek fennállta nem szükséges. A jogsértés megállapítása egy 

önálló anyagi jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény, mely alkalmazásának 

eljárásjogi feltétele csak az, hogy kérje ezen jogkövetkezmény alkalmazását a 

felperes, míg anyagi jogi feltétel a jogsértés alperes általi tényleges elkövetése. Ezen 

objektív alapú szankció alkalmazására értelemszerűen csak a jogsértővel szemben 

van lehetőség, így harmadik személyekkel szemben, a jogsértés közreműködőivel 

szemben nem, hiszen ezen közreműködő személyek nem tekinthetők jogsértőknek. A 

jogsértés bíróság általi megállapítása nem alkalmazható ideiglenes intézkedésként, 

hiszen ez fogalmilag kizárt az ideiglenes intézkedés – későbbiekben elemzésre 

kerülő – jellege miatt. A jogsértés bíróság általi megállapításának az a joghatása 

azonban mindenképpen fennáll, hogy a megállapítást követően folytatott jogsértés 

egy vétkes, felróható magatartást jelent a jogsértő részéről, amely további 

jogkövetkezmények alkalmazását vonhatja maga után. 

 
 
VI.1.2. Jogsértés abbahagyása, további jogsértéstől történő eltiltás  

 
Jelentős eszköz a jogaiban sértett szerző mint felperes kezében a jogsértés 

abbahagyására kötelezés, illetőleg a további jogsértéstől való eltiltásra vonatkozó 

igény, amely 2006. április 15. óta abban az esetben is alkalmazható, ha a jogsértés 

még nem történt meg, de azzal közvetlenül fenyegető cselekmény tanúsítására került 

sor, melyet a jogosult észlelt, illetve ugyancsak ezen szankció alkalmazására van 

lehetőség azzal szemben is, akinek szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe 

vették. 

 
Az Szjt. egy ponton belül valójában két különböző jogkövetkezményt határoz meg, 

egyrészt a jogsértés (illetőleg az azzal közvetlenül fenyegető cselekmény) 

abbahagyását, másrészt a további jogsértéstől történő eltiltást.448 A két 

jogkövetkezmény alkalmazása a gyakorlatban nem igazán különül el, ugyanis a 
                                                
447 Gáspárdy László-Wopera Zsuzsa-Kormos Erzsébet-Cserba Lajos-Nagy Andrea-Harsági Viktória: 
Polgári perjog, Általános rész, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003, 184. o.  
448 Szjt. 94. §-a (1) bekezdés b) pont 
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bíróságok előszeretettel alkalmazzák ítéletükben az erre irányuló felperesi 

kérelemnek történő helyt adás keretében mindkét szankciót, függetlenül attól, hogy a 

jogsértés folyamatos-e, avagy ismétlődő, illetőleg az ismétlésétől lehet-e tartani. 

Befejezett jogsértés esetén azonban nincs minek az abbahagyására kötelezni a 

jogsértőt, ilyenkor csak a további jogsértéstől való eltiltás jöhet szóba. 

 
Álláspontunk szerint az abbahagyásra kötelezés csak és kizárólag abban az esetben 

alkalmazható, ha a jogsértés folyamatos jellegű, és a jogsértés még a határozat 

meghozatala idején is fennáll. Amennyiben az ítélethozatalt megelőzően – a bírósági 

eljárás elhúzódása miatt akár évekkel korábban is – kerül sor egy egyszerű 

jogsértésre, úgy a jogsértés abbahagyására kötelezés értelmezhetetlen, alkalmazása 

indokolatlan. Ezen logika mentén egyértelmű az is, hogy a további jogsértéstől 

történő eltiltásra is csak abban az esetben kerülhet sor, ha a jogsértés a határozat 

hozatalának időpontjában még fennáll, illetve annak esetleges ismétlődésétől lehet 

tartani. Ezen álláspontot osztotta a korábbi bírói gyakorlat is,449 azonban az utóbbi 

évek judikatúrája abba az irányba mutat, hogy a bíróság – erre irányuló felperesi 

kérelem esetén – automatikusan alkalmazza ezen jogkövetkezményt akkor is, ha 

ismétlődéstől, illetőleg a jogsértés folytatásától nem is lehetett tartani. A 

személyiségi jogok védelme körében azonban üdvözlendő újabb bírói gyakorlat is 

megjelent, kimondva e körben azt, hogy a további jogsértéstől való eltiltás, mint 

objektív jellegű jogkövetkezmény, alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha 

ismétlődő jogsértés történik, illetőleg ennek veszélye áll fenn.450 A jogirodalmi 

álláspontok is egyértelműen ezt a felfogást erősítik,451 melyre figyelemmel 

különösen sajnálatos, hogy a bírói gyakorlatban ezzel ellentétes tendenciák is 

mutatkoznak. 

 
A jogsértés abbahagyására kötelezés és a további jogsértéstől történő eltiltás 

elsődlegesen a megelőzés célját szolgálja, különösen a 2005. évi Szjt. módosítást 

követően, amikortól is lehetőség kínálkozik arra, hogy a jogsértéssel közvetlenül 

fenyegető cselekmények abbahagyására kötelezze a bíróság az alperest. Ezen 

szabályozás lehetővé tette azt, hogy a korábban csak a Ptk. vonatkozó szabálya452 

                                                
449 Fővárosi Bíróság Pf.25.493/1967. számú peres eljárás, bírósági irattár 
450 IH 2007.111. számú eseti döntés 
451 Lásd erre Székely László: Magyar sajtó- és médiajog, Dialog Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007, 
253. o., illetve Gellért (szerk.): A Polgári … 293. o. 
452 Ptk. 341. § 
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alkalmazásával károsodás veszélye esetén igénybe vehető, a veszélyeztető 

magatartástól történő eltiltás, mint jogkövetkezmény mellett önálló, szerzői jogra 

specifikált szankció is alkalmazásra kerüljön, amely ráadásul nemcsak károsodás 

veszélye esetén, hanem – legalábbis a nyelvtani értelmezés szerint – bármely, akár 

károsodással nem járó, de jogsértés bekövetkezésével fenyegető cselekménnyel 

szembeni fellépésre lehetőséget ad.453 Persze még kérdéses az, hogy a bírói gyakorlat 

hogyan fogja kialakítani az Szjt. és a Ptk. ezen rendelkezései egymáshoz való 

viszonyának gyakorlati érvényesülését, az azonban indokoltnak látszik, hogy a Szjt. 

szerinti jogkövetkezmény alkalmazási körét szélesebb körben vonja meg a bírói 

gyakorlat. Kérdéses ugyanakkor, hogy a jogsértés bekövetkezésének milyen mértékű 

veszélye az, amely a szankció alkalmazását indokolttá teheti. E körben 

bekövetkezhet egy olyan gyakorlat kialakítása, amely a jogsértés közvetlen, azonnali 

bekövetkezésének veszélye esetén teszi alkalmazhatóvá a szankciót, de távoli 

előkészületi cselekmények esetében kizárja azt. Ehhez persze az is szükséges, hogy 

az ezirányú kérelem előterjesztése esetén a bíróság azonnali választ tudjon adni e 

szankció alkalmazásával a jogsértésre, illetőleg annak veszélyére, ellenkező esetben 

a szankció értelmét veszti.  

 
Ez a szankció kifejezetten jó eszköznek bizonyulhat ideiglenes intézkedésként 

történő alkalmazása útján a súlyosabb jogsértések, nagyobb károk bekövetkezésének 

megakadályozására. Ilyen lehet egy könyv terjesztésének megtiltása, egy színdarab 

műsorról történő levételének elrendelése. Ebből a jellegéből következően azonban a 

szankció kevésbé tekinthető erkölcsi jellegűnek. Jelentős anyagi kihatása is lehet a 

jogsértőre nézve, noha önmagában nem alkalmas vagyoni reparációra. Ezen 

ismérvek miatt  félúton helyezkedik el az erkölcsi és anyagi jellegű szankciók között, 

a preventív funkció mellett – még ha közvetetten is – reparatív hatása is kézzel 

fogható. Ez pedig azt jelenti, hogy a szankció gyakorlati alkalmazása, funkciója miatt  

a klasszikus értelemben vett objektív szankciókhoz párosuló célok tekintetében újabb 

elméleti megközelítés indokolt a szankció karakterisztikájának leírásakor.  

 
Ezen szankció alkalmazása gyakran együtt jár más jogkövetkezmények 

alkalmazásával, tipikusan a sérelmes helyzet megszüntetésével. Az újabb keletű 

szabályozás szerint az alkalmazására – a jogsértőn kívül – azzal a személlyel 

                                                
453 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 500. o. 
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szemben is lehetőség van, akinek szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe 

vették.454 A szabályozás célja e téren nyilvánvalóan a generális prevenciós cél 

fokozása, hiszen nemcsak a jogsértő, hanem a számára segítséget, támogatást nyújtó 

személyek magatartásának folytatása is megakadályozható ezen jogkövetkezmény – 

különösen ideiglenes intézkedéssel történő – alkalmazása útján. A szabályozás mind 

az analóg felhasználási környezetben, mind a digitális világban jelentőséggel bír, 

utóbbi esetben különösen a közvetítő szolgáltatók455 vonatkozásában.456 A további 

jogsértéstől történő eltiltás tehát tipikusan a közvetítő szolgáltatókkal szemben 

alkalmazható igény, erről lentebb, külön fejezetben részletesen szólunk. Az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: „Elker. törvény”) szerint ugyanis a közvetítő szolgáltatóknak a 

felelőssége – amennyiben betartják a törvényi előírásokat, és az ott rögzített 

feltételek is teljesülnek – kizárólag az abbahagyásra és az eltiltásra korlátozódik. 

Amennyiben azonban ezen közvetítő szolgáltatók az Elker. törvény 13. §-ában 

szabályozott értesítési-eltávolítási eljárásra vonatkozó szabályok betartásával a 

megfelelő eljárást lefolytatják, mentesülnek a felelősség alól, azaz még az 

abbahagyás és eltiltás, mint jogkövetkezmény, sem alkalmazható velük szemben 

azon túlmenően, hogy más szerzői jogi jogsértési következmény alól is mentesülnek. 

A közvetítő szolgáltatók tehát azok, akikre az Szjt. úgy utal, mint akinek a 

szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették, s így ezen közvetítő 

szolgáltatókkal szemben elviekben lehetőség van az abbahagyás és eltiltás 

jogkövetkezményének alkalmazására. Lehetőség van ugyanakkor ezen 

jogkövetkezmény alkalmazására olyan esetben, amikor a közvetítő szolgáltató a 

szabad felhasználás kereteit lépi túl, és megsérti az ideiglenes többszörözésre 

vonatkozó törvényi rendelkezéseket, azaz azt, hogy a mű járulékos vagy közbenső – 

felhasználásra irányuló műszaki folyamat elválaszthatatlan és lényeges részét 

képező, önálló gazdasági jelentőség nélküli – időleges többszörözése csak akkor 

folytatható, ha annak célja kizárólag az, hogy lehetővé tegye az átvitelt harmadik 

személyek között hálózaton, köztes szolgáltató által, vagy a műnek a szerző által 

engedélyezett, illetőleg az Szjt. rendelkezései alapján megengedett felhasználását.  
                                                
454 Szjt. 94. §-a (3) bekezdés 
455 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. §-a e) pontja alapján 
456 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 501. o. 
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VI.1.3. Elégtétel adása  

 
A jogaiban sértett szerző alappal tarthat igényt arra, hogy a jogsértő (és csak ő, a neki 

segítséget nyújtó személy nem) „megkövesse” őt oly módon, hogy az elkövetett 

jogsértésért elnézést kérjen kifejezett, a jogaiban sértett félhez címzett 

nyilatkozatával. Ezen nyilatkozat lehet írásbeli és szóbeli is, azonban szükségszerű 

lényege a jogsértő részéről a sajnálkozás kifejezése. A bíróság ítéletének rendelkező 

részében pontosan rögzíti az elégtételt adó nyilatkozat szövegét, melyet a jogsértőnek 

a bírói gyakorlat alapján tipikusan vagy zárt levél formájában kell eljuttatnia a 

jogosult, jogaiban sértett felperes részére, vagy azt megfelelő módon nyilvánosságra 

kell hoznia. Ezt a megfelelő módot pedig ugyancsak a bíróság ítéletének rendelkező 

része tartalmazza. A bírói gyakorlat ismeri azt a megoldást is, hogy az alperest zárt 

közlemény felperes részére való eljuttatásra kötelezi, de a felperest feljogosítja arra, 

hogy a közleményt adott esetben nyilvánosságra hozza. A bírói gyakorlat 

ugyanakkor nem követeli meg azt a felperestől, hogy a helyreigazító közlemény 

pontos szövegét a felperes megjelölje a keresetlevelében, e körben az is elegendő, ha 

a felperes csak az adott jogkövetkezmény alkalmazására vonatkozó igényét 

fogalmazza meg. Ez nem teszi az adott kereseti kérelmet határozatlanná, és nem jár 

azzal a következménnyel, hogy a bíróság elutasítja a felperes keresetét.457 

Ugyanakkor helyesnek fogadható el az a védjegybitorlási ügyekben már kimutatható 

bírói gyakorlat, amely a határozott kereseti kérelem körében megköveteli, hogy a 

felperes jelölje meg pontosan az elégtételt adó nyilatkozat szövegét.458 A bírói 

gyakorlat a Legfelsőbb Bíróság által sajtó-helyreigazítási perekre, és annak kapcsán a 

helyreigazító közleményre vonatkozóan megfogalmazott 15. számú polgári 

kollégiumi állásfoglalását valamennyi személyhez fűződő jog megsértésének 

megállapítására irányuló perre alkalmazandónak tekinti, így az elégtételadó 

nyilatkozatra nézve is – akkor is, ha az helyreigazító nyilatkozat – irányadónak 

tekinthetjük ezen állásfoglalásban megfogalmazottakat. Ezen kollégiumi 

állásfoglalás alkalmazására egyébként felhatalmazást ad a fentebb már hivatkozott 

Ptk. 87. §-a (1) bekezdése is. A kollégiumi állásfoglalás szerint az elégtételadó 

nyilatkozatnak a szövegét a bíróság a belátása szerint állapítja meg, és abból ki kell 

tűnnie, hogy mely cselekményért kér elnézést a bitorló fél. A nyilvánosság 
                                                
457 Pp. 121. § (1) bekezdés e) pont és 130. § (1) bekezdés i) pont 
458 EBH 2005.1315 
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biztosításának pedig oly módon kell megfelelőnek lennie, hogy az igazodjék a 

jogsértés jellegéhez, súlyához és egyéb körülményeihez, különös tekintettel a 

jogsértés nyilvánosságára is.459 Ez azt jelenti például, hogy egy helyi lapban 

megjelent plagizált költemény közlésével elkövetett jogsértést miatt az elégtételt adó 

közleménynek is ezen helyi lapban kell megjelennie, nem pedig országos lapban való 

közzététel útján kell az elégtételt megadni. A bírói gyakorlatból említhető az az eset, 

amely szerint egy kisváros főterén felállított szobor kapcsán annak a szerző 

engedélye nélküli megváltoztatása következtében a felperes szerzői jogainak 

megsértése megállapítása mellett a bíróság indokolatlannak találta a helyi sajtóban 

történő elégtételadáson túlmenően az országos sajtóban történő elégtételadást is.460 

Ezzel a Legfelsőbb Bíróság azon általános jogelvet fektette le, hogy az 

elégtételadásnak is olyan nyilvános körben kell megvalósulnia, mint amilyen körben 

a jogsértésről a közvélemény tudomást szerzett. Tekintettel arra, hogy az ismertetett 

esetben az adott város sajtója számolt be részletesen az eseményekről, az 

elégtételadó nyilatkozatnak is ezen helyi médiumban való megjelentetése lehet 

indokolt.  

 
Az elégtételt adó közlemény nyilvánosságra hozatala azt a célt is szolgálja, hogy a 

közvélemény megfelelő módon kerüljön tájékoztatásra, és ezáltal helyreállítsa azt a 

helyzetet, amely annak következtében állt elő, hogy a jogsértő magatartása 

következtében a közvélemény téves képet kapott.461 Az elégtétel nyújtása jelenti 

egyrészt a jogsértés megtörténtének elismerését, másrészt ezen elismert tény jogsértő 

jellegének értékelését is, nevezetesen azt is magában foglalja, hogy az elégtétel 

adására kötelezett alperes elismeri a felperesi szerzői jog megsértését.462  

 
Az elégtételadásra irányuló szankció elsődlegesen erkölcsi jellegű elégtételt nyújt a 

jogaiban sértett személy részére, ugyanakkor komoly anyagi (nem reparációs jellegű) 

kihatásai is lehetnek. Ezek a vagyoni, a jogsértőt sújtó „következmények” akkor 

állhatnak be, ha az elégtételadásra nem a jogsértő és a jogaiban sértett fél közötti 

interakcióban kerül sor, hanem szélesebb körben, a nyilvánosság tájékoztatásával. A 

bíróság ugyanis az elégtételt adó nyilatkozat – jogsértő költségén történő – 

                                                
459 Gellért (szerk.): A Polgári … 293. o.  
460 BH 1993.351 
461 Kiss-Kolozsváry Kiss-Kricsfalvi-Rozgonyi: Kommentár … Stjt. 94. § (1) bekezdés c) pontjához 
fűzött magyarázat 
462 Petrik (szerk.): A személyiség … 131. o. 
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nyilvánosságra hozatalára is kötelezheti a jogsértőt. Amennyiben ezen nyilatkozat 

nyilvánosságra hozatala sajtó, illetőleg tömegkommunikációs eszköz útján történik, 

annak lehetnek komoly anyagi kihatásai, ugyanis az elégtételt adó nyilatkozatot 

tipikusan fizetett hirdetésként tudja megjelentetni a jogsértő, amely országos, nagy 

példányszámú lapok esetében több százezer forintos, illetőleg milliós nagyságrendet 

tehet ki. Mindez tehát abba az irányba mutat, hogy a jogsértő részéről az erkölcsi 

elégtétel adása jelentős anyagi eszközök mozgósítását is feltételezi, amely 

következtében ezen szankció „bírság jelleget” is ölthet, hiszen a jogsértőt vagyoni 

jellegű hátránnyal sújtja oly módon, hogy bár annak előnyeit ténylegesen a jogaiban 

sértett fél élvezi (hiszen nem neki kell jelentős eszközöket invesztálni az elégtételt 

adó közlemény megjelentetésére), azonban az  számára tényleges vagyoni 

„kárpótlást” nem jelent. Ez a gyakorlat ugyanakkor egyértelműen a speciális 

prevenciót erősítő irányba hat, hiszen olyan szerzői jogi jogbitorlásoktól is 

visszatarthatja a jogsértőt, amelyek esetén komoly károkozásra nem került sor, s ahol 

a vagyoni egyensúly helyreállítására kötelezéssel a jogsértőnek nem kell számolnia. 

Az erkölcsi jellegű szankciók anyagi kihatásai megfelelő elrettentő hatással bírhatnak 

kisebb súlyú jogsértések esetén is. 

 
Amennyiben a bíróság ítélete tartalmazza az elégtétel adására irányuló közlemény 

nyilvánosságra hozatalának módját, annak helyét, illetve idejét, úgy az egyértelműen 

orientáló tényező az alperesi jogsértő számára a felmerülő költségek tekintetében. A 

helyes gyakorlatnak az lenne tekinthető, ha a felperesi kereseti kérelem pontosan 

megjelölné463 az elégtételt adó közlemény konkrét szövegét,464 illetőleg azt a fórumot 

is, amelyen keresztül a nyilvánosság biztosítását a felperes kívánja. Helyesnek 

tartható az a bírói gyakorlat, amely az elégtételt adó nyilatkozat nyilvánosságra 

hozatalával kapcsolatos maximális költségeket is meghatározza,465 elkerülve ezáltal a 

későbbi, végrehajtás során felmerülő értelmezési problémákat. Alapvető 

követelmény, hogy csak olyan elégtételnyújtást lehet elrendelni, amely 

végrehajtható.466 

 

                                                
463 A Pp. 121. §-a (1) bekezdése e) pontjában foglalt határozott kereseti kérelem követelményének 
megfelelően 
464 Ahogy erre példa már védjegybitorlási ügyben van, EBH 2005.1315 
465 EBH 2005.1315 
466 Petrik (szerk.): A szerzői … 132. o.   
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A fentiekből következően az is megállapítható, hogy a nyilatkozattal történő elégtétel 

adása, mint objektív jogkövetkezmény bizonyos mértékig helyreállító (reparatív) 

jelleggel is bír a prevenciós hatásán túlmenően, hiszen lehetőséget teremt az 

elszenvedett nem vagyoni hátrányok kompenzálására is. Ez a kompenzáció azonban 

hangsúlyozottan a szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai megsértése esetén a 

szerzőt esetlegesen ért károk, illetőleg vagyoni hátrányok reparációjára nem 

alkalmas. Az a körülmény azonban, hogy az elégtételt adó nyilatkozat a jogsértő 

részéről szubjektív mozzanatot, sajnálkozáskifejezést jelent,467 nem jár együtt azzal, 

hogy a szankció szubjektív alapú szankcióvá minősülne át, hiszen alkalmazására a 

jogsértés elkövetésének ténye alapján, a jogsértő felróhatóságától függetlenül van 

lehetőség. 

 
VI.1.4. Határozat nyilvánosságra hozatala  

 
A 2005. évi törvénymódosítást követően vált lehetővé az, hogy a jogsértés tárgyában 

hozott bírósági határozatot országos napilapban vagy internetes formában 

közzétegyék. Mindez a jogsértő költségére történhet. A 2005-ös Szjt. módosítást 

megelőzően is jellemző volt az a bírói gyakorlat, hogy elégtétel adásaként az ítélet 

rendelkező részének nyilvánosságra hozatalát rendelte el az eljáró fórum. A két 

objektív következmény közötti hasonlóság, illetve kapcsolat így vitathatatlan. Az 

előző pontban elemzettek szerint a határozat közzétételének jelentős költsége is lehet, 

ami ezen új, önálló szankció vonatkozásában fokozottabban, nagyobb mértékben 

jelentkezhet, mint az elégtételt adó közleményt illetően, ugyanis nemcsak a határozat 

rendelkező része, hanem az egész határozat468 nyilvánosságra hozatalát elrendelheti a 

bíróság. Egy több oldalas határozat fizetett hirdetésként való megjelentetése országos 

napilapban vagy valamely internetes portálon mindenképpen több milliós költséget 

jelenthet a jogsértő részéről. Ezen szankció esetén fokozottan érvényesül tehát a már 

előző pontban is említett „bírság jelleg.”469 Az előző pontban tárgyalt szankcióhoz 

hasonlóan ezen jogkövetkezmény is elsődlegesen a prevenciós célokat szolgálja, 

mindenek előtt a jogsértő visszatartását – komoly pénzbeli kiadások kilátásába 

                                                
467 Törő: Személyiségvédelem … 106. o. 
468 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 515. o. 
469 Az sem kizárt természetesen, hogy a határozatról szóló rövid közlemény nyilvánosságra hozatalát 
rendelje el a bíróság abban az esetben, ha kisebb súlyú jogsértésről volt szó. Ugyancsak célszerű 
annak ítéletben történő rögzítése, hogy milyen maximális költséggel járhat a határozat jogsértő 
részéről történő nyilvánosságra hozatala. 
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helyezésével – hasonló cselekmények elkövetésétől. A határozat nyilvánosságra 

hozatala ugyanakkor a generális prevenció egyik megnyilvánulási formája is. 

Mindamellett természetesen ezen jogkövetkezmény elsődleges célja az erkölcsi 

elégtétel nyújtása a jogaiban sértett fél számára.  

 
Egyetértünk ugyanakkor a jogirodalom azon álláspontjával, mely szerint a generális 

prevenciós célokkal ellentétes lenne az, ha bármely eljárásjogi határozat, így 

különösen ideiglenes intézkedést elrendelő határozat közzétételére irányuló bírói 

gyakorlat alakulna ki, mert ezek a határozatok később az eljárás során hatályon kívül 

helyezhetők, és ennek következtében előfordulhat, hogy jogsértés hiányában is arról 

értesülhetne a szélesebb közvélemény, hogy jogsértés elkövetése történt. Az 

ideiglenes intézkedés tárgyában hozott határozat nyilvánosságra hozatala csak olyan 

„kompenzációs eszköz” útján lenne indokolt, mely szerint, amennyiben az ideiglenes 

intézkedést elrendelő határozat az eljárás során későbbiekben hatályon kívül 

helyezésre kerül, úgy a jogsértő is megkapja a lehetőséget arra, hogy erről a 

nyilvánosságot tájékoztassa. Erre vonatkozó törvényi rendelkezés azonban jelenleg 

nincs.470 

 
Tekintettel arra, hogy objektív szankcióról van szó, a jogsértés elkövetése 

megállapítása esetén a felperes, mint jogaiban sértett fél, erre irányuló kérelme esetén 

a bíróság nem mérlegelhet e szankció alkalmazását illetően, legfeljebb a 

nyilvánosságra hozatal módja tekintetében van diszkrecionális joga. Ilyen módon 

nem lehet függővé tenni ezen jogkövetkezmény alkalmazását a jogsértés súlyától, 

illetve annak felróhatóságától, még akkor sem, ha adott esetben ez indokolt lenne. 

Álláspontunk szerint a határozat nyilvánosságra hozatala abban az esetben 

alkalmazható tipikusan, amikor nyilvánosan történt a jogsértés elkövetése, azaz 

amikor arról a széles nyilvánosság is tudomást szerzett. A szankció objektív 

jellegéből adódóan azonban a bíróság az előbb említett két feltétel fennállta esetén 

mindenképpen alkalmazni lenne köteles ezen jogkövetkezményt. Bár publikált eseti 

döntést e körben nem ismerünk, az elégtétel adására irányuló nyilatkozat tekintetében 

sem minden esetben automatikusan kerül alkalmazásra a nyilvánosságra hozatal 

következménye, így elképzelhető, hogy ezen, az Szjt. 94. §-a (10) bekezdése szerinti 

szabálynak az alkalmazása során is hasonló bírói gyakorlat alakul ki. Ezt a bírói 

                                                
470 Erről lásd részletesen Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 516. és 517. o. 
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gyakorlatot azonban azért nem tartanánk helyesnek, mert az elégtételt adó 

nyilatkozat nyilvánosságra hozatala tekintetében kifejezetten akként rendelkezik az 

Szjt. 94. §-a (1) bekezdése c) pontja, hogy szükség esetén lehet az elégtételnek 

megfelelő nyilvánosságot biztosítani, ilyet azonban az Szjt. 94. §-a (10) bekezdése 

nem tartalmaz. Ebből következően a bíróságnak nem lehet mérlegelési joga a 

tekintetben, hogy helyt ad-e az erre irányuló felperesi kérelemnek a jogsértés 

megállapítása esetén.  

 
Abban az esetben, ha jogsértést nem egy személy követ el, hanem többen, úgy 

valamennyiükkel szemben alkalmazásra kerülhet a felperes erre irányuló kérelme 

esetén ezen jogkövetkezmény, így előállhat az az eset, hogy ugyanaz a határozat 

többször jelenik meg nyilvánosan, minden esetben más-más alperes, mint kötelezett, 

költségén. A helyes eljárás ilyen esetben álláspontunk szerint az lehet, ha a 

határozatnak – mind a rendelkező rész, mind az indokolás vonatkozásában – csak az 

a része kerülne közzétételre az egyes külön-külön alperesek költségén, mely rész az 

adott alperesre vonatkozik. Így elkerülhető az, hogy indokolatlanul nagy 

nyilvánosságot kapjon az adott jogsértés. Elképzelhető azonban, hogy az egyes 

alperesek magatartása olyan mértékben összefonódik, hogy nem lehetséges az ítélet 

sem rendelkező részének, sem indokolásának oly módon történő szétválasztása, 

részekre darabolása, hogy az önállóan legyen nyilvánosságra hozható. Ilyen esetben 

is el kell azonban kerülni azt, hogy a nyilvánosságra hozatal csak egy alkalommal 

történjen meg az alperesek közös költségén, mert ez esetben a szankció alkalmazása 

értelmét vesztené, különösen egy olyan esetben, amikor sok, akár több tíz bitorlóról 

van szó, s amennyiben közöttük megosztásra kerülne a nyilvánosságra hozatal 

költsége, úgy egy-egy főre aránytalan költség esne. Ez még abban az esetben sem 

indokolt, ha ezen szankció alkalmazásának nyilvánvalóan nem a hátrányokozás a 

célja, hiszen nem bírság jellegű jogkövetkezményről van szó. 

Nem tartjuk kizártnak azt sem, hogy nemcsak a jogsértővel, hanem a 

közreműködővel szemben is alkalmazásra kerüljön ezen jogkövetkezmény, akár oly 

módon is, hogy a bíróság a közreműködőt akként kötelezi, hogy az köteles a 

nyilvánosságra hozatal, azaz a jogsértő költségeihez hozzájárulni. Nem tartunk 

elképzelhetetlennek egy olyan bírói gyakorlatot sem, amely akként artikulálódna, 

hogy – a felperes erre irányuló kérelme esetén – az országos napilapban csak a 

határozat rendelkező részének közzétételére kötelezné az alperest, míg a teljes 
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határozatnak a közzétételére az internet útján történő nyilvánosságra hozatalt 

választaná a bíróság. 

 

Megfontolást igénylő kérdés lehet, hogy abban az esetben, ha a bíróság a felperes, 

mint szerző, keresetét elutasítja, akkor az alperesnek – akivel szemben a jogbitorlás 

gyanúja felmerült – kérheti-e a felperes keresetét elutasító határozat közzétételét. 

Álláspontunk szerint a jelenlegi törvényi szabályozás szerint erre lehetőség nincs, 

ugyanis ilyen típusú anyagi jogi szankciót az Szjt. nem tartalmaz, így az alperesnek 

még viszontkereseti kérelem formáját öltő igénye sem lehet az elutasító határozat 

nyilvánosságra hozatalára. Álláspontunk szerint egy ilyen jellegű alperesi igény nem 

is indokolható, ugyanis ez idegen lenne a magyar jogi gondolkodástól. Másrészt a 

bírói út igénybe vételének lehetőségét a Ptk. 7. §-a mindenki számára biztosítja, s 

ezen igényérvényesítést, annak igénybevételét nem indokolt korlátozni semmilyen 

eszközzel, még egy olyan „közvetett korláttal” sem, amely a felperes pervesztessége 

esetére ezen pervesztességről történő nyilvánosság tájékoztatására irányuló 

ellenigény formájában öltene testet. Az igényérvényesítő felet nem indokolt sújtani 

egy olyan jogkövetkezménnyel, amely az igényérvényesítése sikertelensége 

nyilvánosságra hozatalában nyilvánulna meg. Azért ugyanis, hogy a felperes pert 

indít vélt vagy jogos sérelmei miatt, őt nem lehet szankcióval sújtani még akkor sem, 

ha az igényérvényesítés nem vezet eredményre. Ezen álláspontunkat erősíti azon 

bírói gyakorlat is, mely szerint a perbeli kijelentések, tényállítások miatt – még akkor 

is, ha azok valótlanok – nem lehet a másik féllel szemben eredményesen jóhírnév 

megsértésére hivatkozni,471 illetve a valótlan tartalmú kijelentéseket tartalmazó 

személyiségvédelmi per megindítása sem ad alapot személyiségvédelmi per 

megindítására.472 A bírói gyakorlat tehát arra az álláspontra helyezkedik, hogy 

valamely igény perbeli érvényesítésével összefüggésben az igényérvényesítő felet 

semmilyen hátrány nem érheti, vele szemben az igényérvényesítés módja vagy 

eredménye miatt retorzió nem érvényesíthető. Ezt a bírói gyakorlatot alapvetően 

helyesnek és a továbbiakban is követendőnek ítéljük meg. Egyetlen kivétel azonban 

mégis megfogalmazható: ha az ideiglenes intézkedést elrendelő határozat 

nyilvánosságra hozatalára lehetőség nyílna, majd ezen határozatot a bíróság később 

hatályon kívül helyezné, akkor módot kellene adni az alperesnek arra, hogy a 

                                                
471 BH 2004. 357  
472 EBH 2002.624 
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határozat hatályon kívül helyezésének tényéről a nyilvánosságot tájékoztassa az 

igényérvényesítő fél költségén.  

 
VI.1.5. Adatszolgáltatás  

 
A szerzői művekkel kapcsolatos, a szerzőt megillető személyhez fűződő és vagyoni 

jogok gyakorlása napjainkban egyre nagyobb mértéket öltő bitorlások által 

veszélyeztetett, a szerzők gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy szerzői műveik 

jogszerűtlen felhasználása nem jut tudomásukra, arról információval nem 

rendelkeznek. Ez az „információhiány” kiterjed mind a jogsértésekre, mind az abban 

résztvevő személyekre. Ezért teszik lehetővé a nemzetközi egyezmények, elsősorban 

a TRIPS-egyezmény, s annak alapján a magyar szabályozás is azt, hogy a szerzők a 

jogaik megsértése esetén speciális jogkövetkezmény alkalmazását igényeljék. Ez a 

szankció pedig nem más, mint a jogsértő, illetve más személyek adatszolgáltatásra 

kötelezése a jogsértés körülményeinek minél teljesebb feltárása érdekében. Az 

adatszolgáltatási (más néven: tájékoztatási) kötelezettséget a bíróság egyrészt a 

jogsértővel, másrészt azzal a személlyel szemben írhatja elő, aki kereskedelmi 

mértékben (i) birtokolta a jogsértéssel érintett dolgokat, (ii) vette igénybe a 

jogsértéssel érintett szolgáltatásokat, illetve (iii) nyújtott szolgáltatást a jogsértés 

elkövetéséhez, továbbá azzal szemben is, aki (iv) ezen személyek állítása szerint 

közreműködött a jogsértéssel érintett dolgok előállításában és terjesztésében, illetőleg 

a jogsértéssel érintett szolgáltatások nyújtásában. A cselekmények akkor minősülnek 

kereskedelmi mértékűnek, ha az érintett dolgok, illetve szolgáltatások jellegéből és 

mennyiségéből nyilvánvaló, hogy a cselekmények – közvetlenül vagy közvetetten – 

kereskedelmi vagy más gazdasági előny szerzését szolgálják. Az ellenkező 

bizonyításáig nem minősülnek kereskedelmi mértékűnek a fogyasztó által jogszerűen 

végzett cselekmények az Szjt. 94. §-a (5) bekezdése alapján. Ezen jogkövetkezmény 

alkalmazása tehát azt jelenti, hogy a szerzőnek igénye van arra nézve, hogy a 

jogsértő, illetőleg a jogsértésben közreműködő személyek tárják fel a jogsértésre 

vonatkozó, annak elkövetésére, illetőleg az abban részt vevőkre vonatkozó 

valamennyi információt annak érdekében, hogy a jogsértés következményei a lehető 

legteljesebb mértékben feltárásra kerüljenek. Amennyiben például egy irodalmi mű a 

szerző engedélye nélkül került kiadásra akár könyv alakban, akár az interneten került 

nyilvánosságra hozatalra, a szerző követelheti azt, hogy a fizikai példányokról, 
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azoknak a példányszámáról, a terjesztésről részletes adatokat szolgáltasson a 

jogsértő, beleértve azt, hogy hol, milyen feltételek mellett történt a terjesztés, míg az 

internet útján történő nyilvánosságra hozatal esetében az arra vonatkozó adatok 

szolgáltatását követelheti meg a szerző, mint jogosult, hogy milyen szerveren 

keresztül nyújtotta a hozzáférhetővé tételt, és az egyes letöltéseknek milyen feltételei 

(esetleges díjfizetés) voltak, illetve mióta és milyen időtartamban érhető el az 

interneten keresztül az adott mű.  

 
Az Szjt. a jogsértő, illetőleg egyéb közreműködő adatszolgáltatásra kötelezését az 

alábbi adatok tekintetében írhatja elő: (i) a jogsértéssel érintett dolgok, illetőleg 

szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, teljesítésében résztvevők, illetőleg a 

jogsértéssel érintett dolgokat bitorlók, valamint a forgalmazásba bevonni kívánt, 

vagy bevont nagy- és kiskereskedők neve és címe, valamint (ii) a jogsértéssel érintett 

dolgok, illetve szolgáltatások előállított, forgalmazott, illetve igénybe vett, valamint 

megrendelt mennyisége, továbbá az azokért adott, illetőleg kapott ellenérték. A 

törvény ezen adatok követelését érintően csak ekszemplifikatív jellegű felsorolást 

nyújt, az adott bitorlás jellegétől függően a bíróság egyéb adatok szolgáltatására is 

kötelezheti – a felperesi szerző kérése alapján – a jogsértőt, illetőleg az egyéb 

közreműködőt. Mindez az adatszolgáltatási kötelezettség tehát egyrészt kiterjed a 

jogsértéssel kapcsolatba hozható személyekre vonatkozó adatokra, másrészt a 

jogsértéssel érintett dolgokkal kapcsolatos információkra. Az adatszolgáltatás célja a 

bizonyítás megkönnyítése, ami ráadásul hozzájárulhat további 

igényérvényesítésekhez is, amennyiben a felperes az alperesi bitorlással 

kapcsolatosan eddig előtte rejtve maradt információkat tud meg.473 A 2006. április 

15-től módosított és jelenleg is hatályos rendelkezések szerint lehetőség van arra, 

hogy a teljes jogsértő folyamat, a „jogsértési lánc” feltérképezésre kerüljön. 

 
A törvényi megfogalmazás felvet azonban néhány olyan értelmezési, illetőleg 

gyakorlati kérdést, amelyet a bírói gyakorlatnak kell finomítania. Felmerül ugyanis 

ezen jogkövetkezmény végrehajthatósága tekintetében az a kérdés, hogy a jogsértő 

rendelkezik-e egyáltalán ezen törvény által meghatározott adatokkal, információkkal, 

azaz valóban tudja-e a jogsértő azt, hogy kiknek a birtokába kerülhetett a jogsértéssel 

érintett dolog. A jogsértő legfeljebb arról tud tájékoztatást adni – különösen 
                                                
473 Kiss-Kolozsváry Kiss-Kricsfalvi-Rozgonyi: Kommentár … Stjt. 94. § (1) bekezdés d) pontjához 
fűzött magyarázat 
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tömegméreteket öltő bitorlás esetén –, hogy milyen csatornákon keresztül történt 

ezen művek illegális terjesztése, de arról nem, hogy ténylegesen kikhez is juthatott 

el. Nem szolgálja a hatékony szerzői jogvédelmet az, ha végrehajthatatlan 

rendelkezések kerülnek törvényi szinten megfogalmazásra, illetőleg kerülnek 

kötelezettségként előírásra egy bírósági határozatban. Amennyiben önként nem tesz 

eleget az ilyen adatszolgáltatási kötelezettségnek a kötelezett, akkor vele szemben a 

végrehajtás gépezetének beindítása sem vezethet értelemszerűen eredményre. 

Ugyancsak nehezen végrehajtható és kikényszeríthető az a rendelkezés, ami a 

forgalmazásba bevonni kívánt személyekre, nagy- és kiskereskedőkre vonatkozó 

adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Ezen adatok, információk feltehetően csak az 

adott jogsértő tudatában léteznek, így ezekről, amennyiben nem kíván beszámolni, 

semmilyen módon nem ellenőrizhető, hogy valóban eleget tesz-e a bírói ítéletben 

foglaltaknak. Ez alól csak az lehet kivétel, ha erre vonatkozóan írásbeli, tárgyi 

bizonyítékok állnak rendelkezésre, ami azonban a gyakorlatban nem életszerű, 

ugyanis ritkán fordul elő olyan eset, hogy a bitorló a jogsértő felhasználásra 

kialakított üzleti kapcsolatát írásbeli szerződéssel rendezi. Ezek ellenére lényeges az, 

hogy a felperes a keresetében pontosan megjelölje azon adatokat, amelyek 

szolgáltatására kéri kötelezni a bitorló felet. Ezen kérelmét a felperes (a szerző) az 

eljárás folyamán kiegészítheti annak függvényében, hogy az alperes milyen adatokat 

szolgáltatott, ugyanis a szolgáltatott adatok ismeretében újabb adatok rendelkezésre 

bocsátása is kérhető.  

 
Perjogi kérdéseket is felvet az adatszolgáltatásra kötelezés, mint anyagi jogi 

szankció. Abban az esetben ugyanis, amikor kereskedelmi mértékű jogsértésről van 

szó, az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed arra, aki a jogsértéshez oly módon 

kapcsolódik, hogy a jogsértés eredményeként létrejövő művek birtoklásában, 

illetőleg szolgáltatások igénybevételében vett részt, vagy az elkövetéshez nyújtott 

segítséget. Ilyen esetben ezen személyekkel szembeni adatszolgáltatási kötelezettség 

csak oly módon írható elő, ha ezen személyek is perben állnak. Ez pedig azt jelenti, 

hogy ezen személyeknek is alperesként kell perben állniuk, azaz ezen személyekkel 

szembeni igényt csak akkor támaszthat a jogaiban sértett felperes, ha róluk tudomást 

szerez, akkor azonban őket alperesként perbe kell vonnia egy keresetváltoztatást 
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követően.474 Felmerül ugyanakkor az, hogy az ezen kereskedelmi mértékű 

bitorláshoz kapcsolódó személyek állítása szerinti közreműködővel szemben az 

adatszolgáltatási igény hogyan érvényesíthető, az ő perben állásukra is szükség van-   

-e. Ezzel kapcsolatban lényeges hangsúlyozni, hogy ezen személyekkel szemben is 

nyilván csak akkor érvényesíthető az adatszolgáltatás iránti igény, ha ők is 

alperesként perben állnak, az ő perben állásukhoz azonban nem szükséges, hogy 

egyidejűleg a tényleges jogsértő is perben álljon, mert lehet, hogy éppen az ezen 

közreműködő adatszolgáltatásának eredményeképpen jut el a felperes a tényleges 

jogsértő személyhez, akit aztán később perbe tud vonni. Amennyiben csak a 

közreműködővel, mint alperessel, szemben indul a per, akkor vele szemben csak és 

kizárólag az adatszolgáltatás iránti igény, mint jogkövetkezmény, jelölhető meg a 

keresetlevélben, de amennyiben a közreműködő, aki kereskedelmi mértékben 

birtokolta a jogsértéssel érintett dolgokat, és tudta, illetve az adott helyzetben 

általában elvárható gondosság mellett tudnia kellett, hogy az adott példányok 

jogsértéssel kerültek előállításra, akkor ő, mint a terjesztési jog megsértője, már 

tényleges bitorlónak minősül, és nemcsak közreműködőnek, s ilyen esetben vele 

szemben bármely objektív szankció alkalmazására lehetőség van.475  

 
Felmerül továbbá a kérdés a tekintetben is, hogy a közvetítő szolgáltatókra is 

kiterjed-e a tájékoztatási kötelezettség, azaz mentesülésükre van-e mód a 

felelősségkorlátozásra vonatkozó törvényi rendelkezésekre, illetve adatvédelmi 

szabályokra történő hivatkozással. E körben kiindulópontnak tekinthetjük azt, hogy 

mi volt a felelősségkorlátozási szabály megalkotásának célja, ugyanis a közvetítő 

szolgáltató felelősség alóli mentesülésére vonatkozó szabályok arra figyelemmel 

születtek, hogy ezen közvetítő szolgáltatókat az anyagi jellegű, azaz pénz fizetésében 

álló felelősség alól mentesítsék minden olyan esetben, amikor nem várható el a 

közvetítő szolgáltatótól a mások által közrebocsátott tartalom ellenőrzése. Ezen 

szabályozás célja éppen az volt, hogy támogatásra kerüljön az internetalapú gazdaság 

fejlődése.476 Ebben a vonatkozásában ugyanis a közvetítő szolgáltató 

közreműködőnek minősül, akivel szemben igényként felmerül az, hogy a 

                                                
474 Az egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és szerzői jogok érvényesítésével összefüggő 
módosításairól szóló 2005. évi CLXV. törvény 23.§-ához fűzött miniszteri indokolás  
475 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 505. o. 
476 Faludi Gábor: A szerzői jog és az internet viszonyának egyes kérdései, Acta Conventus de Jure 
Civili Tomus II, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi és Polgári 
Eljárásjogi tanszékének kiadványa, Lectum, Szeged, 2008, 19-20. o.  
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tartalomszolgáltatóról, azaz a jogellenes szerzői jogi jogbitorló magatartást elkövető 

személyről adjon tájékoztatást. Ennek a kérdésnek a megítélésénél azonban 

figyelembe kell venni azt is, hogy a közvetítő szolgáltató nem köteles a közvetített 

tartalmakat ellenőrizni, így azt sem köteles vizsgálni, hogy szerzői jogilag jogtiszta, 

vagy jogsértéssel érintett tartalom szolgáltatásában működik-e közre.477 Ugyancsak 

figyelembe veendő tényező az, hogyha magánjellegű közlés történik elektronikus 

úton, akkor az adatvédelmi szabályok is alkalmazást nyerhetnek. Az Elker. törvény 

szerint a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, 

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az 

azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybevevő 

azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat, valamint az ilyen 

szerződésből származó díjak számlázása céljából az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, 

amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így 

különösen a szolgáltatási díj bevételének időpontjára, időtartamára és helyére 

vonatkozó adatokat.478 Tekintettel arra, hogy a közvetítő szolgáltató olyan, más 

részére ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatást nyújtó szervezet, amelynek 

tevékenysége teljesen vagy nagy részben jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon 

történő átviteléből, ezek értelmezhető irányításából áll, de nem foglalja magában az 

elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások 

felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett 

szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, illetve az információs 

társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, 

amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő 

jeltovábbításból állnak, elektronikus hírközlési szolgáltatónak minősül.479 Ennek 

értelmében vonatkoznak rá az Elker. törvény személyes adatok védelmére vonatkozó 

rendelkezései (154-161. §). Abban az esetben ugyanis, ha magánjellegű közlés 

történik elektronikus hálózaton keresztül, akkor az ilyen közlést megvalósító 

személyre – aki az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

igénybevevője – nem vonatkozhat a közvetítő szolgáltató adatszolgáltatási 

                                                
477 2001. CVIII. törvény 7. § (5) bekezdés  
478 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdés  
479 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. év C. törvény 188. § 13. és 14. pont 
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kötelezettsége. A magánjellegű közlés pedig akkor valósul meg, ha bármely személy 

kereskedelmi, üzleti vagy hivatásszerű tevékenység vagy közfeladat körén kívül eső 

célból jár el, az eljárás elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű, egyéni 

közlésre alkalmas kommunikációs eszköz útján történik akként, hogy a személy az 

Elker. törvény hatálya alá tartozó, információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást vesz igénybe, és az igénybevétel szerződési nyilatkozatok tételét is 

magában foglalhatja.480 Amennyiben tehát magánjellegű közlés történik, akkor a 

szerzői jogsértést megvalósító személy adatait sem szolgáltathatja ki a közvetítő 

szolgáltató, mert a célhoz kötött adatkezelés hivatkozott szabályai erre számára nem 

adnak lehetőséget.481 Ez azonban csak a polgári jogi igényérvényesítésre, polgári 

peres eljárásokra vonatkozik, ugyanis a büntetőeljárások során történő 

igényérvényesítés esetén a közvetítő szolgáltató is köteles ezen adatokat kiadni.482  

 
A fentiek alapján a jogirodalomban az a kérdés merült fel, hogy a fájlcserélő, illetve 

fájlmegosztó tevékenységet végző természetes személyre vonatkozó adatok 

kiadhatók-e a közvetítő szolgáltató által egy erre vonatkozó bírósági kötelezés 

alapján. A kérdés megválaszolásának kulcsa pedig nem más, minthogy az ilyen 

fájlcserélő személyek mint magánszemélyek, magánjellegű közlést végeznek-e. 

Faludi Gábor helyes álláspontja szerint a fájlcsere túllép a szabad felhasználás körén, 

az több, mint szabad magáncélú másolás, mert megvalósul a nyilvánossághoz 

közvetítés a szerzői jogilag védett fájlok továbbítása útján, és a másolatkészítés sem 

magánérzékelés céljára, hanem nyilvánossághoz közvetítési céllal is történik, s ilyen 

módon a szabad felhasználás háromlépcsős tesztjébe483 való ütközés esete áll fenn, 

vagyis ilyen típusú felhasználás sérelmes a mű rendes felhasználására, és 

indokolatlanul károsítja a szerző jogos érdekeit, nem felel meg a tisztesség 

követelményeinek, és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével összeférő 

célra.484 Mivel ilyen esetben nem magánközlés történik, a fájlcserélő magánszemély 

szolgáltatónak, az Elker. törvény szerinti tartalomszolgáltatónak minősül, akinek az 

adatai kiadhatóvá válnak. Az adatok azonban elsődlegesen csak akkor adhatók ki, ha 

                                                
480 2001. évi CVIII. 2. § m) pont 
481 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 508. o. 
482 2003. évi C. törvény 155. § (5) bekezdés és 157. § (6) bekezdés c) pont  
483 Szjt. 33. § (2) és (3) bekezdés  
484 Faludi Gábor: Az internetszolgáltatóval szemben fennálló adatszolgáltatási igény a 
jogérvényesítési irányelv átültetését követően, Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről 2006, 
Magyar Szabadalmi Hivatal – Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács, Budapest, 2007, 154. o.  
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ténylegesen rendelkezésére állnak a szolgáltatónak, azaz például írásba foglalt 

előfizetői szerződéssel rendelkezik, amely tartalmazza ezen adatokat. Az Elker. 

törvény 129. §-a (6) bekezdése szerint ugyanis az írásba foglalt szerződés 

tartalmazza az előfizető nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, illetőleg székhelyét, 

természetes személy esetében pedig a nevét, születési helyét, idejét is. Olyan esetben 

azonban, amikor az adatszolgáltatás sajátosságai miatt nem azonosítható be a 

tényleges jogsértő, például egy internetkávézóban vagy egy vezeték nélküli 

szolgáltatást igénybe vevő személy esetén, az adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítése is akadályba ütközik. Ilyen esetben az adatszolgáltatásra kötelező 

határozat meghozatala sem indokolt, hiszen az nem lesz végrehajtható. Faludi Gábor 

is elképzelhetőnek tart azonban egy ezzel ellentétes gyakorlatot is abban az esetben, 

ha a személyes adatok védelméhez fűződő jog, illetőleg a szerzői jogi védelemhez 

fűződő alkotmányos jog összevetésében arra a következtetésre jut a bíróság, hogy a 

személyes adatok védelme élvez elsőbbséget.485  

 
Ezen objektív szankció célja elsődlegesen a prevenció, azaz, hogy a jövőbeli 

jogsértéseket megelőzze,486 és ez a generális prevenciós célzat fokozódik a 

kereskedelmi mértékű jogsértést (bitorlást) elősegítő személyekkel szembeni 

adatszolgáltatási kötelezettség előírásában. A generális prevenciós célt szolgálja 

ugyanakkor a szolgáltatandó  adatok törvényi szintű rögzítése is, melyeknek 

szolgáltatására kötelezni lehet a jogsértőt, illetőleg az egyéb közreműködőt.487 A cél 

általános jelleggel az, hogy a jogsértésben, annak támogatásában résztvevő 

személyeket, illetőleg azok kapcsolatait, az üzleti láncolatot sikerüljön teljes 

mértékben feltérképezni. Ennek folytán a generális prevenciós cél mintegy háttérbe 

szorítja a speciális prevenciót.  

 
A generális prevenciós célt szolgálhatja az, ha ezeket az adatszolgáltatási 

kötelezettséget előíró határozatokat ideiglenes intézkedésként hozza meg a 

bíróság.488 A biztosítási intézkedés elrendeléséhez szükséges adatszolgáltatási és 

                                                
485 Faludi: Az internetszolgáltatóval … 156. o. és Faludi: A szerzői jog és az internet … 22. o. 
486 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői … 2006, 43. o. 
487 Ilyen a jogsértéssel érintett dolgok, illetőleg szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, 
illetőleg teljesítésében résztvevők, a jogsértéssel érintett dolgokat birtoklók, valamint forgalmazásba 
bevonni kívánt, vagy bevont nagy- és kiskereskedők neve és címe, valamint a jogsértéssel érintett 
dolgok, illetve szolgáltatások előállított, forgalmazott, illetőleg igénybe vett vagy megrendelt 
mennyisége, továbbá az ezekért adott, illetőleg kapott ellenérték (Szjt. 94. §-a (6) bekezdés). 
488 az Szjt. 94/A. §-ában írott szabályok alkalmazásával 
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iratbemutatási kötelezettség bíróság általi előírása a banki, pénzügyi és kereskedelmi 

adatok, illetőleg iratok vonatkozásában489 ugyancsak erősíti a szankció generális 

preventív jellegét, de egyben – arra is figyelemmel, hogy az ideiglenes intézkedésre 

vonatkozó feltételek szerint is van lehetőség ezen adatszolgáltatási kötelezettség 

előírására –, a speciális prevenció érdekét is hatékonyan szolgálja. A szabályozás 

jellegéből fakadóan ezen szankció alkalmazása során nem beszélhetünk a szankció 

helyreállító (reparatív) szerepének érvényesüléséről, ugyanakkor azt sem állíthatjuk, 

hogy kifejezetten erkölcsi jellegű szankcióról lenne szó. Erkölcsi elégtételadásként 

értékelhető az, ha a jogsértő, illetőleg a jogsértésben közreműködő egyéb személyek 

a magatartásukkal kapcsolatos információkat kötelesek a jogsértéssel érintett, 

illetőleg egyéb jogosult tudomására hozni. Ezzel úgy érezhetik a jogaikban sértett 

szerzők, hogy egyfajta erkölcsi győzelmet arattak a jogsértők felett. Az más kérdés, 

hogy az adott szolgáltatásra vonatkozó szankció mennyiben tud érvényesülni a 

gyakorlatban, azaz mennyire várható ez alapján tényleges tájékoztatás a jogsértés 

részleteiről, különös tekintettel azon adatokra nézve, amelyekről nem is feltétlenül 

rendelkezik ismerettel a jogsértő, illetőleg a jogsértésben közreműködő (pl.: a 

jogsértéssel előállított művek terjesztése esetén a birtokos).490 Az adatszolgáltatásra 

kötelezés, mint szankció csak közvetetten rejti magában a helyreállítási célzatot, 

ugyanis önmagában nem alkalmas arra, hogy a szerzőt, illetőleg egyéb kapcsolódó 

jogi jogosultat ért hátrányokat kompenzálja, ugyanakkor ez nem is célja, mert erre 

más szankciók állnak rendelkezésre.  

 
Egy speciális adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Szjt. az ún. reprográfiai díj és 

üres kazetta jogdíj fizetésére kötelezettekkel szemben, azaz az üres kép- vagy 

hanghordozót, illetőleg reprográfiai készüléket üzletszerűen gyártó, az országba 

vámfizetési kötelezettség nélkül behozó, vagy az így behozott hordozót először 

belföldi forgalomba hozó, illetőleg az ilyen készülékek behozatala miatt jogszabály 

szerint vám fizetésére kötelezett személyek vonatkozásában, ezt azonban nem 

szankciós jelleggel teszi. A reprográfiai díjak és az ún. üres kazetta jogdíjak esetében 

ugyanis meghatározott személyi kör köteles díjat fizetni arra tekintettel, hogy az 

ilyen termékek forgalomba hozatala révén lehetővé válik a többszörözés, s ezáltal a 

szerző engedélye nélküli felhasználási cselekmény végzése, amely az egyes szerzők 

                                                
489 Szjt. 94/A. §-a (4) bekezdése b) pont 
490 A problémára különösen rávilágít Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 503. o.  
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részére bevételkiesést eredményez. Ezen bevételkiesést igyekszik kompenzálni az 

üres kazetta díj, illetve a reprográfiai díj, melyet a nevezett személyeknek kell a 

közös jogkezelő szervezethez befizetniük általában a vámkezelés befejezésétől, 

illetőleg a forgalomba hozataltól, vagy ha az korábbi, akkor a forgalomba hozatali 

célból történő raktáron tartás megkezdésétől számított 8 napon belül. Ahhoz 

azonban, hogy a rendszer megfelelően működjön, ezen összegek befolyását a közös 

jogkezelő szervezet megfelelően ellenőrizni tudja, a nevezett személyeknek 

megfelelő adatokat is kell szolgáltatniuk, azaz minden hónap 10. napjáig, de 

legkésőbb az előbb említett fizetési határidőn belül kötelesek tájékoztatni a közös 

jogkezelő szervezetet a forgalomba hozott vagy behozott mennyiségről, továbbá a 

hordozó vagy a készülék fajtájáról. Ezen adatszolgáltatással összefüggésben a közös 

jogkezelő szervezet pedig további felvilágosítást kérhet a beszerzési forrásokról, a 

forgalomba hozatali adatokról, illetőleg a reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték 

fejében üzemeltetőtől a megfelelő díj megállapításához szükséges további adatok 

szolgáltatását kérheti. Ezen tájékoztatási, adatszolgáltatás és felvilágosítási 

kötelezettség elmulasztása esetén az egyébként fennálló díjazáson felül a közös 

jogkezelő szervezet többletköltségének a fedezésére költségátalányt is kell fizetni, 

amelynek összege a fizetendő díj összegével egyezik meg.491 Ez az adatszolgáltatási 

kötelezettség tehát nem más, mint egy adott szerzői jogilag releváns, bár nem 

felhasználási cselekményhez kötődő mellékkötelezettség, amely a jogszerű 

magatartás velejárója és egyben feltétele. Az általunk elemzett adatszolgáltatási 

kötelezettség azonban jogellenes magatartás tanúsításának következménye, ezért a 

két intézmény közé egyenlőségjel nem tehető.492 

 
VI.1.6. Jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése 

 
A régi Szjt. mint objektív szankciót tartalmazta azon rendelkezést, mely szerint a mű 

jogosulatlan felhasználása esetén a szerzőt megilleti a jogszerű felhasználás fejében 

járó díj.493 Ezt a szabályt váltotta fel a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítésére 

vonatkozó igény. A törvény ezen rendelkezéséhez fűzött miniszteri indokolás szerint 

a jogsértéssel elért gazdagodás minimuma a jogszerű felhasználás esetén a szerzőt 

                                                
491 Szjt. 22. §  
492 Büntetőjogi értelemben az üreshordozó díj és a reprográfiai díj megfizetésének elmulasztása is 
megvalósítja a szerzői jogi jogsértést a Btk. 329/A § (2) bekezdése alaján.. 
493 1969. évi III. törvény 53. § (1) bekezdés  
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megillető szerzői díj összege.494 A Szerzői Jogi Szakértő Testület gyakorlata is 

megerősíti ugyanezt, kimondva, hogy objektív jogsértés esetén a szerző vagyoni 

igényének legalsó határa az elmaradt jogdíj.495 Ha azonban a jogbitorló magatartása 

következtében a nála kimutatható gazdagodás ezt a mértéket meghaladja, akkor a 

különbözet visszatérítésére is köteles. A gazdagodás összegének meghatározása 

során pedig a jogsértőnek a jogsértéssel összefüggésben elért nettó árbevételéből kell 

levonni az igazolt költségeit, s amennyiben ez az összeg kevesebb, mint a jogdíj, 

akkor is a jogdíjat köteles a jogsértő megfizetni, amennyiben azonban a különbözet 

pozitív, úgy a jogdíj mértékét meghaladó gazdagodás visszatérítésére is köteles a 

jogsértő, vagyis a jogsértő által a jogsértéssel elért teljes haszon akkor is követelhető 

a szerző részéről, ha a mű felhasználásával, illetőleg a felhasználási jog 

átengedésével ő, mint szerző, nem tudott volna ekkora hasznot elérni.496 A 

gyakorlatban problémát jelenthet az, hogy a gazdagodás mértékét meghatározza a 

bíróság. E körben azonban segítséget nyújthat a másik objektív szankció, az 

adatszolgáltatásra kötelezés, melynek alapján információk juthatnak a bíróság és az 

igényérvényesítő felperes birtokába is a tekintetben, hogy milyen mértékű 

gazdagodáshoz jutott a jogsértés elkövetésével az alperes. Amíg a régi Szjt. fent 

hivatkozott szabálya alapján a szerzőt megillető díj összegét mérlegeléssel, illetőleg 

becsléssel határozták meg,497 addig az új szabályok szerint a gazdagodás mértékének 

meghatározására egy képletet is lehet alkalmazni, ami az alábbi: jogsértéssel elért 

nettó árbevétel – igazolt költségek + jogdíj.  

 
A bírói gyakorlat is megerősíti azt, hogy a gazdagodás visszatérítése iránti igény 

legalább a szerzőt megillető díjazás megfizetésével azonos, ami azt jelenti, hogy a 

jogsértés esetén a szerző vagyoni igényének legalsó határa az elmaradt jogdíj. 

Amennyiben a gazdagodás ezt a mértéket meghaladja, a bírói gyakorlat szerint is 

követelhető a különbözet. A gazdagodás mértékének meghatározásánál pedig a 

jogsértőnek a jogsértéssel összefüggésben elért teljes bevételéből kell kiindulni, és 

abból lehet levonni a tényleges, igazolt költségeket, melyek között a jogdíj nem 

szerepelhet. A bírói gyakorlat szerint továbbá a gazdagodás mértékének 

megállapításához elengedhetetlenül szükséges a bevétel összegének meghatározása, 
                                                
494 Kiss-Kolozsváry Kiss-Kricsfalvi-Rozgonyi: Kommentár … Stjt. 94. § (1) bekezdés e) pontjához 
fűzött magyarázat 
495 SZJSZT–05/5. számú szakvélemény  
496 Bérczes-Gyenge-Lendvai: A szerzői … 2007, 45. o. 
497 SZJSZT-31/2003, SZJSZT-01/2000, EBH 2003.947, EBH 2002.759 
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amihez pedig a jogsértéssel összefüggő üzleti kapcsolatokra vonatkozó 

adatszolgáltatási igény érvényesítése és a hozzá tartozó bizonyítás szükséges.498 

Amennyiben az alperes a jogsértő hasznosítás folytán azáltal gazdagodik, hogy a 

felhasználás fejében díjat a szerzőnek nem fizet, úgy a jogszerű felhasználás fejében 

járó díj megfizetésének elmulasztása a felperes rovására történik, mely körülmény 

megalapozza a felperesnek a gazdagodás elvonása címén előterjesztett 

díjkövetelését.499 Az ítélőtáblai gyakorlat szerint valamely szerzői (szomszédos) jogi 

védelem alatt álló mű jogosulatlan felhasználása esetén vélelem szól amellett, hogy a 

jogosulatlan felhasználás üzleti vagy egyéb – vagyoni értékben is kifejeződő – cél 

érdekében történt, az adott felhasználás az alperes számára gazdasági előnyt jelent. 

Ilyen esetben a felperes nem eshet el a gazdagodás visszatérítésére vonatkozó igény 

követelésétől.500 Az már más kérdés, hogy az eljáró bíróság az adott esetben – 

álláspontunk szerint helytelenül – akként foglalt állást, hogy mivel az elért 

gazdagodás mértéke pontosan nem számítható ki, a Ptk. 359. §-a (1) bekezdése 

szerinti általános kártérítés címén lehet a felperesi igényt kielégíteni. A két igényt, 

azaz az objektív alapú szankcióként a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése 

iránti igényt és a kártérítési igényt nem lehet egymással helyettesíteni, ez 

dogmatikailag helytelen.  

 
Ezen objektív alapú szankció alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha a 

szerzői jogi jogsértés a jogosult (szerző, illetőleg egyéb kapcsolódó jogi jogosult) 

oldalán olyan elmaradt haszon lép fel, amely vagyoni előnyként a jogsértő oldalán 

mutatható ki. A kizárólag a jogsértővel szemben, és csak végleges határozat 

formájában (azaz nem ideiglenes intézkedésként) alkalmazható jogkövetkezmény 

lényege abban mutatható ki, hogy a jogsértő által elért profitot a jogosult javára 

elvonja a jogsértőtől.501 Szembe kell tehát állítani ezen szankciót a kártérítéssel mint 

szubjektív alapú szankcióval. A kártérítés esetén ugyanis amíg a jogsértő 

felróhatósága esetén a szerző elmaradt hasznának megtérítése követelhető, addig a 

gazdagodás visszatérítése mint objektív alapú, a jogsértő felróhatóságától független 

szankció esetében azon összeg visszatérítésére köteles a jogsértő, amelyet a jogszerű 

                                                
498 Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.023/2003/5. számú ítélet, bírósági irattár 
499 BH 2005.143  
500 Pécsi Ítélőtábla Pf.I.20.031/2003/3. számú ítélet, bírósági irattár 
501 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 509. o. 
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(engedélyezett) felhasználás esetén fizetnie kellett volna a jogosult javára.502 A 

gazdagodás visszatérítésére tehát a jogsértés megállapítása esetében mindig 

lehetőség van, függetlenül attól, hogy a jogsértő tudatában volt-e annak, hogy 

jogsértést követett el.  

 
Bár a gazdagodás visszatérítésére vonatkozó igény eltér a kártérítési igénytől, mégis 

azt mondhatjuk, hogy a célja ennek is – a kártérítéshez hasonlóan – a megbomlott 

vagyoni egyensúly helyreállítása, azaz a vagyoni reparáció. A szankció erkölcsi 

jellege háttérbe szorul, és elsődlegessé a reparációs funkció válik. Azáltal, hogy a 

jogsértőt a jogsértés következtében a nála jelentkező vagyoni előny visszatérítésére 

kötelezi felróhatóságtól függetlenül is, a generális és speciális prevenció célját is 

egyaránt hatékonyan képes szolgálni ezen jogkövetkezmény, amely az eddig tárgyalt 

objektív szankciókhoz képest jelentős eltérést mutat mind célját, mind jellegét 

tekintve. Arra is lényeges rámutatni, hogy a jogsértéssel elért gazdagodás 

visszatérítése, mint a szerzői jogi jogbitorlás objektív jogkövetkezménye, nem 

azonos a Ptk.-ban szabályozott jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó 

intézménnyel. A jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése vonatkozásában a 

gazdagodást, azaz a gazdagodónál jelentkező vagyoni előnyt a fentiekben részletezett 

speciális szerzői jogi jelentéstartalommal kell vizsgálni, és kell annak mértékét 

meghatározni és elrendelni a visszatérítését. A jogalap nélküli gazdagodás esetén a 

kiindulópont az, hogy a felek közötti vagyoni egyensúly eltolódott, és ezt az 

eltolódást kell helyreállítani. A szerzői jogi objektív szankciók alkalmazása esetén 

azonban azon van a hangsúly, hogy a jogsértő magatartása következtében egy olyan 

haszonra tesz szert, amelyre nem jogosult. A gazdagodás visszatérítésének alapja az, 

hogy a bitorló egy jogellenes magatartást tanúsított, míg a jogalap nélküli 

gazdagodás esetén nincs jogellenes magatartás, hiszen a jogalap nélküli gazdagodás 

esetén vagy egy szerződés alapján, vagy kötelmi jogcím híján történik teljesítés. Arra 

tekintettel, hogy a jogalap nélküli gazdagodás esetében nem jogellenes magatartásról 

és annak jogkövetkezményéről van szó, a Ptk. helyesen nem megtérítésről, hanem az 

elért előny visszatérítéséről szól. Arra figyelemmel, hogy a szerzői jogi jogbitorlás 

következményeként alkalmazható gazdagodás esetében viszont az alap a jogellenes 

magatartás, helyesebb lenne, ha ezen jogkövetkezménynél sem visszatérítésről, 

hanem a jogsértéssel elért gazdagodás-megtérítésről szólna a törvényszöveg. 
                                                
502 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői …  2006, 45. o. 
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Ugyanakkor lényeges arra rámutatni, hogy az Szjt. 3. §-a alapján a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezéseit csak azokban a kérdésekben lehet alkalmazni, 

amelyeket az Szjt. nem szabályoz, s mivel a jogsértéssel elért gazdagodás 

visszatérítésére nézve az Szjt. speciális rendelkezést tartalmaz, a Ptk.-nak a jogalap 

nélküli gazdagodásra vonatkozó rendelkezései, így a visszatérítés alóli kivételek sem 

alkalmazhatók. 

 
VI.1.7. In integrum restitutio, lefoglalás, kereskedelmi forgalomból való kivonás és 

visszahívás, megsemmisítés  

 
A 2005 óta újraszabályozott objektív szankciók rendszerében kiemelt szerepet 

kapnak azok a szankciók, amelyek azért kerültek az Szjt-ben azonos helyen 

szabályozásra, mert valamennyi igénybe vehető eszköz célja és rendeltetése a 

jogsértést megelőző állapot helyreállítása, azaz annak az állapotnak a megteremtése, 

mely a jogsértést megelőzően létezett, és amely állapot elérése különböző – 

egymáshoz hasonló – eszközök igénybevételével lehetséges. Ezek az eszközök az 

alábbiak: (i) a jogsértéshez használt eszközök és anyagok lefoglalása, (ii) a 

jogsértéssel előállított dolgok lefoglalása, (iii) a jogsértéssel előállított dolog 

meghatározott személy részére való átadása, (iv) a jogsértéssel előállított dolog 

kereskedelmi forgalomból való visszahívása, (v) a jogsértéssel előállított dolog 

kereskedelmi forgalomból való végleges kivonása, (vi) a lefoglalt eszközök, 

anyagok, dolgok, illetőleg a kereskedelmi forgalomból visszahívott vagy kivont 

dolgok jogsértő mivoltától való megfosztása, (vii) a lefoglalt eszközök, anyagok, 

dolgok, illetőleg a kereskedelmi forgalomból visszahívott vagy kivont dolgok 

megsemmisítése, (viii) az eszközök és anyagok bírósági végrehajtás szabályai szerint 

történő értékesítése.  

 
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. Ezen intézkedéseket a jogsértő költségére 

rendeli el a bíróság, kivéve, ha az eset körülményei az ettől való eltérést indokolják. 

Azt, hogy a lehetséges eszközök közül melyik kerül alkalmazásra, a bíróság a 

jogsértés súlyosságának figyelembevételével, annak arányában állapítja meg, 

illetőleg figyelembe veszi harmadik személy érdekeit is, különösen a kereskedelmi 
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forgalomból való visszahívás, illetőleg az onnan való végleges kivonás, illetőleg a 

megsemmisítés elrendelése tárgyában.503 

 
A szankció alkalmazásának indoka elsődlegesen a speciális prevenció, illetve a 

reparáció (anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt), másodlagosan pedig a generális 

prevenció, azaz potenciális jogsértők elrettentése a hasonló jellegű jogsértésektől 

súlyos következmények kilátásba helyezésével és tényleges alkalmazásával. 

Tipikusan olyan jogkövetkezményről van szó, amelynél együtt érvényesül a jogaiban 

sértett szerző és egyéb jogosult erkölcsi és anyagi kompenzációja. A jogsértő 

jogsértésért való anyagi helytállását erősíti az, hogy az itt tárgyalt különböző 

eszközök alkalmazásával együtt járó – gyakran jelentős mértéket öltő – költségek a 

jogsértőt terhelik főszabály szerint.504 A felmerülő jelentős költségek kapcsán 

ugyanazok a gondolatok fogalmazhatók meg, mint amelyet az elégtételt adó 

nyilatkozattal kapcsolatos költségek vonatkozásában fentebb kifejtettünk. Ezen, a 

jogsértőre nézve komoly vagyoni következményekkel járó objektív szankció 

alkalmazása esetén a szubjektív alapú szankció (kártérítés) alkalmazási lehetősége 

beszűkül, mert a sérelmet szenvedett szerző vagy más jogosult vagyonában a 

jogsértés hatására bekövetkezett vagyoni egyensúly helyreállításra kerül, s a 

kártérítés legfeljebb az elmaradt haszon megtérítése kapcsán kerülhet szóba. 

 
Ugyanakkor a jogalkotó tekintettel van arra is, hogy a költségviselés hivatkozott 

főszabályától eltérjen, ha ezt az eset körülményei indokolják, illetve fontos szerepet 

tulajdonít annak is, hogy harmadik személyek érdekei figyelembevételre kerüljenek a 

kereskedelmi forgalomból való visszahívás, illetőleg onnan való végleges kivonás 

érdekében történő megsemmisítés elrendelése kapcsán. Ezzel a jogalkotó azt kívánja 

kifejezésre juttatni, hogy a jogsértésben nem részes és abban nem közreműködő 

személyek érdekei ne csorbulhassanak, azaz elsődleges cél a rosszhiszemű 

közreműködőkkel szemben való hatékony fellépés. Külön ki kell emelni azt, hogy a 

generális és speciális prevenció célját is egyaránt szolgálja az a törvényi rendelkezés, 

mely szerint a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, illetőleg a jogsértéssel 

érintett dolgok lefoglalásának abban az esetben is helye van, ha azok nem a jogsértő 

tulajdonában, hanem harmadik személy tulajdonában vannak, akik mint tulajdonosok 

rosszhiszeműek voltak, mert a jogsértésről tudtak, vagy az adott helyzetben általában 
                                                
503 Szjt. 94. § (7)-(9) bekezdés  
504 Szjt. 94. §-a (9) bekezdés első mondat 
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elvárható gondosság mellett tudniuk kellett.505 Ilyenkor a lefoglalásnak akkor is 

helye van, ha nem kereskedelmi mértékben birtokolja az adott tulajdonos az ilyen 

eszközöket és anyagokat, illetőleg jogsértéssel érintett dolgokat.506 

 
A cél tehát e körben is az, hogy a leginkább adekvát, a jogsértés súlyosságához 

igazodó szankció kerüljön alkalmazásra annak érdekében, hogy a jogsértéssel 

bekövetkező valamennyi, a jogaiban sértett jogosult számára hátrányt hordozó 

körülmény végérvényesen és maradandóan felszámolásra kerüljön. Abban a 

tekintetben azonban, hogy a jogsértés bekövetkezése esetén az erre irányuló felperesi 

kérelem alapján ezen szankció alkalmazására minden további mérlegeléstől 

függetlenül lehetőség van, ez az objektív jogkövetkezmény különbözik a többi 

objektív jogkövetkezménytől annyiban, hogy maga a jogszabály ad felhatalmazást az 

eljáró bíróság részére bizonyos mérlegelésre. Ez azt jelenti, hogy a bíróság nincs 

kötve teljes egészében az eredeti állapot helyreállítása módjának meghatározásához, 

mert a megsemmisítést nem feltétlenül köteles elrendelni erre irányuló kérelem 

esetében sem, különösen akkor, ha a jogsértő mivolttól való megfosztás mint eszköz 

alkalmazható, illetőleg akkor is, ha értékesítést rendel el az eszközök és anyagok 

megsemmisítése helyett. Ez pedig azzal a következménnyel jár, hogy egyfajta 

igényérvényesítési sorrend kerülhet felállításra, a bíróságnak tehát minden esetben 

mérlegelnie kell, és az adott jogsértésre a szerző, illetőleg egyéb jogosultak érdekeit 

is figyelembe vevő leginkább adekvát jogkövetkezményt kell alkalmaznia. Ebből 

következően előfordulhat olyan döntés is, hogy a felperes megsemmisítés iránti 

kérelmét a bíróság elutasítja.507  

 
Az új szabályoknak még bírói gyakorlata nem igazán alakult ki, azonban néhány 

ponton értelmezésre szorulnak a törvényi rendelkezések. Lefoglaláson ugyanis nem 

végrehajtási cselekményt kell érteni, hanem a lefoglalás minden esetben egy anyagi 

jogi igényt jelent, amely attól függetlenül érvényesíthető, hogy az adott dolog a 

jogsértő tulajdonában van-e, vagy harmadik személynél, ehhez azonban a tulajdonos 

rosszhiszeműsége szükséges. Kérdés azonban az, hogy ilyen típusú rendelkezés 

milyen feltételek mellett hozható meg eljárásjogi szempontból, azaz, hogy az ilyen 

személynek a perben állása szükséges-e. Álláspontunk szerint elengedhetetlen azon 

                                                
505 Szjt. 94. §-a (8) bekezdés 
506 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 514. o. 
507 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 513. o. 
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személynek is alperesként való perben állása, akire nézve a bíróság ítélete 

rendelkezést tartalmaz, hiszen ellenkező esetben az nem lenne végrehajtható. Így 

álláspontunk szerint ezen jogsértésről tudó, rosszhiszemű személyek, mint 

tulajdonosok alperesként való perben állása szükséges a velük szembeni intézkedés 

meghozatalához. Külön kell tehát érvényesíteni ebben az esetben az anyagi jogi 

igényt a jogsértővel, illetőleg azon dologtulajdonossal szemben, aki a jogsértésről 

tudott.  

 
A jogsértéshez használt eszköz, illetőleg a jogsértéssel előállított dolog 

meghatározott személy részére történő átadása is értelmezésre szorul, nevezetesen, 

hogy ki lehet az a személy, akinek a részéről történő átadás ilyen esetben 

elrendelhető. A törvényi megfogalmazásból következik, hogy ez a meghatározott 

személy nyilván nem az igényérvényesítő fél lehet, mert ha erre gondolt volna a 

jogalkotó, akkor nem a meghatározott személy részére való átadásról, hanem a 

jogosult részére történő kiadásról rendelkezett volna. Így e meghatározott személy 

körében valamely felhasználási joggal rendelkező személy jöhet szóba, amikor a 

szerző az általa indított perben azt kéri, hogy valamelyik kizárólagos felhasználási 

joggal rendelkező felhasználó részére kerüljön sor a dolgok átadására. Ugyanígy 

elképzelhető az is, hogy a jogsértéssel előállított dolog karitatív célokra történő 

átadását kéri az igényérvényesítő szerző.508 

 
A jogalkotó különbséget kívánt tenni a kereskedelmi forgalomból való visszahívás és 

az onnan való végleges kivonás között. A különbség abban jelölhető meg, hogy az 

előbbi egy ideiglenes, míg az utóbbi egy végleges jelleggel alkalmazott szankció. Az 

adott termék a visszahívást követően még visszakerülhet a kereskedelmi forgalomba. 

Erre nyilvánvalóan akkor kerülhet sor, ha a jogsértő mivolttól megfosztható az adott 

dolog, ilyenkor a jogsértő jellegtől való megfosztás idejére lehet a kereskedelmi 

forgalomból visszahívni a terméket. Abban az esetben, ha a jogsértő mivolttól való 

megfosztás fizikailag nem lehetséges, akkor nyilvánvalóan a megsemmisítés jöhet 

csak szóba, és a megsemmisítés érdekében pedig a forgalomból való végleges 

kivonást kell elrendelni. A kereskedelmi forgalomból való visszahívás ideiglenes 

intézkedésként is alkalmazható arra az időre, amíg az adott peres eljárás jogerősen be 

nem fejeződik. Nem elhanyagolható szempont ugyanakkor az sem, hogy ezen 

                                                
508 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 512. o. 
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rendelkezések végrehajtása komoly költségekkel jár, amelynek megfizetésére 

ugyancsak az alperest kell kötelezni főszabály szerint.  

 
Ideiglenes intézkedésként azonban a megsemmisítés, mint végleges eredménnyel 

járó aktus, nyilvánvalóan nem rendelhető el, de akár a lefoglalás, akár – ahogy arra 

az előbbiekben hivatkoztunk – a kereskedelmi forgalomból való visszahívás igen, 

illetőleg e körben nem lehet kizárni az ideiglenes intézkedésként történő, a jogsértő 

mivolttól való megfosztást sem. A megsemmisítésnek abban az esetben lehet helye, 

ha például durva plágiumról van szó, míg kisebb jellegű jogsértés esetén más 

megfelelő szankciót kell alkalmazni, így például egy torzító idézés esetén elegendő 

lehet egy adott irodalmi mű vonatkozásában a jogsértéssel érintett rész korrigált 

szöveggel való kiegészítése.509 A mérlegelés során nagy szerep juthat az adott mű 

műfaji sajátosságainak, illetőleg az adott szakmai szokásoknak, továbbá a 

felhasználási módoknak. Azt, hogy e körben mik lehetnek az általánosan irányadó 

szempontok, a bírói gyakorlatnak kell kidolgoznia. Ha a jogsértés abból áll, hogy 

valamely mű sajátos címét jogosulatlanul használják fel, vagy más mű címeként, 

akkor nyilvánvalóan nem indokolt az egész mű megsemmisítése, hiszen a jogsértő 

állapot megszüntethető a cím megváltoztatásával is, azaz ilyen módon történhet meg 

a jogsértő mivolttól történő megfosztás. Ugyanez a helyzet akkor, ha nem a tényleges 

szerző, hanem más nevét tüntetik fel szerzőként az adott művön.510 

 
VI.1.8. Következtetések  

 
Az egyes objektív szankciók vizsgálata alapján az alábbi következtetések vonhatók 

le, illetőleg a szankciók jellegét és célját érintően az alábbi általános megállapítások 

tehetők:  

 
– Mint a polgári jogban általában, a szerzői jog területén is csak azzal szemben 

alkalmazható jogkövetkezmény, aki jogellenes magatartást tanúsított. A jogrenddel 

össze nem egyeztethető magatartást tanúsító személyek jogellenes magatartása 

szerzői jogi jogbitorlást valósít meg. A bitorlás, mint jogkövetkezmény alkalmazását 

maga után vonó jogellenes magatartás, jellegzetessége, hogy az szerzői jogi 

felhasználási cselekményt valósít meg oly módon, hogy a szerzők és más jogosultak 
                                                
509 Lontai Endre-Faludi Gábor-Gyertyánfy Péter-Vékás Gusztáv: Magyar polgári jog, Szellemi 
alkotások joga, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004, 114. o.  
510 Petrik (szerk.): A szerzői … 133. o.  
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törvényben biztosított, abszolút szerkezetű és negatív tartalmú alanyi jogát sérti 

engedély nélküli, vagy az engedély kereteit túllépő felhasználás útján. 

Megállapíthatjuk, hogy minden szerzői jogi jogbitorló magatartás egyben szerzői 

jogi felhasználás is, de nem minden felhasználás jogbitorlás.  

 
– A bitorló magatartások specialitása következtében különleges, az általános 

polgári jogi szankcióktól eltérő jellegzetességet mutató olyan jogkövetkezmények 

alkalmazására van szükség, amelyek hatásukat kifejezetten a bitorlás ellensúlyozása 

körében képesek kifejteni. Nem elegendő kizárólag a polgári jogban leggyakrabban 

alkalmazásra kerülő kártérítési szankció igénybevétele a bitorlókkal szemben való 

küzdelemben, hanem szükséges olyan speciális, objektív alapú jogkövetkezmények 

kilátásba helyezése is, melyek az adekvát válaszokat képesek megadni a jogellenes 

felhasználási cselekményt tanúsítókkal szemben mind az egyes konkrét jogosultak, 

mind a társadalom széles felhasználói közönsége védelme érdekében.  

 
– Alkotmányossági szempontból alapvető jelentőségű, hogy a bitorlókkal 

szemben csak olyan szankciók kerülhessenek alkalmazásra, amelyek érvényesítésére 

a jogaiban sértett félnek törvényi felhatalmazása van, és amelynek tényleges 

alkalmazására nem a bírósági jogfejlesztő tevékenység eredményeként kerül sor, 

hanem a legmagasabb szintű jogforrásban, törvényben lefektetett egyértelmű 

rendelkezések alapján. A szerzői jog ugyanis az Alkotmány 8. §-a (1) bekezdése 

értelmében egy olyan alanyi jog, amelynek tiszteletben tartása és védelme az állam 

elsőrendű kötelezettsége. Az ezen alapvető alanyi jogra vonatkozó szabályokat – az 

Alkotmány 8. §-a (2) bekezdése alapján – csak törvény állapíthatja meg, annak 

lényeges tartalmát nem korlátozva. Az alanyi jog védelme a jog megsértőivel 

szembeni szankciók alkalmazásának lehetővé tétele útján valósítható meg. Ezen 

jogkövetkezmények ezért kizárólag törvényi szinten kerülhetnek rögzítésre, mely 

alkotmányos követelménynek maradéktalanul eleget tesz szerzői jogi törvényünk.  

Olyan, a polgári jogi felelősséget érintő kérdésről van szó, amelynél a törvényi 

szintnél alacsonyabb szintű szabályozás nem megengedett.         

 
– Az alkotmányos garanciák kérdéséhez tartozik a jogalkotási törvény azon 

rendelkezése, amely szerint az állampolgárok alapvető jogai és kötelezettségei 

körében törvényben kell szabályozni a személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő 
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jogokat és kötelességeket.511 Mindez természetesen vonatkozik az alanyi jog 

biztosítására és a jog megsértőjével szemben alkalmazható jogkövetkezmények 

meghatározására is. A szabályozás ezen jellegéből következik, hogy a jogalkalmazó 

sem  alkalmazhat más szankciót, mint amit a jogalkotó a bitorlás szankcionálására 

előzetesen meghatározott.  

 
– Lényeges kiemelni azonban, hogy a Magyar Köztársaság által megkötött 

szerzői jogi tárgyú – fentebb ismertetett – nemzetközi egyezményekből következően, 

melyek biztosítják a belföldiekkel azonos elbírálás elvét, továbbá az Európai Unió 

jogrendszeréből, az európai állampolgárság fogalmából adódóan az Szjt. objektív 

szankciói nemcsak a magyar állampolgár szerzők és egyéb jogosultak védelme 

érdekében, és nemcsak a magyar jogsértőkkel szemben alkalmazhatók, hanem 

minden olyan esetben, amikor a nemzetközi egyezményekből vagy a kollíziós jogi 

szabályból következően a magyar jog alkalmazására nyílik lehetőség. Utóbbi körben 

a nemzetközi magánjogról szóló jogszabály rendelkezése érvényesül, előírva, hogy a 

szerzői jogokat annak az államnak a joga alapján kell elbírálni, amelynek a területén 

a védelmet igénylik.512  Azt azonban ugyancsak hangsúlyozni kell, hogy mára a 

bitorlások nemzetközi jellege miatt a különböző – és nem csak európai uniós – 

országok szabályozásában nagy különbségek nincsenek a szerzői védelem körében 

sem, idértve a jogkövetkezményeket is. Ez a nemzetközi szinten is közel egységes 

szabályozás képes hatékony védelmet nyújtani a globalizált világban az 

országhatárokat átlépő jogsértésekkel és jogsértőkkel szemben.  

 
– Az objektív szankciók rendszere a 2005. évi Szjt. módosítást követően 

kevésbé tekinthető egységesnek. A 2005. évi, uniós jogharmonizáció körében 

megvalósult törvénymódosítást megelőzően ugyanis az objektív szankciókra 

általánosan jellemző volt, hogy azok erkölcsi jellegű jogkövetkezményként 

funkcionáltak, s  mint ilyenek – szolgálva a generális és speciális prevenciós célokat 

– az erkölcsi elégtételen és a bitorlás további folytatása megakadályozásán 

túlmenően egyéb hatást nem fejtettek ki. 2005-től kezdődően azonban az erkölcsi 

jelleg mellett több esetben (a gazdagodás visszatérítése, valamint a lefoglalás, 

megsemmisítés, jogsértő mivolttól való megfosztás esetén közvetlenül, az elégtétel 

adása, illetve határozat nyilvánosságra hozatala, valamint a lefoglalás esetén 
                                                
511 a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 
512 a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 19. § 
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közvetetten) az anyagi, vagyoni jelleg is domináns, illetve kifejezésre jut az egyes 

objektív jogkövetkezményekben és különösen azok gyakorlati alkalmazása során. 

Mindez magyarázható azzal, hogy megváltoztak a társadalmi és gazdasági 

körülmények, amelyek lehetőséget teremtettek a bitorlások elkövetésére új, eddig 

nem létező közegekben, illetve szférákban, pl. a világhálón keresztül. A jogsértések 

közegének változása együtt jár a szankciók alkalmazási szférájának a változásával is, 

ami alakítja a hagyományos objektív szankciók jellegét is. 

 
– Mindez testet ölt abban, hogy a generális és speciális prevenció mellett a 

reparációs funkció is erősödik az objektív szankciók körében is, mert az egyes, 

alapvetően elégtételt szolgáló jogkövetkezmények alkalmazása együtt jár azzal, hogy 

komoly költségvonzata van egy pusztán elégtételt adó nyilatkozat nyilvános 

megjelentetésének is. Ez, az alapvetően erkölcsi jellegű szankció vagyoni kihatásai 

következtében ugyanakkor a prevenciós célok fokozásának irányába is hat, így 

pozitívuma sem elhanyagolható amellett, hogy a hagyományos dogmatikai kereteket 

feszegeti. 

 
– A fentiekből következően a hagyományos értelemben vett erkölcsi szankciók 

kvázi bírság jelleget öltenek, de oly módon, hogy mégis megtartják objektív 

jellegüket, azaz a mai korban már kettős szerepet töltenek be, ami egyértelműen 

visszavezethető arra, hogy megváltoztak a bitorlás és a szankcióalkalmazás közegei, 

új bitorlási lehetőségek jelentek meg, melyek a szankciókra is kihatással vannak. 

 
– A szankciók ugyanis sosem önmagukban léteznek, azok mindig egy adott 

jogsértésre reagálnak. A bitorlás és annak jogkövetkezménye sajátos szimbiózisa 

egységesen vizsgálható az objektív szankciók körében is. A bitorlás jellege, annak 

közege meghatározza a szankció milyenségét anélkül, hogy a szankcióval elérni 

kívánt célok önmagukban változnának. Az csak egy járulékos következmény, hogy a 

megváltozott jellegű objektív szankciók az azokkal elérni kívánt egyes célokat is 

erősítik. 

 
– A fentiekkel összefüggésben ki kell emelni a technikai fejlődést, amely 

egyértelműen meghatározta az utóbbi két évtizedben a szerzői jogi gondolkodást 

azáltal, hogy lehetővé vált a szerzői művek és kapcsolódó jogi teljesítmények 

minden korábbinál szélesebb körű és könnyebb, gyorsabb felhasználása, amely a 
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jogsértések elkövetésének lehetőségét is növelte és könnyebbé tette. Egy ilyen 

helyzetben fokozottabb szerep hárul a jogalkotóra az alkalmazásra kerülő szankciók 

meghatározásában is. Ennek hatására jelentek meg újabb objektív szankciók, mint 

például az adatszolgáltatásra kötelezés, vagy a közreműködők 

felelősségrevonhatóságát lehetővé tevő rendelkezések. 

 
– A jogsértések minden szellemi termék vonatkozásában hasonló jelleget 

öltenek, ezért a jogkövetkezmények is majdnem azonos módon kerülnek 

meghatározásra a szellemi alkotások különböző típusaira vonatkozó jogok 

megsértése esetén, így az objektív jogkövetkezmények a szerzői, a szabadalmi és 

védjegyjogban szinte azonos módon kerültek meghatározásra. Ez – kis eltéréssel – 

igaz a személyhez fűződő jogok megsértésének szankcióira is, hisz alapvetően az 

objektív szerzői jogi jogkövetkezmények is a szerzői és kapcsolódó jogi jogosultak 

személyhez fűződő jogainak megsértésére jelentenek jogalkotói válaszokat.  

 
– Új jelenség szerzői jogunkban, hogy a jogsértőkkel szembeni hatékony 

fellépés mellett – jogsértések hatékonyabb megakadályozása érdekében – a jogalkotó 

lehetővé tette egyes szankciók alkalmazását olyan személyekkel szemben is, akik 

nem tekinthetők jogsértőknek, de akik tevékenysége kapcsolódik a bitorláshoz, mert 

abban valamilyen közreműködő jellegű, segítő, támogató magatartást fejtettek ki. 

Ahhoz, hogy ezen személyekkel szemben is fel lehessen lépni, velük szemben is 

szankciót lehessen alkalmazni, mindenképpen jogalkotói feladatra volt szükség, 

figyelemmel a fentebb említett alkotmányossági követelményekre. A jogalkotó előtt 

két út állt: vagy jogsértőknek minősíti a közreműködőket, és velük szemben is a 

bitorlókkal szembeni szankciók alkalmazását írja elő, vagy a közreműködő specális 

státuszát elismerve külön szabályozza a velük szemben igénybe vehető 

jogkövetkezményeket. Az, hogy a jogalkotó ez utóbbi megoldást választotta, 

alapvetően helyeselhető, hiszen lényegesen eltérő magatartást tanúsít egy 

közreműködő, mint egy bitorló, amely különbségnek a szakciók terén is jelentkeznie 

kell.513 Ebben a vonatkozásban némiképp eltérő – a jellegét is tekintve – a 

szabályozás a büntetőjogi megoldástól, ahol a részesekkel szemben is ugyanazon 

                                                
513 A SZJSZT-07/2008 számú határozatában a fájlcserélő rendszereket üzemeltetőkre, mint 
közreműködőkre vonatkozóan alkalmazható objektív szankciókat elemzi, megállapítva, hogy az 
eltiltás és az abbahagyásra kötelezés alkalmazására lehetőség van, de problémákat vethet fel az, hogy 
a jogsértő tartalom eltávolítására – helyzetüknél fogva – objektíve képesek-e.   



 149  
 
 

szankciók kerülhetnek alkalmazásra, mint a tettesekkel szemben, és csak a 

büntetéskiszabás során lehet az eltérésekre tekintettel lenni. Az objektív szerzői jogi 

szankciók esetén már a jogalkotás terén megtörténik a különbségtétel, mely 

megállapítás még akkor is igaz, ha alapvetően nem más típusú szankciók 

alkalmazására nyílik lehetőség a közreműködőkkel, mint a bitorlókkal szemben, csak 

szűkebb a közreműködőkkel szembeni fellépés lehetősége.    

 
– Az objektív szankciók alkalmazására minden olyan esetben lehetőség van, 

amikor a jogsértés megtörténte igazolható, és a sértett kéri az adott jogkövetkezmény 

alkalmazását. Van azonban olyan objektív szankció, amely alkalmazására 

álláspontunk szerint nem kerülhetne sor automatikusan, mert ezt a szankció jellege 

nem teszi lehetővé. Ez a jogkövetkezmény a bitorló abbahagyásra kötelezése és a 

további jogsértéstől történő eltiltása, melynek alkalmazására csak olyan esetben 

kellene, hogy sor kerüljön, ha a jogsértés a határozathozatalkor is folyik, vagy a 

jogsértés további folytatásától lehet tartani, mert a múltban sem egyszeri, hanem 

folyamatos vagy időszakonként visszatérő jelleggel valósult meg a bitorló 

magatartás. Azt azonban, hogy a szankció csak ilyen esetben legyen alkalmazható, a 

törvénynek kellene kimondania, figyelemmel az ingadozó bírósági gyakorlatra. 

 
– Az objektív és szubjektív szankciók között – legalábbis az általuk elérni 

kívánt cél vonatkozásában – a különbségek elhalványodnak, melyre különösen jó 

példa a gazdagodás visszatérítése és a kártérítés párhuzamba állítása. Ez ugyanakkor 

nem jelenti azt, hogy a szankciók ezen hagyományos felosztása létjogosultsága 

megkérdőjeleződne, hiszen az alapvető elhatároló ismérv, a jogsértő felróhatósága, 

mint szankcióalkalmazási előfeltétel, nem kérdőjelezhető meg. 

 
– A vagyoni kihatással járó objektív szankciók alkalmazása esetén a szubjektív 

alapú szankciók alkalmazhatósági köre szűkül, (valamint a jövőbeli jogalkotási 

tendenciákat is figyelembe véve a sérelemdíj új Ptk.-beli bevezetésével514), mert az 

objektív szankciók alapján gyakran a tényleges, szerzőt ért károk megtérülnek, így a 

kártérítés iránti igényérvényesítés az elmaradt haszon követelésére terjedhet csak ki 

az esetek jelentős részében. 

 

                                                
514 Erről lásd részletesen Vékás Lajos: Az új Ptk. Szakértői Javaslatának elvi kérdései, Magyar Jog, 
2008. évi 2. szám 71. o. 
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– A generális és speciális prevenció jegyében egyre erőteljesebb hangsúlyt kap 

a jogsértő cselekmények körülményeinek teljes mértékű feltárása iránti igény, 

megakadályozandó a további jogsértések elkövetését, illetve csökkentendő a 

bitorlással előidézhető vagyoni hátrányokat is. Ezek a célok új típusú szankció 

megjelenését is maguk után vonták az adatszolgáltatási igényben testet öltve.  

 
– A jogsértésekkel szembeni hatékony fellépés érdekében a folyamatban lévő 

jogsértések megakadályozása kiemelt céllá vált, az ideiglenes intézkedések 

gyakorlati gyors alkalmazása révén pedig hatékonnyá tehetőek az objektív 

szankciók, akár már a jogsértés veszélye esetén is, így szolgálva mind az egyes 

jogosultak, mind a társadalom széles körének érdekeit. 

 
– Az objektív jogkövetkezmények alkalmazása során lehetőség van a kellő 

differenciálásra a jogsértések súlya alapján a különböző jogsértések és jogsértők 

között, mely differenciálás azonban nem veheti figyelembe a bitorló anyagi helyzetét 

vagy egyéb specális körülményeit. Az objektív szankciók kizárólag a jogsértésekkel 

összefüggésben vizsgálhatóak és értelmezhetőek, így a jogsértők közötti 

különbségtétel is csak a jogsértésben játszott szerepük szerint értelmezhető. 

 
A fentiekben tárgyalt objektív jogkövetkezmények csak a hatékony, gyors, adekvát 

bírósági jogalkalmazás útján képesek betölteni funkciójukat, és tudják elérni a célzott 

joghatást. Ez a jogalkalmazás sem lehet azonban a törvényi rendelkezések kiterjesztő 

értelmezésén alapuló, azaz az egyes, néha általános jelleggel megfogalmazott 

objektív szankciók a bírói jogalkalmazásban sem tölthetők ki olyan tartalommal, ami 

már ellentétben áll az adott szankció alkalmazását lehetővé tevő jogalkotó eredeti 

céljával és szándékával. A kiterjesztő jellegű jogfejlesztő jogértelmezés nem lehet 

megengedett, mert az felvetheti a hivatkozott alkotmányos rendelkezésekkel való 

kollíziót. Az objektív szankciók alkalmazása során tehát érvényesülniük kell a 

magyar és az európai jogalkotói szándékoknak, így a jogkövetkezmények 

alkalmazását lehetővé tevő törvény miniszteri indokolásában kifejtettek az ítélkezés 

során is prioritást kell hogy élvezzenek. Álláspontunk szerint a jelenlegi magyar bírói 

gyakorlat – kevés kivételtől eltekintve – ezen maximák mentén fejti ki 

tevékenységét.   
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VI.2. Eljárásjogi rendelkezések  mint jogkövetkezmények, végrehajtás  

 
Az anyagi jogi jogszabályok nem nyújtanak kellő védelmet a szerzői jogi 

bitorlásokkal szemben. Az anyagi jogi rendelkezések életre keltése az eljárásjogi 

rendelkezések útján valósul meg. Amikor a szerzői jogi igényérvényesítésről 

beszélünk, akkor együtt kell vizsgálni az anyagi jogi szankciókat az azok 

érvényesítését, gyakorlatban való alkalmazásukat lehetővé tevő eljárásjogi 

rendelkezésekkel. Különösen fontos szerepet kap a szerzői jogi igényérvényesítés 

területén az ideiglenes intézkedés, illetőleg a biztosítási intézkedés, valamint fontos 

szerepe van a bizonyítás körében rögzített speciális szerzői jogi törvénybeli 

rendelkezéseknek. Ezek egyrészt azt segítik elő, hogy az adott jogsértés a lehető 

legteljesebb mértékben felderítésre kerüljön, másrészt igyekeznek megakadályozni a 

helyrehozhatatlan károk bekövetkezését a jogerős ítélet meghozatalát megelőzően is. 

Ezeket a szabályokat együtt kell vizsgálni a Pp., illetve a bírósági végrehajtásról 

szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Vht.”) megfelelő rendelkezéseivel.515 

 
VI.2.1. Az ideiglenes intézkedés  

 
Az ideiglenes intézkedés elrendelésének általános feltételeit a Pp. 156. §-a (1) 

bekezdése tartalmazza. E szerint a bíróság elrendelheti a kereseti kérelemben, 

illetőleg ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, ha ez 

közvetlenül fenyegető kár elhárítása, vagy jogvitára okot adó állapot változatlan 

fenntartása, illetőleg a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelme 

érdekében szükséges, és az intézkedéssel okozott hátrány nem haladja meg az 

intézkedéssel elérhető előnyöket. A kérelmet megalapozó tényeket nem kell 

bizonyítani, azokat elegendő valószínűsíteni. A Pp. szerint tehát három pozitív 

feltétel valamelyikéhez, és egy negatív feltétel fennállásához kötött az ideiglenes 

intézkedés elrendelése.516 A bírói gyakorlat szerint ideiglenes intézkedés 

elrendelésének akkor is helye van, ha a kifogásolt magatartás még nem okozott kárt, 

csak annak fennáll a lehetősége, mert a károkozás már elkezdődött, és a jövőben is 

várható.517  

                                                
515 Az igényérvényesítési irányelv eljárásjogi és végrehajtási rendelkezései magyar jogba történő 
átültetésének nehézségeire hívja fel a figyelmet: Bacher-Faludi: Jogérvényesítési … 372-387. o.  
516 Gásprády László-Wopera Zsuzsa-Kormos Erzsébet-Cserba Lajos-Nagy Andrea-Harsági Viktória: 
Polgári perjog, Általános rész, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003, 227. o.  
517 BH 1998.491 
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A valószínűsítés a bizonyítással bekövetkező meggyőződésnél alacsonyabb fokú 

alátámasztottságot jelent, s a valószínűsítésnek a kötelezettsége a kérelmező részéről 

ki kell hogy terjedjen az ideiglenes intézkedés alapját képező tényekre, másrészt arra, 

hogy ezen tények alapján fennáll az ideiglenes intézkedés elrendelését megalapozó 

jogvédelmi helyzet. Bizonyítás lefolytatásának csak akkor van helye a kérelem 

elbírálása kapcsán, ha enélkül a kérelem érdemben nem bírálható el.518 A bírói 

gyakorlat egyértelműen rögzítette, hogy az ideiglenes intézkedés célja az, hogy az 

időmúlás miatt utóbb már el nem hárítható jogsérelem megelőzésére biztosítson 

azonnali jogvédelmet a kérelmező számára, de alperesi jogellenes magatartás 

hiányában az ideiglenes intézkedés elrendelésének feltétele sem állhat fenn, vagyis 

nem lehet helye ilyen esetben ideiglenes intézkedés elrendelésének. Az ideiglenes 

intézkedést elrendelő bírósági végzést szabatosan kell megfogalmazni annak 

érdekében, hogy az a felek számára egyértelmű és végrehajtható legyen.519  

 
VI.2.1.1. Különös méltánylást érdemlő jogvédelmi helyzet 

 
Az ideiglenes intézkedés elrendelése kapcsán vizsgálni kell a kérelmező különös 

méltánylást érdemlő jogvédelmi helyzetét, amelyet azonban vélelmezettnek kell 

tekinteni, ha annak az Szjt. 94/A. §-ában meghatározott feltételei teljesülnek. 

Mindezen feltételek fennállta azonban nem teszi mellőzhetővé az intézkedéssel 

okozott hátrányok és az azzal elérhető előnyök mérlegelését. Ezen utóbbi feltétel 

vizsgálata nem mellőzhető a vélelem fennállta esetén sem. A kérelmezett esetlegesen 

felróható magatartása az intézkedéshez fűződő előnyök, hátrányok mérlegelését 

önmagában nem teszi ugyanis szükségtelenné, habár annak folyamán jelentőséggel 

bírhat. Az, hogy az esetleges hátrányok – a felróhatóságra is figyelemmel – milyen 

mértékű előnyök tükrében tekinthetők jogszerűnek – azok bekövetkezésének 

időbeliségére is tekintettel – a bíróság mérlegelésének a tárgya. Ez pedig, azaz az 

előnyök és hátrányok mérlegelése a személyes meghallgatás útján tisztázható.520 Az 

ideiglenes intézkedés Pp.-ben meghatározott általános szabályaihoz képest az Szjt. 

több speciális szabályt is tartalmaz, amely szabályozás indoka a szerzői jogi 

jogbitorlások sajátosságában gyökerezik. Az egyik ilyen speciális rendelkezés az, 

                                                
518 Pp. 156. § (5) bekezdés  
519 BDT 2007.1549 
520 BDT 2008.1734 
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hogy a szerzői jog megsértése miatt indított perekben az ideiglenes intézkedést a 

kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelméhez szükségesnek kell tekintetni 

akkor, ha a kérelmező igazolja azt, hogy (i) a mű szerzői jogi védelem alatt áll, 

valamint, hogy (ii) ő a szerző, a szerző jogutódja vagy a mű olyan felhasználója, 

illetőleg a szerzői jogok közös kezelését végző olyan szervezet, amely jogosult saját 

nevében fellépni a jogsértéssel szemben. (iii) Ehhez járul továbbá a Pp. általános 

szabályaiból következően a szerzői jogsértés megtörténtének kérelmező általi 

valószínűsítése. Ezeket a valószínűsítésre szoruló körülményeket az alábbiakban 

tekintjük át: 

  
(i) A kérelmező perbeli fellépési jogának valószínűsítése  

 
A kérelem előterjesztésére alapesetben a szerző jogosult, ugyanakkor a szerző 

jogutódja, illetőleg azon személyek is, akik saját nevükben jogosultak fellépni a 

szerzői jogok érvényesítése érdekében, azaz a kizárólagos felhasználási jogot kapott 

felhasználó, illetőleg a közös jogkezelő szervezet is előterjeszthet ideiglenes 

intézkedés iránti kérelmet. Ugyancsak ilyen jogosult az, akire a szerző a vagyoni 

jogokat átruházta mindazon esetben, ahol ezen vagyoni jog átruházást a törvény 

lehetővé teszi, így például adatbázis, szoftver, reklám céljára készített mű 

vonatkozásában. A szerzői minőség valószínűsítésére szolgál az Szjt. 94/B. §-ában 

meghatározott többelemű szerzőségi vélelemrendszer,521 mely a cascade-elven 

működik,522 azaz amennyiben két vagy több vélelem is beállhatna, akkor a 

rangsorban később álló vélelem csak akkor áll be, ha az előtte álló vélelem 

megdöntésre került. Természetesen ezek a vélelmek nem keletkeztetnek szerzőséget, 

csupán megkönnyítik a jogosulti pozíció bizonyítását, illetőleg adott esetben 

áthárítják a bizonyítási terhet az alperesi félre.523 A felhasználó nyilvánvalóan a 

felhasználási szerződéssel, a vagyoni jogokat átruházás útján megszerző személy 

pedig a jogátruházó szerződés bíróság részére történő bemutatásával tudja 

valószínűsíteni jogosulti pozícióját. Ha a munkáltató, mint a szolgálati mű jogosultja, 
                                                
521 Az elsődleges vélelem szerint azt kell szerzőnek tekintetni, akinek a nevét a művön szerzőként 
feltüntették a szokásos módon, másodlagosan az minősül szerzőnek, aki a művet a sajátjaként az 
MSZH-nál önkéntes műnyilvántartásba vetette és ezt közokirattal tudja igazolni, míg harmadlagosan a 
közös jogkezelő szervezet által a közös jogkezelés alá tartozó művekről, szomszédos jogi 
teljesítményekről, illetőleg jogosultakról fenntartott adatbázis alapján kiállított magánokiratban 
feltüntetett személy minősül szerzőnek, s végül negyedlegesen az, aki a művet először hozta 
nyilvánosságra. 
522 Bérczes-Gyenge-Lendvai: A szerzői … 2007, 50. o. 
523 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 537. o. 



 154  
 
 

lép fel és terjeszt elő ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, akkor neki azt kell 

valószínűsítenie, hogy jogviszonyban, munkaköri kötelezettségként került 

létrehozásra az adott mű. A közös jogkezelő szervezetek tekintetében a törvény 

felállít egy vélelmet, kimondva, hogy a közös jogkezelést végző egyesületet a közös 

jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogok gyakorlása és bíróság előtti érvényesítése 

során a szerzői vagy szomszédos jog jogosultjának kell tekintetni.524 

 
(ii) A mű szerzői jogi védelmének valószínűsítése 

 
A szerzőnek, illetőleg egyéb jogosultnak azt is valószínűsítenie kell, hogy az adott 

mű szerzői jogi védelem alatt áll, azaz azt, hogy az Szjt. szerzői művekre vonatkozó 

kritériumainak megfelel az adott alkotás, másrészt azt is, hogy nem minősül olyan 

alkotásnak, amelyet az Szjt. kizár az oltalom alól, illetőleg azok vagyoni jogi védelmi 

ideje nem telt el. E körben fontos lehet az adott mű létezésének, keletkezésének, 

illetőleg korábbi felhasználásának az igazolása. Így előtérbe kerülhet az önkéntes 

műnyilvántartás, hiszen az MSZH által kiállított tanúsítvány alapján egyértelműen 

igazolható a mű léte. Különösen olyan esetben jelenthet nehézséget a szerzői mű 

védelemben részesülésének valószínűsítése, ha olyan ismeretlen műről van szó, 

amelynek a felhasználására korábban még semmilyen módon nem került sor. Abban 

az esetben azonban, ha valamely közismert műről van szó, egy közismert művel 

kapcsolatos jogvitában kerül előterjesztésére a kérelmező részéről az ideiglenes 

intézkedés iránti kérelem, úgy a bíróság a Pp. 163. §-a (3) bekezdése alapján 

köztudomású tényként fogadhatja el az adott mű szerzői jogi védelem alatt állását, 

illetőleg köztudomású tényként valószínűsítettnek tekintheti a jogi védelem 

fennállását. A közös jogkezelés körében a törvény állít fel egy vélelmet, kimondva, 

hogy az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a felhasznált művek, illetve 

szomszédos jogi teljesítmények védelemben részesülnek.525 

 
(iii) A szerzői jogsértés valószínűsítése  

 
A Pp. általános szabályaiból következően az ideiglenes intézkedés elrendeléséhez 

annak valószínűsítése is szükséges, hogy szerzői jogi jogsértés történt, illetőleg 

                                                
524 Szjt. 92. § (1) bekezdés  
525 Szjt. 92. § (3) bekezdés 
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ennek veszélye áll fenn.526 A bírói gyakorlatból ismert olyan eset, amikor egy 

munkavállaló szerző, mint felperes, azért nem kapott ideiglenes intézkedés útján 

jogvédelmet a bíróságtól, mert nem tudta kellően valószínűsíteni, hogy a részben 

munkaköri kötelezettség keretében készített építészeti tervének megváltoztatásával a 

munkáltató megsértette a mű egységéhez fűződő jogát.527 Nem szabad azonban a 

valószínűsítést összetéveszteni a jogsértés elkövetésének tényként való 

megállapításával, ugyanis – ahogy azt a bíróság szabadalmi ügy kapcsán már 

megállapította – az ügy érdemére tartozó és bizonyítás lefolytatását igénylő kérdés 

annak eldöntése, hogy az alperes követett-e el bitorlást.528 A jogsértés elkövetésének 

veszélye esetén a szerző ideiglenes intézkedésként az abbahagyás iránti igényt 

érvényesítheti az Szjt. 94. §-a (1) bekezdése b) pontja alapján. Ez az egyetlen olyan 

objektív szankció, melynek alkalmazását jogsértéssel közvetlenül fenyegető 

cselekmények esetén is lehetővé tette a jogalkotó. Abban az esetben azonban, ha nem 

ezen objektív szankció alkalmazását kéri ideiglenes intézkedésként a jogérvényesítő, 

akkor a károsodás veszélye miatt a Ptk. 341. §-a (1) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelméhez kapcsolódhatna ideiglenes intézkedés iránti kérelem, amely azonban nem 

az Szjt. speciális, ideiglenes intézkedésre vonatkozó rendelkezései szerint nyer 

elbírálást, hanem a Pp. 156. §-a alapján, ahol a jogosult a veszélyeztető magatartástól 

való eltiltást, illetőleg a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételét, 

biztosíték adására kötelezést kérheti.  

 
VI.2.1.2. A kérelmező biztosítékadási kötelezettsége 

 
A Pp. 156. §-a (1) bekezdése szerint a bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését 

biztosíték adásához kötheti. Az Szjt. külön is kimondja – az előzetes bizonyítás 

mellett –, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelését is biztosíték adásához kötheti a 

bíróság.529 A szabályozás így feleslegesen megkettőzésre került. Tekintettel arra, 

hogy az Szjt. az ideiglenes intézkedés kapcsán semmilyen plusz szabályt nem 

tartalmaz a Pp.-hez képest a biztosítékadás elrendelése tárgyában, azon általános 

szabályok érvényesülnek, amelyek szerint a bíróságnak mérlegelési körébe tartozik 

                                                
526 A szabadalombitorlási ügyek kapcsán van olyan bírói gyakorlat, mely az ideiglenes intézkedés 
elrendelésének feltételeként a szabadalombitorlás tényének valószínűsítését kívánja meg (EBH 
2000.214, BH 2000.345) 
527 BH 1997.19 
528 EBH 2000.241 
529 Szjt. 94/A. § (12) bekezdés  
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az, hogy biztosíték adásához köti-e az ideiglenes intézkedés elrendelését. 

Amennyiben azonban úgy dönt, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésének 

feltétele a kérelmező személyével530 szemben felmerült (biztosítéknyújtásra), úgy 

amíg ezen biztosíték letétbe helyezésre nem kerül, addig nem kerül elrendelésre az 

ideiglenes intézkedés.531  

 
Biztosíték nyújtására csak akkor kötelezhető a kérelmező, ha egyébként az ideiglenes 

intézkedés elrendelésének feltételei fennállnak. A biztosíték ugyanis nem 

helyettesítheti az ideiglenes intézkedést, ennek más a funkciója, az az ellenérdekű 

felet esetlegesen érő károk, illetőleg hátrányok fedezetére szolgál. A biztosíték 

megfizetésére vonatkozóan a bíróság határozatában hívja fel a kérelmezőt (felperest), 

de nem kizárt az sem, hogy a kérelmező önként nyújtson biztosítékot. Az utóbbi eset 

azonban nem életszerű arra figyelemmel, hogy a biztosíték összegének 

meghatározása a bíróság feladata. A biztosítékot a kérelmező bizonyítási eljárással 

felmerülő költségként elnöki letétként köteles a bíróság székhelyén működő 

gazdasági hivatalhoz a bírói letéti számlára befizetni. Az ilyen módon elhelyezett 

pénzösszeg visszafizetésére is csak az eljáró bíróság jogerős határozata alapján 

kerülhet sor.532 Az Szjt. tartalmaz rendelkezést a biztosíték visszautalása 

tekintetében, kimondva, hogyha a biztosíték összegéből való kielégítésre jogosult fél 

az igényét az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzést hatályon kívül helyező 

határozat, illetőleg ítélet (permegszüntető végzés) jogerőre emelkedésétől számított 

három hónapon belül nem érvényesíti, a letevő a biztosíték visszaadását kérheti a 

bíróságtól.533 Amennyiben az ideiglenes intézkedést elrendelő végzést később 

megváltoztatják, vagy hatályon kívül helyezik, de az ellenérdekű felet ezen 

intézkedés elrendelése miatt hátrány érte, úgy az adott biztosítékból a fent 

meghatározott határidőn belül kereshet kielégítést. Erre vonatkozóan azonban sem a 

Pp., sem az Szjt. nem tartalmaz szabályokat, azaz nem egyértelmű, hogy ilyenkor az 

egyes, az ellenérdekű felet ért hátrányok kompenzálására milyen eljárási metódus 

alapján kerülhet sor. Járható út lehet ebben az esetben az, hogy az adott biztosítékból 

                                                
530 Olyan esetben, amikor az ellenfél kerül kötelezésre „ellenbiztosíték” nyújtására, akkor nem 
indokolt a kérelmező ideiglenes intézkedésének biztosíték adásához kötése azért, mert ellenbiztosíték 
előírására a bíróság részéről épp olyan esetben kerül sor, amikor nyilvánvaló a kérelmezett fél általi 
jogsértés elkövetése.  
531 BH 2001.329 és BH 1999.217 
532 A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII.2.) IM rendelet 42. és 43. §  
533 Szjt. 94/A. § (13) bekezdés  
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az ellenérdekű fél külön kérelem alapján keres kielégítést, mely kérelemben elő kell 

adnia a jogalapot, azaz azt, hogy milyen jogcímen kéri a biztosíték vagy annak egy 

része számára történő kifizetését. E körben elsődlegesen nyilvánvalóan kártérítési 

igényt jelölhet meg az ellenérdekű fél. Erre vonatkozó igényét vagy még a bitorlás 

miatt indított perben, vagy – amennyiben már annak jogerős befejezését követően 

kerül sor az ideiglenes intézkedés hatályon kívül helyezésére, illetőleg hatályának 

megszűnésére – egy külön eljárásban terjesztheti elő a jogosult. 

 
VI.2.1.3. A bitorló által nyújtott biztosíték  

 
A szerző dönthet úgy, hogy a bíróság előtti eljárásban nem a jogsértés abbahagyására 

történő kötelezését kéri a jogsértőnek, hanem – hozzájárulva a feltételezett jogsértő 

cselekmények jogsértő általi folytatásához – biztosíték adását követeli. Ez azonban a 

biztosítéknak csak az egyik formája, ugyanis a bíróság ex officio is kötelezheti a 

jogsértőt a biztosíték adására akkor, ha a szerző által a jogsértés abbahagyása iránt 

előterjesztett kérelemnek nem ad helyt.534 Ezen jogintézménynek a célja az, hogy 

arra az időre nézve, ameddig a bírósági eljárás folyamatban van – de az eljárás 

folyamata alatt a bíróság nem hoz olyan tartalmú ideiglenes intézkedést, amellyel az 

alperes, mint potenciális bitorló, magatartását korlátok közé szorítaná, például 

eltiltaná a jogsértéstől, abbahagyásra kötelezné – akkor is legyen a szerző számára 

valamilyen garancia arra nézve, hogyha utóbb mégis bebizonyosodik, hogy az 

alperes bitorlást, azaz jogsértő magatartást követ el, akkor a szerző, mint jogosult, 

kárai megtérülnek. Ezt a jogintézményt – speciális jellege miatt – a jogirodalom a 

törvényi „biztosíték” szóhasználattal szemben „ellenbiztosítéknak” nevezi,535 mert 

ezen esetben nem a Pp. azon általános szabályai érvényesülnek, mely szerint az 

ideiglenes intézkedés elrendelését a felperes, mint kérelmező, által nyújtott biztosíték 

adásához kötheti a bíróság, hanem itt a kérelmezettől, az alperesi pozícióban lévő 

féltől kérhető a biztosíték, mint ellenbiztosíték. Talán célszerűbb lett volna, ha a 

jogalkotó is kifejezi a törvényi szóhasználattal ezt a különbséget.  

 
Az „ellenbiztosíték” speciális jellegénél, illetőleg rendeltetésénél fogva kizárólag 

ideiglenes intézkedésként alkalmazható, a bíróság érdemi határozatában történő 

anyagi jogi szankcióként való alkalmazása kizárt. Meglehetősen szokatlan és új 

                                                
534 Szjt. 94/A. § (4) bekezdés c) pont és (5) bekezdés  
535 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 543. o. 
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jogintézmény a magyar jogban a biztosíték, mint „ellenbiztosíték” bíróság általi 

hivatalbóli elrendelése, mert ezzel tulajdonképpen a kérelemhez kötöttség elve sérül. 

Ez azonban csak látszólag van így, hiszen valójában a felperesnek ebben az esetben 

van egy kérelme az ideiglenes intézkedés iránt, a jogsértés abbahagyása tekintetében. 

A bíróság pedig csak arról dönthet, hogy a jogsértés abbahagyása iránti ideiglenes 

intézkedés helyett alkalmaz egy másik, kvázi ideiglenes intézkedést, az alperes, mint 

potenciális bitorló biztosíték adására kötelezését. Ennek elrendelése is – akár 

hivatalból történik, akár a szerző kifejezett ez irányú kérésére – az ideiglenes 

intézkedés elrendelésére vonatkozó szabályok lehetnek érvényesek, bár erre 

vonatkozó bírói gyakorlat még nem került publikálásra. Álláspontunk szerint akár a 

keresetlevél benyújtását megelőzően is sor kerülhet rá, de akár ún. ex parte 

eljárásban is, azaz a másik fél, mint jogsértő meghallgatása nélkül. Ezt azonban nem 

tartjuk indokoltnak, mert mindenképpen lényeges, hogy a potenciális jogsértő 

előzetesen nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a biztosíték adását. Amennyiben pedig 

ilyen kötelezettséget önként nem vállal, úgy nem indokolt ezen jogintézmény vele 

szembeni alkalmazása, bár a bíróság kezét e körben sem célszerű megkötni, így a 

bíróság szabadon dönthet abban a kérdésben, hogy akkor is elrendeli-e a biztosíték 

adását, ha a potenciális jogsértő erre külön kötelezettséget nem vállal, vagy azért, 

mert kifejezetten így nyilatkozik, vagy azért, mert ennek elrendelését megelőzően a 

bíróság nem is nyilatkoztatja őt meg.536 

 
Az ideiglenes intézkedés ezen formája a gyakorlatban akkor képzelhető el, ha olyan 

típusú jogsértésekről van szó, amelyek jellegükénél fogva nem okoznak a szerző 

részére olyan jóvátehetetlen sérelmet, illetőleg károkat, amelyek az eljárás érdemi 

befejezése során hozott határozatban elrendelt szankciókkal nem orvosolhatók. 

Lényeges azonban, hogy a biztosíték olyan mértékű legyen, amely a jogsértő részéről 

történő jogsértő cselekmények folytatása mellett kellő garanciát nyújt a szerző 

számára arra az esetre, ha az eljárás végén bizonyítást nyerne a tényleges jogsértés 

és, hogy ez esetben a szerzőnek a jogsértéssel összefüggő minden igénye a 

biztosítékból fedezhető legyen. A jogsértő által letett biztosítékból való kielégítés 

időbeli korlátját is meghatározza a törvény, nevezetesen az eljárást befejező határozat 

(ítélet vagy permegszüntető végzés) jogerőre emelkedésétől, vagy az ideiglenes 

                                                
536 Az ideiglenes intézkedések elrendelésénél általános jelleggel a bíróság csak akkor ad helyt ezen 
kérelemnek, ha a kérelmező a biztosíték adását előzetesen vállalja (BH 2005.39). 
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intézkedés tárgyában hozott végzést hatályon kívül helyező határozat jogerőre 

emelkedésétől számított három hónapon belül érvényesíthető csak, ennek elteltét 

követően a letevő a biztosíték visszaadását kérheti a bíróságtól az Szjt. 94/A. §-a (13) 

bekezdése szerint. Ez a szabály tehát a „tétlenkedő” szerzővel szemben a mulasztást 

kívánja oly módon „szankcionálni”, hogy a joga határidőben való gyakorlása 

elmulasztása esetére a jogsértő mentesül a biztosíték, mint “ellenbiztosíték” adásából 

rá háruló következmények alól azáltal, hogy visszakapja az általa letett 

“ellenbiztosítékot”.  

 
VI.2.1.4. Eljárási határidők  

 
Az Szjt. több ponton is foglalkozik az ideiglenes intézkedés iránti kérelem 

előterjesztésének, illetőleg az elbírálásának határidejével. Egyrészt meghatározásra 

kerül a kérelem előterjesztésének, illetve előterjeszthetőségének időpontja, másrészt 

a bíróság számára is kötelezettségként kerülnek rögzítésre az eljárási határidőkre 

nézve. A kérelem előterjesztésére nézve az Szjt. meghatároz egy objektív és egy 

szubjektív határidőt. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjesztésének 

szubjektív határideje a kérelmezőnek a jogsértésről és a jogsértő személyéről való 

tudomásszerzését követő hatvan nap,537 az objektív határidő pedig az ideiglenes 

intézkedés iránti kérelem előterjesztését illetően a szerzői jog megsértésének 

megkezdését követő 6 hónap. Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Az 

ideiglenes intézkedés előterjesztésére a törvény által megszabott határidő anyagi jogi 

határidő, azaz ennek a kérelemnek a törvényben előírt határidő lejártáig a bírósághoz 

meg kell érkeznie. Ez következik a 4/2003. számú polgári jogegységi határozatból, 

amely nemcsak a keresetindításra, hanem bármilyen peres és nem peres eljárást 

megindító irat benyújtásának határidejére nézve is az anyagi jogi határidőt rögzíti, 

így az ideiglenes intézkedés iránti kérelemre is ezt kell irányadónak tekinteni, akár a 

keresetlevéllel együtt, akár azt megelőzően, akár azt követően kerül az a bírósághoz 

benyújtásra. Ezen határidőnek az elteltével, illetőleg elmulasztásával sem veszít el 

azonban minden jogot az ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjesztője, és a 

határidők eltelte után a Pp. általános szabályai szerint még mindig kérhet, illetőleg 

                                                
537 A szubjektív 60 napos határidő elmulasztása esetén azonban nem kizárt, hogy a kérelmező 
igazolási kérelmet nyújtson be a Pp. 107-110. §-ai szerint, hiszen a hivatkozott jogegységi határozat 
sem zárja ki anyagi határidők esetén a mulasztás igazolását.  
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előterjeszthet ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, hiszen a Pp. nem köti 

határidőhöz az ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjesztését. Az Szjt-ben 

meghatározott határidőn túl előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelemre 

azonban csak a Pp.-beli szabályok alkalmazhatóak, ezért a Pp.-ben rögzített feltételek 

fennállását kell vizsgálnia ez esetben a bíróságnak.538  

 
VI.2.1.5. A keresetlevél benyújtását megelőző kérelem  

 
Az Szjt. 2006. április 15-től hatályos módosítását követően már lehetőség van arra, 

hogy a kérelmező az ideiglenes intézkedés iránti kérelmét a keresetlevél benyújtását 

megelőzően is előterjessze. Ezt a kérelmet a bíróság nem peres eljárásban bírálja 

el.539  

 
A potenciális jogsértő érdekeit védő szabályként – mintegy a szerzői jogi 

jogosultakat megillető erős jogosítványok korlátjaként – került rögzítésre az a 

rendelkezés, mely szerint a bíróság az ideiglenes intézkedésre kötelezett fél 

kérelmére hatályon kívül helyezi a keresetlevél benyújtását megelőzően előterjesztett 

ideiglenes intézkedés tárgyában hozott határozatát, ha a szerző a szerzői jog 

megsértése miatt az ideiglenes intézkedéssel érvényesített követelés tárgyában nem 

indította meg a határozat közlésétől számított 15 napon belül a pert.540 A bíróság az 

ideiglenes intézkedés tárgyában hozott határozat hatályon kívül helyezésére irányuló 

kérelem tárgyában soron kívül, a kérelem előterjesztésétől számított 15 napon belül 

dönt.541 Ahogy tehát az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről – mint az alábbiakban 

látni fogjuk – is 15 napon belül dönt a bíróság, úgy az elrendelt ideiglenes intézkedés 

hatályon kívül helyezésére is ugyanennyi határidő áll a törvény szerint a bíróság 

rendelkezésére. A perindítást megelőzően hozott ideiglenes intézkedést tartalmazó 

határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozó törvényi szabály egyértelmű célja 

annak kifejezése, hogy a keresetindítást megelőzően előterjesztésre kerülő ideiglenes 

intézkedés iránti kérelem önálló életet nem peres eljárásban csak akkor élhet, ha az 

ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjesztését követően a bitorlás iránti pert is 
                                                
538 BH 2000.394 
539 Amennyiben a szerző csak ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjeszt elő, majd később a szerzői 
jog megsértése miatti bitorlási pert is megindította, a peres eljárás illetékeként a nem peres eljárásban 
lerótt illetéken felüli összeget kell csak megfizetnie. 
540 A 2004/48/EK irányelv 9. cikk (5) bekezdése szerint a hatályon kívül helyezésre a bíróság részére 
nyitva álló határidő legfeljebb 20 munkanap, illetőleg 31 naptári nap lehet, amelyek közül a 
hosszabbik határidő az irányadó.  
541 Szjt. 94/A. § (7) bekezdés  
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megindítja a jogosult. Az ilyen bitorlási per nélkül az ideiglenes intézkedés 

önmagában nem létezhet.  

 
Az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott határozatához a bíróság nincs kötve, azt 

meg is változtathatja, illetőleg hatályon kívül helyezheti. Az ideiglenes intézkedést 

az ítéletben kell hatályon kívül helyezni, illetőleg, amennyiben ez nem történik meg, 

akkor az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedésével az ideiglenes intézkedés hatályát 

veszti. Amikor azonban az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet követően a bitorlási 

pert nem indítja meg a kérelmező, s ezért a kérelmezett az ideiglenes intézkedés 

tárgyában hozott határozat hatályon kívül helyezését kéri, a bíróság ezt – ugyancsak 

nem peres eljárásban – köteles elrendelni, e körben nincs mérlegelési joga. Abban az 

esetben azonban, ha valamely oknál fogva a kérelmezett nem kéri az ideiglenes 

intézkedés tárgyában hozott határozat hatályon kívül helyezését, az továbbra is 

hatályban marad, s ez esetben egy önálló nem peres eljárás lesz csak az, amelyet a 

szerző megindított, s amellyel a célját úgymond el is érte. Ritka azonban az az eset, 

hogy az ilyen ideiglenes intézkedéssel megelégszik a szerző, és nem indít utána 

bitorlási pert.  

 
VI.2.1.6. Soron kívüli eljárás  

 
Az ideiglenes intézkedés tárgyában a bíróság soron kívül határoz, a kérelem 

előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kell meghoznia a határozatát. A 

kérelem előterjesztése alatt nyilvánvalóan az ideiglenes intézkedés iránti kérelem 

bírósághoz történő beérkezését kell érteni. Ez rendkívül szűk határidő, ha figyelembe 

vesszük azt is, hogy a bírósági ügyvitel szabályai szerint a beérkezett kérelmet előbb 

szignálják az eljáró bíróra, s a 15 naptári napban hétvége is benne van, így 

ténylegesen körülbelül 10 munkanapja lehet a bíróságnak az ideiglenes intézkedés 

tárgyában való döntésre. Nem értünk egyet azzal az állásponttal, mely szerint, ha a 

felek meghallgatása alapján dönt a bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről, 

akkor a 15 napos határidőt „életszerűen” a meghallgatás kitűzésére és az annak 

alapján történő határozathozatalra kell érteni. Ez az értelmezés nem olvasható ki a 

törvény szövegéből, amely egyértelműen a kérelem előterjesztésétől rendeli 

számítani a 15 napos határidőt.542 Az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott 

                                                
542 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 546. o. 
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határozatot – amennyiben azt a bíróság a felek jelenlétében, felek meghallgatása 

útján hozta – a kihirdetéssel kell közöltnek tekinteni, ez esetben a fellebbezési 

határidő a kihirdetéstől számít. A fellebbezési határidő az általános Pp.-beli 

fellebbezési határidő, azaz 15 nap. A fellebbezésnek – a Pp. 156. §-a (6) bekezdése 

szerint – mind az ideiglenes intézkedést elrendelő, mind az ez iránti kérelmet 

elutasító határozat ellen helye van. Az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott 

határozat elleni fellebbezést a másodfokú bíróság is soron kívül köteles elbírálni, 

legkésőbb a fellebbezés benyújtásától számított 15 napon belül. Ezen szűk határidő is 

a szerző jogainak hatékonyabb védelmét szolgálja, azonban kérdéses, hogy a 

gyakorlatban betartható-e. A 15 napos határidő kezdő időpontja ugyanis a törvény 

szóhasználata szerint nem a fellebbezés másodfokú bírósághoz történő 

megérkezésének időpontja, hanem annak az elsőfokú bírósághoz való benyújtási 

időpontja. Így a fellebbezésnek az  elsőfokú bíróság által a másodfokú bíróság 

részére történő felterjesztésével már a gyakorlatban eltelik az a 15 napos határidő, 

vagy annak legalább a fele, melyet a törvény a fellebbezés elbírálására meghatároz, 

így a másodfokú bíróságnak a döntése meghozatalára csak nagyon szűk időkerete 

marad. A másodfokú bíróságon a 15 napos fellebbezés elbírálására irányuló határidő 

betartása olyan körülmények, illetőleg cselekmények miatt is számon kérhetővé 

válik, mely cselekményeket nem is a másodfokú bíróság, hanem a felterjesztés 

kapcsán az elsőfokú bíróság valósít meg. Mindezeket figyelembe véve szerencsésebb 

lett volna a fellebbezés elbírálására nyitva álló 15 napos határidő kezdő 

időpontjaként a fellebbezés másodfokú bírósághoz történő megérkezésének 

időpontját megjelölni a törvényben.  

 
VI.2.1.7. Az ex parte eljárás  

 
A Pp. 156. §-a (4) bekezdése szerint az ideiglenes intézkedés tárgyában a bíróság 

döntést a felek meghallgatása nélkül csak rendkívül sürgős szükség esetében, 

valamint akkor hozhat, ha a fél a meghallgatására kitűzött határnapot, illetve 

határidőt elmulasztja. Az Szjt. szerint lehetőség van arra 2006. április 15-től, hogy a 

bíróság mellőzze az ellenfél meghallgatását az ideiglenes intézkedés tárgyában 

történő határozathozatalt megelőzően, ha a késedelem helyrehozhatatlan károkat 

okozna, mert ez az Szjt. szerint a Pp. 156. §-a (4) bekezdése szerinti rendkívüli 
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sürgős szükségnek minősül.543 A potenciális bitorlóval, azaz a per későbbi 

megindítása esetén a jövőbeli alperessel a meghallgatásának mellőzésével ideiglenes 

intézkedés tárgyában hozott határozatot annak foganatosításakor kell közölni. Az 

intézkedés jogszerűségének biztosítása érdekében az ellenfél ilyen esetben a 

határozat vele történő közlését követően kérheti azt, hogy a bíróság foganatosítsa az 

ő meghallgatását, és az ideiglenes intézkedést elrendelő határozatot változtassa meg 

vagy helyezze hatályon kívül.544 Törvényalkotói hiányosság ugyanakkor e körben az, 

hogy nem került meghatározásra, hogy mennyi időn belül kérheti az ellenfél a 

meghallgatását a határozat vele történt közlését követően. Kérdés, hogy lehet-e a 15 

napos fellebbezési határidőt alkalmazni erre az esetre. E mellett szól az az érv, hogy 

a fellebbezési határidő letelte után a határozat jogerős, bár a bíróság ezen 

határozatához nincs köze, azaz a jogerőre emelkedést követően is megváltoztathatja 

azt. Azt is figyelembe kell venni, hogy a határozat megváltoztatására, illetőleg 

hatályon kívül helyezésére irányuló kérelem tartalmilag fellebbezésnek minősül, amit 

a bírói gyakorlat értékelhet a fellebbezési jog kimerítésének is.545 Az sem egyértelmű 

a törvény megfogalmazásból, hogy a határozat közlését követően az ellenfél csak a 

meghallgatását köteles kérni, vagy már a meghallgatására irányuló kérelemben az 

ideiglenes intézkedés megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését is. A bírói 

gyakorlatnak kell kimunkálni ezt is. Életszerűnek azonban az tűnik, hogy a 

meghallgatásra irányuló kérelemmel egyidejűleg kell az ideiglenes intézkedést 

elrendelő határozat megváltoztatását és hatályon kívül helyezését is kérni, bár az 

ezzel ellentétes értelmezés is elfogadható, mely szerint a meghallgatáson kell erre 

vonatkozó kérelmét az ellenérdekű félnek előterjesztenie.  

 
Az sem egyértelműen állapítható meg az Szjt. megfogalmazásából, hogy az ellenfél 

meghallgatása nélkül az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott határozat ellen csak 

az a lehetőség áll az ellenérdekű fél rendelkezésére, hogy a határozat 

megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését kérje az elsőfokú bíróságtól, melyre 

a törvény megfogalmazása szerint lehetőség van, vagy e mellett rendelkezésére áll a 

Pp. 156. §-a (6) bekezdése szerinti fellebbezés is. A problémát ugyanis az jelenti, 

hogy a Pp. hivatkozott szakasza a fellebbezést a Pp.-ben rögzített, ideiglenes 

intézkedés tárgyában hozott határozat ellen teszi lehetővé, de a Pp. nem ismeri a 
                                                
543 Hasonló szabályok vonatkoznak a biztosítási intézkedésre is az előzetes bizonyítás körében .  
544 Szjt. 94/A. (11) bekezdés  
545 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 564. o. 
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keresetlevél benyújtása előtt előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelmet és az 

annak alapján történő határozathozatalt. Álláspontunk szerint a keresetlevél 

benyújtása előtt előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelem alapján hozott 

elsőfokú határozat alapján az ellenfélnek nincs meg az a lehetősége, hogy a Pp. 156. 

§-a (6) bekezdése alapján fellebbezést is nyújtson be a másodfokú bírósághoz, csak 

az a lehetőség áll rendelkezésére, hogy az elsőfokú bíróságtól kérje az ideiglenes 

intézkedés tárgyában hozott határozat megváltoztatását vagy hatályon kívül 

helyezését – mely tartalmilag fellebbezésnek minősül – és amennyiben ezen újabb 

elsőfokú határozatban foglaltakkal nem ért egyet, úgy ez ellen már élhet 

fellebbezéssel a másodfokú bírósághoz. A bírói gyakorlatra vár az új jogorvoslat 

alapján annak kimunkálása, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a 

döntés során. Az azonban megkérdőjelezhetetlen, hogy a megváltoztatás, illetőleg 

hatályon kívül helyezés iránti kérelem, továbbá a meghallgatás iránti kérelem 

előterjeszthetőségére vonatkozó törvényi szabályok alapján kellő garanciák kerültek 

rögzítésre az ellenérdekű fél jogai védelmében is.  

 
VI.2.1.8. A bizonyítási teher megfordulása 

 
Alapvető akadályokat jelenthet egy bitorlási perben az, hogy az igényérvényesítő fél 

részére nem állnak rendelkezésre a megfelelő bizonyítékok. Erre az esetre az Szjt. 

külön speciális rendelkezéseket tartalmaz. A szerzői jogi bitorlási perek sajátossága 

is az, hogy a bizonyításhoz szükséges valamennyi dokumentum nem áll az 

igényérvényesítő fél rendelkezésére. A Pp. Bizonyítási teher megfordulására 

vonatkozó általános szabályai546 mellett konkrét, szerzői jogi perekre specializált 

rendelkezés az Szjt-ben, hogy amennyiben az egyik fél tényállításait már elvárható 

mértékben valószínűsítette, a bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenfelet 

kötelezheti (i) a birtokában lévő okirat vagy egyéb tárgyi bizonyíték bemutatására, 

valamint a szemle lehetővé tételére, továbbá (ii) kereskedelmi mértékű jogsértés 

esetén banki, pénzügyi és kereskedelmi adatok közlésére, illetőleg a birtokában lévő 

ilyen iratok bemutatására.547 A törvény megfogalmazásából egyértelműen 

következik, hogy a bizonyítási teher megfordítására bármelyik peres felet terhelő 

bizonyítási kötelezettség tekintetében lehetőség van, bár tipikusan a szerzőt, mint 

felperest terheli a bizonyítási kötelezettség, és az ő oldalán fellépő ezen bizonyítási 
                                                
546 Pp. 190. §  
547 Szjt. 94/A. § (8) bekezdés  
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teher megfordulása a leggyakoribb. Feltételként írja azonban elő a törvény azt, hogy 

a tényállításait a bizonyító félnek elvárható mértékben valószínűsítenie kell. Ez a 

tényállítás-valószínűsítés pedig elsődlegesen a jogsértés megtörténtének 

valószínűsítésére vonatkozik, azonban itt sem kell teljes bizonyításnak megtörténnie, 

a valószínűsítés is elegendő. A bírói gyakorlat szerint a bizonyítási teher 

megfordítására vonatkozó eljárásjogi szabálynak az alapja az, hogy a szerzői 

jogaiban megsértett felperes nem képes a jogsértés terjedelmét bizonyítani, mert az 

az ellenérdekű fél érdekkörében történik. A bírói gyakorlat akkor látja ezen 

jogintézményt alkalmazhatónak, ha a szerző kellőképpen valószínűsítette a jogsértés 

elkövetését az alperes részéről, csak annak mértéke, volumene tekintetében nem 

rendelkezik pontos adatokkal. Kifejti ugyanakkor a bíróság azt is, hogy a bizonyítási 

teher megfordulása nem járhat azzal a következménnyel, hogy a jogsértő 

vonatkozásában rendelkezésre álló hiányos adatokra figyelemmel a bíróság teljes 

egészében elfogadja a felperesnek olyan tartalmú számítási módját, amely az eljárás 

során feltárt, illetőleg az alperes által elismert tényekkel nem egyezik meg, azokból 

okszerű mérlegeléssel nem következik.548 

 
Ahhoz, hogy a szerzőt érő hátrányok megfelelő módon bizonyítást nyerhessenek, 

illetőleg a jogsértés teljes terjedelemben felderítésre kerüljön, szükségessé válik 

olyan dokumentumoknak a bitorló általi rendelkezésre bocsátása, amelyek egyébként 

az adott bitorló üzleti titkát képeznék. A jogalkotó kizárólag kereskedelmi mértékű 

bitorlás esetén teszi lehetővé azt, hogy a bitorló a banki, pénzügyi és kereskedelmi 

adatait közölje, illetőleg az erre vonatkozó birtokában lévő ilyen iratokat bemutassa. 

A nagy volumenű jogsértések esetén valósul meg ugyanis az a gyakorlatban, hogy 

profi módszerekkel igyekeznek a jogsértést elkövető „üzleti vállalkozások” a 

bizonyítékokat elrejteni, megakadályozni azt, hogy azok hozzáférhetővé váljanak. 

Ezek az adatok pedig tipikusan olyanok, amelyek a jogsértés eredményét, az abból a 

jogsértő által elért hasznokat mutatják. Ezek ismerete az adekvát szankció 

megállapításához elengedhetetlenül szükséges a bíróság, illetőleg az 

igényérvényesítő felperes számára. Az alperesek érdekei védelmét e körben 

megfelelően biztosítja a Pp.-nek az üzleti titkot tartalmazó iratok zárt kezelésére 

vonatkozó szabálya.549 Az azonban megfontolás tárgyát képezheti, hogy ezen 

                                                
548 Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.023/2003/5. számú ítélet, bírósági irattár  
549 Pp. 119. § (2) bekezdés  
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közlési, illetőleg okirat-bemutatási kötelezettséget csak kereskedelmi mértékű 

jogsértés esetén kelljen-e alkalmazni, vagy bármely jogsértés esetére ezt előírhatná a 

jogalkotó. A magunk részéről ez utóbbit támogatnánk.  

 
VI.2.2. Az előzetes bizonyítás  

 
Az ideiglenes intézkedéshez hasonlóan az előzetes bizonyítás is egy olyan eljárásjogi 

eszköz, amellyel az ügy érdemét érintő határozat meghozatala előtt kerülhet sor a 

jogsértés körülményeinek feltárására. Az előzetes bizonyítás általános eljárásjogi 

jogintézmény, melynek a Pp. szerint mind a per megindítása előtt, mind annak 

folyamatban léte alatt  helye.550 Az előzetes bizonyítás lényege abban mutatható ki, 

hogy annak eredményét a perben bármelyik fél felhasználhatja. A Pp.-beli általános 

szabályokat egészíti ki, illetőleg tartalmaz speciális szabályokat az Szjt. a szerzők 

jogai hatékonyabb védelme érdekében a jogsértés körülményeinek tisztázására, de 

egyben garanciális eljárási szabályokat is rögzítve. Az előzetes bizonyításnak akkor 

van helye, ha a szerző a jogsértés tényét, illetőleg annak veszélyét elvárható 

mértékben valószínűsítette. A jogalkotó nem kívánja meg azt, hogy kétséget kizáróan 

igazolt legyen a jogsértés ténye vagy annak veszélye, hiszen az előzetes bizonyítás 

után lehet e körben pontosabb képet kapni. A törvény szóhasználatából következően 

azonban ez a feltétel csak akkor áll fenn, ha még perindításra nem került sor. A per 

megindítását követően már ezt a feltételt nem kell alkalmazni. Ha a per folyamatban 

léte alatt terjeszt elő előzetes bizonyítás iránti kérelmet a szerző, akkor arra a Pp. 

207. §-ában foglaltak lesznek az irányadóak.  

 
Az Szjt. speciális illetékességi szabályt is tartalmaz arra az esetre, ha a perindítás 

előtt kezdeményezi a szerző az előzetes bizonyítást, melyre ilyenkor a szerző 

lakóhelye szerint illetékes megyei bíróságnál vagy annál a megyei bíróságnál 

kerülhet sor, melynek területén a bizonyítás a legcélszerűbben lefolytatható. A 

speciális szabály bevezetését az indokolja, hogy a Pp. 23. §-a (1) bekezdése c) pontja 

alapján a szerzői jogi perek megyei bírósági hatáskörbe tartoznak, így az ilyen típusú 

perekhez kapcsolódó előzetes bizonyítást sem lehet a Pp. általános szabályai szerinti 

helyi bíróságnál lefolytatni, hanem csak megyei bírósági szinten. Azt azonban, hogy 

melyik megyei bíróságot választja az előzetes bizonyítás lefolytatására a szerző, 

                                                
550 Pp. 207-209. §  
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nyilvánvalóan a célszerűségi szempontok kell, hogy eldöntsék, azaz amely bíróság 

előtt nagyobb valószínűséggel vezet sikerre az adott bizonyítási cselekmény. Az 

előzetes bizonyítással kapcsolatosan azonban semmilyen törvényi határidő nem 

került rögzítésre, így az sem, hogy az előzetes bizonyítás elrendelését, illetőleg 

lefolytatását követően mennyi időn belül kell a pert megindítania a szerzőnek. A 

bíróság azonban – az ideiglenes intézkedéshez hasonlóan – az előzetes bizonyítást 

elrendelő határozatot az ellenfél kérelmére hatályon kívül helyezi, ha a szerző a 

szerzői jog megsértése miatti pert az előzetes bizonyítást elrendelő határozat 

közlésétől számított 15 napon belül nem indítja meg. A bíróság pedig az ilyen 

előzetes bizonyítás tárgyában hozott határozat hatályon kívül helyezésére irányuló 

kérelem tárgyában is soron kívül, a kérelem előterjesztésétől számított 15 napon 

belül határoz. Az előzetes bizonyítás elrendelése kérdésében hozott bármely 

határozat ellen van helye fellebbezésnek, tehát mind a kérelmet elutasító, mind annak 

helyt adó határozat ellen, szemben az előzetes bizonyítás általános, Pp.-beli azon 

szabályával, mely alapján csak a bíróság elutasító határozata ellen van erre 

lehetőség.551 

 
Az ex parte eljárásra is lehetőség van az előzetes bizonyítás körében is, azaz a 

bíróság az ellenfél meghallgatása nélkül is határozhat, ha a késedelem 

helyrehozhatatlan károkat okozna, vagy ha valószínűsíthető a bizonyítékok 

megsemmisítésének kockázata, mert ez sürgős esetnek minősül. Az ellenfél 

meghallgatásának mellőzésével hozott határozatot az ellenféllel a foganatosításkor 

kell közölni, szemben a Pp. 209. §-a (1) bekezdésének azon általános szabályával, 

mely szerint az ellenfél meghallgatásának mellőzésével hozott határozatot csak 

előzetes bizonyítás elrendelése esetén kell az ellenféllel közölni. Az ellenérdekű fél 

kérheti a meghallgatását és az előzetes bizonyítást elrendelő határozat 

megváltoztatását, illetőleg hatályon kívül helyezését. Az ellenfél meghallgatásának 

mellőzésével hozott határozatok elleni jogorvoslatok, az azzal kapcsolatos 

jogértelmezési problémák tekintetében az ideiglenes intézkedés körében kifejtettek 

irányadóak.  

 
 
 
 
                                                
551 Pp. 209. § (2) bekezdés és Szjt. 94/A. § (9) bekezdés 
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VI.2.3. A biztosítási intézkedés  

 
A polgári perjog, illetőleg a végrehajtási jog két külön intézményként rögzíti az 

ideiglenes intézkedést, illetőleg a biztosítási intézkedést. Az ideiglenes intézkedést 

ugyanis a Pp., a biztosítási intézkedést pedig a Vht. szabályozza. A két intézmény 

elhatárolását a bírói gyakorlat egyértelműen rögzítette, kimondva, hogy biztosítási 

intézkedés ideiglenes intézkedésként nem követelhető, illetőleg ideiglenes intézkedés 

nem ad lehetőséget arra, hogy azzal azon okból korlátozzák a kérelmezett tulajdonosi 

jogait, hogy a kérelmező kárigénye biztosított legyen, ezt a célt ugyanis a biztosítási 

intézkedés szolgálja.552 A Vht. általános rendelkezése szerint biztosítási intézkedés 

akkor rendelhető el, ha a követelés későbbi kielégítése veszélyben van.553 A 

jogérvényesítési irányelvvel kapcsolatos jogharmonizációs törvénymódosítások 

kapcsán mind az Szjt., mind a Vht. módosításra került oly módon, hogy az ideiglenes 

intézkedés és a biztosítási intézkedés a szerzői jogi bitorlással összefüggő perek 

kapcsán is összekapcsolásra került. A Vht. 2006. április 15-től hatályos rendelkezése 

szerint biztosítási intézkedés rendelhető el az olyan követelés érdekében, amely iránt 

belföldi bíróságnál szerzői jog megsértése miatt eljárást indítottak. A biztosítási 

intézkedést az a bíróság rendeli el, amelynél a kereseti kérelmet benyújtották. A 

biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem tárgyában szükség esetén 

meghallgatást kell tartani.554 Az Szjt. pedig lehetővé teszi azt, hogy a szerző az egyéb 

polgári jogi igényeken felül az ideiglenes intézkedésre vonatkozó feltételekkel kérje 

a bíróságtól (i) biztosítási intézkedés elrendelését a Vht. szabályai szerint, ha 

valószínűsítette, hogy a kártérítés, illetve a jogsértéssel elért gazdagodás 

visszatérítése iránti követelés későbbi kielégítése veszélyben van és a jogsértés 

kereskedelmi mértékű, továbbá (ii) a jogsértő kötelezését lehet kérni banki, pénzügyi 

és kereskedelmi adatainak és iratainak közlésére, illetőleg bemutatására a biztosítási 

intézkedés elrendelése céljából.555 Mivel jelen esetben biztosítási intézkedésről van 

szó, a Vht.-nak a biztosítási intézkedésre vonatkozó szabályai is irányadóak. Ha 

összevetjük a Vht.-nak és az Szjt.-nek az itt hivatkozott szabályait, akkor 

megállapítható, hogy a biztosítási intézkedés útján kizárólag pénzkövetelés 

biztosítására lehet biztosítási intézkedés elrendelését kérni, azaz – ahogy azt az Szjt. 

                                                
552 BH 2002.441 
553 Vht. 185. és 186. §  
554 Vht. 187. § (2) bekezdés  
555 Szjt. 94/A. § (4) bekezdés a) és b) pont  
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is nevesíti – kártérítés, illetőleg jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése iránt. 

Ezen túlmenően csak akkor van lehetőség a biztosítási intézkedés elrendelésére e 

körben, ha az ideiglenes intézkedés elrendelésének feltételei is fennállnak.556 Ebből 

következik, hogy az ideiglenes intézkedés kérelmezésére vonatkozó Szjt.-beli 

speciális szabályként érvényesülő határidőket is be kell tartani, ezen határidők 

elmulasztása esetén a Pp. 156. §-a (1) bekezdése szerinti általános feltételek szerint 

kérhető a biztosítási intézkedés elrendelése is. A Vht. 185. §-a alapján pedig a 

szerzőnek azt is valószínűsítenie kell, hogy a gazdagodása megtérítésére vonatkozó, 

illetőleg a kártérítési követelése kielégítése veszélyben van.  

 
Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemre vonatkozó szabályok a tekintetben is 

irányadóak a biztosítási intézkedésre, hogy ezt is lehet kérni a perindítást 

megelőzően is, s amennyiben a keresetlevél benyújtását megelőzően került sor a 

biztosítási intézkedés elrendelésére, akkor az ellenfél kérelmére az e tárgyban hozott 

határozatot is hatályon kívül kell, hogy helyezze a bíróság, ha a szerző a szerzői jog 

megsértése miatt a biztosítási intézkedéssel érvényesített követelés tárgyában nem 

indította meg a pert a határozat közlésétől számított 15 napon belül. A Vht.-nak azon 

szabályából, hogy a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem tárgyában 

szükség esetén tart meghallgatást a bíróság, illetőleg az Szjt.-nek azon 

rendelkezéséből, mely szerint az ideiglenes intézkedés elrendelésének a kérdésében 

az ellenfél meghallgatása mellőzhető rendkívüli sürgős szükség esetében, azaz akkor, 

ha a késedelem helyrehozhatatlan károkat okoz, következik, hogy az utóbbi feltétel 

fennállása esetén ex parte eljárás keretében is elrendelhető a biztosítási intézkedés. 

Kérdés azonban, hogy ezen feltétel hiányában, azaz, ha a késedelem nem okozna 

helyrehozhatatlan károkat, akkor lehetőség van-e az ex parte eljárásra, azaz, hogy az 

Szjt., vagy a Vht. rendelkezéseit kell e körben elsődlegesen irányadónak tekinteni. 

Ezt természetesen a bírói gyakorlatnak kell kialakítania, álláspontunk szerint 

azonban nem kizárt az, hogy a rendkívüli sürgős szükség, azaz a késedelem 

helyrehozhatatlan kárral való fenyegetése nélkül, mint feltétel fennállta nélkül is ex 

parte eljárás keretében kerüljön sor a biztosítási intézkedés elrendelésére.  

 
Tekintettel arra, hogy az Szjt. 94/A. §-a (4) bekezdés a) pontja szerint a biztosítási 

intézkedés elrendelésére a Vht. szabályai az irányadóak, a Vht. 190. §-a (1) 

                                                
556 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 557. o. 
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bekezdése szerint a biztosítási intézkedés soron kívüli elrendelésére is alkalmazandó 

az a szabály, hogy legfeljebb 8 napon belül kell erről dönteni, és a biztosítási 

intézkedést elrendelő végzést haladéktalanul meg kell küldeni a végrehajtónak. A 

biztosítási intézkedést elrendelő végzés elleni fellebbezésnek pedig nincs halasztó 

hatálya. A Vht. 190. §-a (3) bekezdése szerint, illetve abból következően, hogy a 

Vht. 200. §-a (1) bekezdése szerint a biztosítási intézkedés hatálya addig tart, amíg a 

bíróság a biztosítási intézkedést nem szüntette meg, egyértelműen következik, hogy a 

bíróság ezen biztosítási intézkedést elrendelő határozatát meg is változtathatja, ahhoz 

nincs kötve. A biztosítási intézkedésre vonatkozó határozat elleni fellebbezésen 

túlmenően pedig az ellenfél kérheti az ex parte eljárásban hozott határozat esetén a 

meghallgatását és a biztosítási intézkedést elrendelő határozat megváltoztatását vagy 

hatályon kívül helyezését. A biztosítási intézkedést viszont a bíróság megszünteti 

abban az esetben, ha az eljárás az adott alperes (adós) marasztalása nélkül ér véget, 

mely esetben a végrehajtást kérő (felperes) viseli a biztosítási intézkedéssel felmerült 

költségeket a Vht. 201. §-a (1) bekezdése szerint. Irányadónak tekinthető továbbá a 

Vht. azon rendelkezése is, hogy a végrehajtást kérő köteles megtéríteni azt a kárt, 

amelyet a biztosítási intézkedés rosszhiszemű kérése okozott az adósnak, azaz a 

felperes felel az alperesnek okozott indokolatlan eljárás-kezdeményezés 

következtében felmerült károkért.557  

 
Az Szjt. 94/A. §-a (4) bekezdése b) pontja a biztosítási intézkedéshez szükséges 

adatszolgáltatást, illetve iratok bemutatását, mint speciális ideiglenes intézkedést 

szabályozza.558 Erre akkor kerülhet sor, ha a szerző a per megindítása előtt ideiglenes 

intézkedésként, a per folyamatban léte alatt pedig a bizonyítási teher megfordítása 

keretében kéri a jogsértő kötelezését banki, pénzügyi és kereskedelmi adatainak 

közlésére, illetőleg az iratok bemutatására. Minderre csak kereskedelmi mértékű 

jogsértés esetében van lehetőség. Pontosan meg kell jelölni azon adatokat a 

kérelmezőnek, illetve a felperesnek, amelyek rendelkezésre bocsátását kéri. 

Amennyiben pedig ezen kötelezést tartalmazó, tehát érdemi határozatnak minősülő 

határozatban foglaltaknak a kötelezett (alperes) nem tesz eleget, úgy a határozat 

végrehajtására a Vht. 184/A. §-a szerint kerülhet sor. Abban az esetben, ha a 

bizonyítási teher megfordításaként rendeli el a bíróság az adatszolgáltatást, az egy 
                                                
557 Vht. 201. § (4) bekezdés  
558 Faludi Gábor: Az ideiglenes intézkedés a szerzői jogban, Ius Privatum Ius Commune Europae, 99-
123. o. 
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olyan pervezető határozatnak minősül, mely ellen a Pp. 233. §-a (3) bekezdése b) 

pontja alapján nincs helye fellebbezésnek. Ha azonban a per megindítása előtt 

ideiglenes intézkedésként kerül sor ennek elrendelésére, akkor az ideiglenes 

intézkedésre vonatkozó szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.  

 
VI.2.4. Bírósági végrehajtás 
 
A jogerős ítéletek végrehajtása során a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 

törvény alapján a végrehajtást elrendelő bíróság (az első fokon eljárt bíróság), a 

végrehajtást foganatosító bíróság, illetőleg az önálló bírósági végrehajtók járnak el. 

A gyakorlatban nincs különbség az érdemi határozat és az ideiglenes intézkedést 

tartalmazó végzés végrehajtása között.559 A szerzői jogi jogbitorlások esetén hozott 

bírósági végrehajtások tipikusan olyan határozatok alapján történnek, amikor is 

valamely meghatározott cselekményt kell a bíróságnak végrehajtani, pl. a jogsértés 

abbahagyására kötelező határozatot kell végrehajtani, vagy az adatszolgáltatásra 

kötelező határozat alapján valamint a sérelmes helyezet megszüntetése körében kell a 

végrehajtónak eljárnia.  

 
A szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat 

végrehajtására speciális szabályok vonatkoznak. Amennyiben a bírósági határozat 

pénz fizetésére kötelezést tartalmaz csak, akkor ez a pénzkövetelés végrehajtására 

vonatkozó általános szabályok szerint kerül végrehajtásra. Abban az esetben 

azonban, ha a szerzői jog megsértése miatt indított perben hozott határozat 

végrehajtásáról van szó, akkor a végrehajtási lap kiállítása helyett a bíróság a 

végrehajtást közvetlenül elrendelő határozatot hoz, amelyben a kötelezettet 

háromnapos határidővel hívja fel az önkéntes teljesítésre, és egyidejűleg megállapítja 

a késedelem esetén fizetendő pénzbírság napi összegét is, míg meghatározott ingóság 

átadására vagy kiadására kötelezés esetén a bíróság azonnali teljesítésre hívja fel a 

kötelezettet. A bíróság a határozatot a végrehajtást kérő félnek és a végrehajtónak 

kézbesítteti. A végrehajtó a határozat kézhezvételét követő három munkanapon belül 

felhívja a végrehajtást kérőt a végrehajtás költségeinek haladéktalan előlegezésére, 

mely ideiglenes intézkedés végrehajtása esetén a teljes munkadíj és a várhatóan 

felmerülő készkiadásnak, illetőleg költségátalánynak megfelelő összeg előlegezését 

                                                
559 Kiss Daisy-Németh János (szerk.): A bírósági végrehajtás magyarázata, KJK-KERSZÖV Jogi és 
Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004, 796. o. 
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jelenti. A végrehajtó az előlegezést követően a helyszínen kézbesíti a határozatot a 

kötelezettnek és hívja őt fel a teljesítésre, a végrehajtó a helyszínen ellenőrzi a 

teljesítés megtörténtét. Ha a kötelezett a határidő lejártát követően teljesít, akkor a 

végrehajtó erről egy jegyzőkönyvet vesz fel, és a pénzbírság kiszabása céljából 

beterjeszti a végrehajtást foganatosító bírósághoz. A teljesítés elmaradása esetében a 

végrehajtó a helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet beterjeszti a végrehajtást 

foganatosító bírósághoz a végrehajtás módjának meghatározása és a kötelezett napi 

összegben megállapított pénzbírságban történő marasztalása érdekében. Amennyiben 

a végrehajtás meghatározott ingóság átadására, kiadására vagy lefoglalására irányul, 

akkor a végrehajtó a határozat kézbesítésekor az ingóságot lefoglalja, illetőleg 

intézkedik a határozatban megjelölt személyhez történő elszállítása iránt. Ha azonban 

a kötelezett az ingóság átadását, kiadását megtagadja, vagy a foglalást 

megakadályozza, a végrehajtó a rendőrség közreműködésének közvetlen 

igénybevételével foganatosítja a végrehajtást.560  

 
A speciális végrehajtási szabályok bevezetésére – melyek 2006. április 15-től 

érvényesek – a már fentiekben többször hivatkozott, a szellemi tulajdonjogok 

érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelvnek megfelelő jogharmonizáció 

keretében volt szükség, egyidejűleg az Szjt. vonatkozó módosításaival. 

 
VI.2.5. Összegzés, következtetések 

 
Barbara Norcross az igényérvényesítési irányelvvel kapcsolatosan egy Budapesten 

tartott konferencián akként fogalmazott, hogy reméli, az irányelv nemzeti jogokba 

történő átültetése nem okoz túl sok nehézséget.561 Ez a megállapítás magyar 

viszonylatban mindenképpen igaznak bizonyult. Ezt igazolják az alábbi, általános 

jelleggel megfogalmazható következtetések: 

 
– Az igényérvényesítési irányelvnek az eljárásjogi és végrehajtási rendelkezései 

oly módon kerültek implementálásra, hogy egy tartalmilag koherens szabályozás 

valósult meg, amely a szerzők hatékonyabb jogvédelmét megfelelően képes 

szolgálni, érvényre juttatva az anyagi jogszabályokat is. Az eljárásjogi rendelkezések 

                                                
560 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. § 
561 Barbara Norcross: „A szellemi tulajdonjogok érvényesítése a kibővített Európában” elnevezésű 
nemzetközi konferencián 2005. szeptember 8-án Budapesten elhangzott, „Az Európai Bizottság 
aktuális szerzői jogi tevékenysége, különös tekintettel az igényérvényesítési irányelv” című előadása  
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nélkül ugyanis az anyagi jogi szankciók önmagukban nem képesek betölteni 

funkciójukat, a célzott joghatás kiváltására nem alkalmasak. 

 
–  Mindez a finomhangolás azonban oly módon történt meg, hogy megfelelő 

biztosítékok, eljárásjogi garanciák állnak rendelkezésre a bitorlók számára is a velük 

szemben érvényesített különböző eljárások, illetőleg intézkedések vonatkozásában. 

Nem lehet ugyanis kizárólag egyoldalú a szabályozás a szankciórendszer területén 

sem, hiszen érvényesülnie kell az Szjt. preambulumában megfogalmazott elvnek, 

mely szerint egyensúlyt kell teremteni és fenntartani a szerzők és más 

jogosultak,valamint a felhasználók és a széles közönség érdekei között. Ezen 

egyensúly megteremtésében játszik fontos szerepet az, hogy mindazon személyek, 

akik ellen, mint potenciális jogsértőkkel szemben eljárás indult, s az eljárás keretében 

velük szemben – még ha csak ideiglenes jelleggel is – intézkedések alkalmazására 

kerül sor, sérelmezhessék az eljárás folyamán is az általuk indokolatlannak vagy 

jogsértőnek minősített intézkedések alkalmazását. Ezen garanciális jellegű szabályok 

törvényi szintű rögzítését az is indokolja, hogy az intézkedés nem egy mindenre 

kiterjedő bizonyítási eljárás lefolytatása alapján kerülhet alkalmazásra, hanem 

gyakran csak valószínűsítés alapján, nem kontradiktórius eljárás keretében.  

 
– Hiányos ugyanakkor a szabályozás a tekintetben, hogy  a jogalkotó nem tette 

egyértelművé azt, hogy a pontenciális bitorlókkal szembeni eljárás mellett ezen 

garanciális jellegű rendelkezéseket azon személyek számára is biztosítani kell, 

akikkel szemben, mint közreműködőkkel szemben kerül alkalmazásra valamely 

intézkedés, illetve szankció. Ebből a szempontból a bitorló és a közreműködő között 

nem tehető különbség. 

 
– Szükséges lenne továbbá tisztázni törvényi szinten, hogy azon 

közreműködők, akikkel szemben ideiglenes intézkedésként és az ügyet lezáró érdemi 

határozatban is szankciók alkalmazására van lehetőség, az eljárásban milyen 

minőségben vehetnek részt. Jelenleg jogszabály nem rögzíti ugyanis azt, hogy ezen 

személyek  perbeli pozíciója alperesi, vagy beavatkozói, vagy esetleg egyéb speciális 

pozíció-e, amely a joggyakorlatban különböző megoldásokat hívhat életre, de amely 

bizonytalanságot – az egységes megítélés szem előtt tartása miatt – indokolt 

elkerülni. 
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– Elengedhetetlen a megfelelő jogvédelemhez az, hogy valóban gyorsan, a 

törvényben meghatározott határidők betartásával szülessenek meg az egyes bírói 

határozatok, különösen az ideiglenes intézkedés, illetőleg a biztosítási intézkedés 

vonatkozásában. Az ideiglenes intézkedés tárgyában rögzített törvényi határidőknek 

tehát a bíróságok számára megkerülhetetlen, feltétlen érvényesülésre érdemes 

szabályokként kell érvényesülniük, nem engedhető meg, hogy a bíróságok túlzott 

munkaterhére hivatkozással figyelmen kívül hagyásra kerüljenek kógens törvényi 

rendelkezések.  

 
– Fontos ugyanakkor arra is rámutatni, hogy a bíróság számára előírt törvényi 

határidők szempontjából indokolt lenne differenciálni és meghatározni azt, hogy az 

elsőfokú bíróság számára az intézkedés megtételére előírt határidő az ügy eljáró 

bíróra történő szignálásától, míg a másodfokú bíróság számára a jogorvoslat 

elbírálására nyitva álló határidő a másodfokú tanács kijelölésétől számítandó. E 

mellett a köztes, adminisztratív bírói cselekmények határidejének törvényi rögzítése 

és betartása is szükséges, mind az újonnan bíróságra beérkező ügy szignálása, mind 

az iratok felterjesztése vonatkozásában. A mai magyar bírói gyakorlatban ezek a 

problámák nem megoldottak, amely veszélyezteti a hatékony jogvédelmet. 

 
– Az eljárási határidőkkel összefüggésben indokolt hangsúlyozni, hogy az e 

tárgyú, garanciális törvényi rendelkezések csak akkor képesek betölteni 

rendeltetésüket, ha nincs olyan ok, amely miatt a szabályok nem tudnak 

érvényesülni. E körben elsődlegesen az ítélkezési szünetre kell gondolni, amely 

egyrészt a december végi időszakban, de különösen a nyári több, mint egy hónapos 

időszakban jelent komoly problémát, mert ez idő alatt sem ideiglenes intézkedés 

elrendelésére, sem előzetes bizonyítás lefolytatására nincs lehetőség, ami miatt olyan 

hátrányok keletkezhetnek, amely később már nem, vagy csak nehezen orvosolhatóak. 

Minderre figyelemmel a törvénynek ki kellene mondania, hogy az ideiglenes 

intézkedés elrendelése és az előzetes bizonyítás lefolytatása tárgyában a bíróságok az 

ítélkezési szünet alatt is kötelesek eljárni, az ítélkezési szünet az eljárási határidők 

folyását nem érinti. 

 
– A törvény lehetővé teszi mind a bitorló, mind az igényérvényesítő fél részéről 

biztosíték nyújtását, de ennek sem a formáját, sem a mértékét nem határozza meg, 

nem ad útmutatást e körben a bíróságok számára. Álláspontunk szerint indokolt lehet 
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legalább általános jelleggel annak törvénybeli kimondása, hogy a biztosíték 

mértékének igazodnia kell az eljárásban valószínűsített bitorlás mértékéhez, a 

bitorlással már okozott, illetve a jövőben okozásra kerülő hátrányok mértékéhez, 

illetve mindahhoz az elérhető előnyhöz, melyet az eljárás alá vont személy elérhetne 

abban az esetben, ha vele szemben nem kerülne sor intézkedés alkalmazására. 

 
– Nem egyértelmű a szabályozás abból a szempontból, hogy amennyiben a 

jogosult biztosíték adását követeli a jogsértőtől az abbahagyás követelése helyett, 

akkor az eljárás alá vont jogsértő milyen körben és terjedelmben folytathatja tovább 

a jogsértést. Előfordulhat ugyanis, hogy a biztosíték adása pillanatában fennállt 

jogsértés mértékéhez képest a későbbiekben a jogsértés nagyobb méreteket ölt, 

amely nagyobb mértékű biztosítékot kívánna a bitorló részéről. Erre figyelemmel 

indokolt lenne törvényi szinten kimondani azt, hogy a bitorló által nyújtott biztosíték 

mértékének felülvizsgálatát is kérheti az eljárás folyamán az igényérvényesítő fél. 

Ugyancsak megfontolandó lenne e körben nemcsak az egyszeri, egy összegű 

biztosíték lehetővé tétele, hanem annak folyamatos szolgáltatása a bitorló részéről az 

eljárás jogerős befejezéséig, igazodva a bitorlás volumenéhez. Az ilyen jellegű 

„járadékszerű” biztosíték mértéke felülvizsgálatának bírósági kezdeményezését az 

eljárás alá vont személy részére is biztosítani lehetne. 

 
– Az Szjt. a polgári jogi jogkövetkezmények alcím alatt egységesen 

szabályozza az anyagi jogi szankciókat az eljárásjogi szabályokkal. Az egyes 

jogintézmények elkülönítése indokoltnak tűnik törvényszerkesztési szinten is oly 

módon, hogy külön alcím jelezhetné az eljárásjogi rendelkezéseket, ezáltal 

áttekinthetőbbé válna a meglehetősen összetett szabályozás. Ugyancsak a 

szabályozás egyértelműsége irányába hathatna, ha az eljárás alá vont személy által 

nyújtandó biztosíték törvényi elnevezése „ellenbiztosíték” lenne, megkülönböztetve 

ezáltal is az igényérvényesítő fél által nyújtott biztosítéktól.  

 
– Elengedhetetlen továbbá az is, hogy a jogerős és végrehajtható határozatok 

önkéntes teljesítés hiányában történő bírósági végrehajtása során is érvényesüljenek a 

gyakorlatban a törvényi garanciák és határidők, mert csak ilyen módon biztosítható 

az, hogy az igényérvényesítő, jogaiban sértett fél a hatékony védelmet megkapja, a 

bíróság döntése ténylegesen érvényesüljön is, megakadályozva a további 

jogsértéseket és további hátrányok keletkezését.  
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VI.3. A szubjektív alapú szankciók 

 
Szubjektív alapú szankciók akkor kerülhetnek alkalmazásra, ha a szerzői jogot sértő 

magatartás nemcsak jogellenes, de egyben az elkövetőnek felróható is.562 Valamely 

személy magatartása akkor tekinthető felróhatónak, ha nem úgy járt el, ahogy az az 

adott helyzetben általában elvárható.563 Ez a szabály egy általános magatartási mércét 

állít fel, amely valójában azon kérdés eldöntéséhez nyújt segítséget, hogy a felek 

eleget tettek-e az ugyancsak a Ptk.-ból következően rájuk háruló együttműködési 

kötelezettség követelményének. A szerzői jogi jogsértések szubjektív szankciói 

körében a közérdekű bírság, valamint a kártérítés (azon belül a nem vagyoni és a 

vagyoni kártérítés) rendelkezései jöhetnek figyelembe. Az alábbiakban ezeknek a 

szerzői jogi jogbitorlásokkal szembeni alkalmazhatóságát tekintjük át. 

 
VI.3.1. A közérdekű bírság 

 
A régi Szjt. előírta, hogyha a jogsértés a felhasználónak felróható, a szerzőt megillető 

díjon és kártérítésen felül a szerzői díjnak megfelelő összeget bírságként is meg kell 

ítélni, mely bírság összegét a bíróság csak méltánylást érdemlő körülmények alapján 

mérsékelhette.564 A régi Szjt. végrehajtási rendelete kimondta továbbá, hogy a 

bíróság által megítélt bírságot a Nemzeti Kulturális Alap javára kell befizetni, 

szoftver jogosulatlan felhasználása esetén pedig a Központi Statisztikai Hivatalhoz, 

mely szervezet a bírságokból befolyt összeget szoftverfejlesztési célokra köteles 

fordítani.565 A bírság kiszabása nemcsak a szerzői jogok felróható megsértése esetére 

került előírásra, hanem a szerzői joggal szomszédos jogok megsértése, valamint a 

fényképek, ábrák és egyéb szemléltető eszközökre vonatkozó jogok megsértése 

kapcsán is.566 A törvény miniszteri indokolása abban látta a bírság intézményének 

létjogosultságát, hogy a szerzői jogi jogsértés esetén a kártérítéssel, mint szankcióval 

a szerző csak a jogszerűtlen felhasználás folytán elesett szerzői díjat kapja meg, ez 

azonban még nem jelent elég visszatartó erőt, mert a jogosulatlan felhasználó 

kockázata csak az, hogy megfizeti azt az összeget, amire szabályszerű 

szerződéskötés esetén amúgy is köteles lett volna. Erre tekintettel azokban az 

                                                
562 Csécsy: A szellemi … 59. o. 
563 Ptk. 4. § (4) bekezdés  
564 1969. évi III. törvény 53. § (2) bekezdés  
565 A szerzői jogi törvény végrehajtásáról szóló 9/1969. (XII.29.) MM rendelet 37. § 
566 A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 54. §, valamint XI. és XII. Fejezet 
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esetekben, amikor a jogosulatlan felhasználás a felhasználónak felróható, az ügyben 

eljáró bíróságnak a jogszerű felhasználás estére járó díjat, azzal megegyező nagyságú 

összeget bírságként is ki kell rónia. A bíróságnak hivatalból kellett határoznia a 

bírság felől mind első, mind másodfokon.  

 
Az indokolás szerint ezen jogintézmény bevezetése elsődlegesen azzal indokolható, 

hogy jogpolitikai szempontból helytelen lenne, ha az egyik fél által teljesítendő 

bírság jellegű többletszolgáltatást a bíróság a másik fél javára ítélné meg, ezért azt 

közérdekű célra kell fordítani.567 A törvény a felróható jogsértés esetén kötelezővé 

tette a bírság alkalmazását, annak mértékét is megjelölve az elmaradt szerzői díj 

összegében. A bírság célja egyértelműen az volt, hogy az elrettentés eszközeként 

szolgáljon a jogsértővel szemben, meggátolva azt, hogy a jövőben hasonló típusú 

jogsértést kövessen el ő vagy a társadalom bármely más tagja. Így a generális, 

illetőleg speciális prevenciós célokat egyértelműen szolgálta a bírság intézménye, 

mint szankciós jellegű intézkedés.568 A jogintézmény azonban a polgári jog 

rendszerétől meglehetősen idegen, hiszen a felek közötti vagyoni egyensúly 

eltolódásának a helyreállítására irányul, azaz nem reparációs célja van, hanem 

kifejezetten represszív, büntető jellegű, s mint ilyen nem kívánatos a magánjog 

rendszerében.  

 
A bírói gyakorlat is egyértelműen megerősítette, hogy a szerzői jogot sértő felróható 

magatartás a bírságban való marasztalásnak feltétele. Egy konkrét eseti döntésben a 

Legfelsőbb Bíróság akként foglalt állást, hogy amennyiben egy adott kiadó 

tekintetében a rendelkezésre álló adatokból, illetőleg abból a tényből, hogy az 

alperesi kiadó egy felhasználási szerződést helytelenül értelmezett, és annak alapján 

a mű további kiadására is lehetőséget látott, nem valósít meg olyan felróható 

magatartást, amely a szerzői díj megfizetésén túlmenő bírságolást is indokolna.569 

Ugyancsak egyértelműen állást foglalt a bíróság abban a tekintetben, hogy amikor 

egy mű jogellenes felhasználása és a felhasználó magatartásának a felróhatósága 

megállapítható, a bíróságnak hivatalból kell a bírságot megítélnie. Kifejtette a 

bíróság e körben azt, hogy a bírság megítélésénél a bíróságot a kereseti kérelem és 

ellenkérelem (Pp. 215. §) korlátai nem kötik, minden olyan esetben, amikor a mű 

                                                
567 Az 1969. évi III. törvény 53. §-ához fűzött miniszteri indokolás 
568 Törő: Személyiségvédelem … 152. o.  
569 BH 1999.548 
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jogellenes felhasználása és a felhasználó magatartásának a felróhatósága 

megállapítható, nem mellőzhető a bírság megítélése, s a befolyt összeget a kultúra 

támogatására és a szerzők jóléti céljaira kell fordítani. A konkrét esetben a marasztalt 

alperes eszpresszójában lemezjátszós rádiókészüléken zenét szolgáltatott, a 

zeneművek nyilvános előadása után fizetendő szerzői jogdíjat azonban nem fizette 

be. Ezen jogellenes és az alperesnek felróható felhasználással kapcsolatban a 

Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy nincs olyan méltányossági körülmény, 

amely a bírság összegének mérséklésére okot adna, rámutatva arra is, hogy az 

alperesi magatartás felróhatóságát nem zárja ki, és méltányossági körülménynek sem 

tekinthető az, hogy a helyszíni ellenőrzés során az alperes a számára is kedvezőbb 

átalánydíj-fizetést vállalta a tételes díjfizetési kötelezettség helyett.570  

 
Egyértelmű volt a bírói gyakorlat a tekintetben is, hogy a bírság alkalmazására csak 

szerzői jogi jogbitorló magatartás esetén van lehetőség. Így az üres kép- vagy 

hanghordozó forgalomba hozójával szemben a bíróság nem talált jogalapot a bírság 

alkalmazására arra figyelemmel, hogy ezen hanghordozók és képhordozók 

forgalomba hozója nem minősül a védett szerzői jogi alkotások tekintetében 

felhasználónak, felhasználás hiányában pedig szerzői jogi sérelem sem valósul meg, 

ezért bírság kiszabására nincs lehetőség. A megfelelő jogdíj megfizetése nélküli kép- 

- és hanghordozók forgalomba hozatala ugyanakkor jogsértést valósít meg, ennek a 

következménye azonban a bírósági marasztalás a jogdíj tekintetében. Ez a jogsértés 

nem tekinthető védelem alatt álló szerzői alkotás önálló jogsértő, felróható 

felhasználásának, ezért nem vonhatja maga után a bírság kiszabását.571 A 

jogirodalom utal arra, hogy a bírság csak a szerző vagyoni jogainak a megsértése 

esetén és csak a jogszerű felhasználás ellenében járó díj mértékével azonos 

összegben szabható ki, a díjat meghaladó kártérítés után nem.572 

 
A régi Szjt. is előírta, hogy azokban a kérdésekben, amelyeket a szerzői jogi törvény 

nem szabályoz, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.573 Ezen utaló 

szabály lehetőséget teremtett arra, hogy a Ptk.-nak a személyhez fűződő jogok 

megsértése esetére irányadó jogkövetkezményei is alkalmazásra kerüljenek, így a 

                                                
570 BH 1985.225 
571 BH 1993.158 
572 Petrik (szerk.): A szerzői …  137. o. 
573 A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 3. §  
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Ptk. azon rendelkezése is, mely szerint, ha a kártérítés címén megítélhető összeg nem 

áll arányban a felróható magatartás súlyosságával, a bíróság a jogsértőre közérdekű 

célra fordítható bírságot is kiszabhat.574 Arra figyelemmel azonban, hogy az Szjt. e 

körben speciális rendelkezéseket tartalmazott, a Ptk. közérdekű bírság alkalmazását 

lehetővé tevő szabálya ténylegesen nem kerülhetett alkalmazásra. Ezen intézmény 

célja az is, hogy feloldja azt az ellentmondást, hogy a kártérítés mértékét az okozott 

kár határozza meg, ugyanakkor a megelőzési érdekből az következne, hogy a 

kiszabott kártérítés mértékét a jogsértő magatartás felróhatóságának súlyához 

igazítsák, vagyis amennyiben a bírság alkalmazására sor kerül, úgy a károsult javára 

megítélt kártérítési összeg, valamint az állam javára megítélt közérdekű bírság 

együttes összegének kell arányban állnia a felróható magatartás súlyával.575 

 
Az 1999. szeptember 1. napján hatályba lépett új Szjt. nem tartalmaz bírság 

alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket sem kötelező, sem fakultatív jelleggel. Az 

új Szjt. miniszteri indokolása kifejezetten utal arra, hogy a bírság intézményét meg 

kell szüntetni, mert ez olyan intézmény, amely a tervgazdaság idejéből származik, s a 

szerzői jogi jogsértések polgári jogi jogkövetkezményének új rendszerében a 

kártérítés mellett lehetőség van a jogsértő gazdagodásának elvonására, továbbá a 

büntetőjogi jogkövetkezmények érvényesítésére, amelyek alkalmasak lehetnek a 

jogsértés állam általi „megtorlására”, így a bírság intézményének fenntartása, mint 

elavult jogintézmény nem indokolt. Elvi szempontokból is kifogásolhatónak tartotta 

a miniszteri indokolás a bírság alkalmazását arra figyelemmel, hogy ez az állam 

javára szóló fizetési kötelezettséggel sújtotta a magánjogi jogosultságok megsértését, 

mint idegen jogintézmény szerepelt a polgári jog rendszerében. Ráadásul a 

szoftverekkel kapcsolatos jogsértések esetében azon Központi Statisztikai Hivatal 

részére kellett ezen bírságot szoftverfejlesztési célokra fordítás érdekében befizetni, 

mely hivatal a piacgazdaságban már nem tekinthető a szoftverfejlesztés központi 

intézményének.576  

 
Tekintettel arra, hogy a hatályos Szjt. 3. §-a mindazon esetekre nézve, amelyeket a 

szerzői jogi törvény nem szabályoz, a Polgári Törvénykönyv alkalmazását teszi 

lehetővé, elviekben a mai napig is lehetőség van arra, hogy a bíróság szerzői jogi 

                                                
574 Ptk. 81. § (2) bekezdés  
575 Székely: Magyar … 258. o.  
576 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 94. §-ához fűzött miniszteri indokolás  
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jogsértés esetén a Ptk. szerinti szabályok szerint közérdekű bírságot szabjon ki. Ez 

pedig már – a régi Szjt. szabályozásával ellentétben – nem kötelezően alkalmazható 

jogintézményt jelent, tehát a bíróság szabadon mérlegelhet a tekintetben, hogy 

alkalmazza-e a bírság intézményét abban az esetben, ha a kártérítés címén 

megítélhető összeg nem áll arányban a felróható magatartás súlyosságával, továbbá a 

Ptk.-beli rendelkezés a bírság összegét sem határozza meg. Az utóbbi azonban – a 

Alkotmánybíróság álláspontja szerint – nem minősül a jogállam elvével ellentétesnek 

pusztán azért, mert nincs meghatározva a bírság összegének felső határa. Rámutatott 

az Alkotmánybíróság ugyanis arra, hogy minden szankciónak valamilyen mértékben 

van olyan hatása, hogy az okozott hátránnyal visszatart hasonló cselekményektől. 

Emiatt a polgári jogi szankciók nem tekinthetők alkotmányellenesnek, és nem lehet 

ellenkező következtetésre jutni a szokásos polgári jogi szankciónak nem tekinthető 

közérdekű célra fordítható bírságnál sem.577 A közérdekű célra fordítható bírság 

alkalmazásának elvi lehetősége ellenére sem tartjuk indokoltnak azt, hogy a polgári 

jog rendszerétől teljes mértékben idegen, represszív jellegű szankció kerüljön 

alkalmazásra a bíróságok által. Amennyiben ugyanis a jogalkotó továbbra is lehetővé 

kívánta volna tenni és támogatta volna ezen szankció alkalmazását, úgy erre 

vonatkozó rendelkezést tartalmazott volna az új szerzői jogi törvény. A jogalkotó 

célja azonban kifejezetten ezzel ellentétes volt. Erre figyelemmel a bíróságok sem 

alkalmazzák ezt az elviekben szerzői jogi jogbitorlásokra is alkalmazató 

jogkövetkezményt, s ezen bírói gyakorlat mindenképpen üdvözlendő.  

 
VI.3.2. A biztatási kár  

 
A szerzői jogi törvény mindazon esetekre, amelyet ő maga nem szabályoz, mögöttes 

joganyagként a Ptk. alkalmazását teszi lehetővé. Ezzel kapcsolatban felmerül a 

kérdés, hogy a vagyoni és nem vagyoni kár intézménye mellett – melynek 

alkalmazására az Szjt. kifejezett és konkrét utaló szabálya szerint lehetőség van – 

van-e mód a Ptk. 6. §-ában szabályozott biztatási kár (utaló magatartás) 

rendelkezéseinek az alkalmazására. A Ptk. azt rögzíti, hogy a bíróság a kárnak 

egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, akinek szándékos 

magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, 

amelyből őt önhibáján kívül károsodás érte. Az utaló magatartás Ptk.-beli szabálya 
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valójában egy általános jogelv korrekcióját valósítja meg, nevezetesen azt, hogy a 

magatartásuk következményeit az egyes személyek általában nem háríthatják át arra, 

akinek hatására cselekedtek. Dogmatikai szempontból az utaló magatartás nem 

deliktuális felelősségi tényállás, azaz nem feltétel a jogellenes magatartás megléte, 

így helytelen az a gyakorlat, amikor a bíróság kártérítést, s nem kártalanítást ítél meg 

a tényállási elemek fennállta esetén.578 Abban azonban egyértelmű a bírói gyakorlat, 

hogy olyan szubszidiárius tényállásról van szó, amelynek alkalmazására csak akkor 

van lehetőség, ha a felek között polgári jogi szerződés nem jött létre.579  

 
Nem teszi lehetővé azonban a Ptk. 6. §-ának alkalmazását a bírói gyakorlat akkor, 

amikor a szokásos üzleti kockázat elhárítása körében kívánnák a felek ennek 

igénybevételét.580 A biztatási kár törvényi tényállása alapján a kártalanítás bíróság 

általi megítélésére abban az esetben van lehetőség, ha valamennyi Ptk.-ban rögzített 

tényállási elem fennáll. A szándékos magatartás azonban nem lehet célzatos, nem 

irányulhat a másik fél károsodásának előidézésére, mert az, mint jogellenes 

magatartás a felelősségi szabályok hatálya alá tartozik. Ugyancsak nem tartozik az 

utaló magatartás körébe az az eset, ha valaki gondatlanul jár el és kelt olyan látszatot, 

mely alapján a tényállás többi eleme megvalósul.581 Feltétel ugyanakkor az is, hogy a 

kár bekövetkezte és a károkozó magatartás között az ok-okozati összefüggés 

fennálljon.582 A kár azon részének megtérítésére nincs lehetőség, amely a károsult 

magatartására vezethető vissza. Az utaló magatartás alapján történő marasztalás nem 

más, mint egy bírói alakító jog, hatalmasság, azaz a bíró szabadon mérlegelhet – a 

tényállási elemek fennállta esetén – a tekintetben, hogy a biztató magatartást kifejtő 

személyt kötelezi-e kár megtérítésére, s ha igen, a kártalanítás milyen mértékű.583  

 
Ezen, az utaló magatartást bemutató rövid kitérő után jutunk el odáig, hogy az 

általunk feltett kérdést megválaszoljuk: a bírói gyakorlattól nem idegen az, hogy 

szerzői jogi jogsértések esetén is visszanyúljon a Ptk. utaló magatartásra vonatkozó 

szabályaihoz, és szerzői jogilag releváns tényállások esetében is biztatási kárt ítéljen 

meg. Ez azonban nem tekinthető általános jelleggel alkalmazott rendelkezésnek, a 
                                                
578 Gellért (szerk.): A Polgári … 53. o. 
579 BH 1992.385, BH 1987.353 
580 BH 1994.1179, BH 1994.308 
581 Gellért (szerk.): A Polgári … 54. o. 
582 BH 1997.275 
583 Bíró György-Lenkovics Barnabás: Magyar polgári jog, Általános tanok, Novotni Kiadó, Miskolc, 
1998, 203. o.  
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bíróságok viszonylag szűk körben élnek ezzel a lehetőséggel. A bíróság olyan 

esetben látta alkalmazhatónak a biztatási kár megítélését, amikor a felek között 

reklámfotók felhasználására vonatkozó szóbeli megállapodás jött létre, de a 

megállapodás az ellenszolgáltatásra, mint a szerződés lényeges elemére nem terjedt 

ki. Így attól függetlenül, hogy a szóban megkötött szerződés az alakiság hiánya miatt 

egyébként érvénytelen lenne, a lényeges elemben történő megállapodás hiányában a 

felek között szerződés sem jött létre, ezért a felek közötti elszámolást a bíróság a 

biztatási kár, a Ptk. 6. §-a alkalmazásával látta megvalósíthatónak, kimondva azt, 

hogy a felperes, aki jóhiszeműen készítette el a fényképfelvételeket, a szerződés 

elmaradása miatt kárt szenvedett. A felperes kára pedig az az ellenérték, amelyet a 

felek a felhasználási szerződésben kiköthettek volna. Ennek mértékét a bíróság a 

Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményének figyelembe vételével állapította 

meg.584 Egy másik döntés szerint pedig az alperes megbízása alapján a felperesek 

egy vámszabályzatot ismertető prospektus grafikai munkáit készítették el szóbeli 

megállapodás alapján, melyet átadtak az alperesnek, aki azonban a díj megfizetését, 

illetőleg az írásba foglalt szerződés megkötését megtagadta arra figyelemmel, hogy 

saját vevőjével sem tudott szerződni az adott művek további felhasználására 

vonatkozóan. Biztatási kárként a bíróság a szerzői díj felét ítélte meg a felperesi 

szerzők részére, utalva arra, hogy ismeretes volt a felperesek előtt is az alperesi 

megrendelő által hivatkozott bizonytalansági tényező, így a felek egymás között a 

kockázatviselést meg kell, hogy osszák. Ezt a bizonytalansági tényezőt a mű 

elkészítésére irányuló alperesi késztetés (biztatás) mellett sem lehet figyelmen kívül 

hagyni, mindennek a szándékos magatartás mértéke körében való értékelése nem 

indokolja a kár egészének megtérítését.585  

 
Hasonló döntést hozott a Legfelsőbb Bíróság abban az esetben is, amikor az egyik 

iparművész felperes az alperessel kötendő felhasználási szerződésben bízva készített 

egy sörbár részére intarzia-terveket egy megrendelő levél alapján. A megrendelő 

levél egyértelműen meghatározta az elkészítésre kerülő terveket, melyet a felperesi 

művész el is készített. A tervek elkészültét követően azonban az alperesi megrendelő 

elállt a szerződéskötési szándékától, vagyis a felek között felhasználási szerződés 

nem jött létre. Felhasználási szerződés hiányában szerzői díj sem követelhető, 
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továbbá a kártérítési felelősség feltételei sem álltak fenn, ezért a bíróság álláspontja 

szerint az alperes megtérítési kötelezettségének jogi alapja a Ptk. 6. §-a lehet. 

Rámutatott arra is a Legfelsőbb Bíróság, hogy a felperes nem saját kockázatára 

készítette el a terveket, hanem az alperes szándékos biztatására. A tervek tervezési 

díja – felhasználási szerződés megkötésének elmaradása miatt – az az összeg, ami a 

művész kára. Ez a kár azonban a szándékos magatartás „mérve” miatt nem indokolja 

a kár egészének megtérítését.586 

 
A biztatási kárral kapcsolatosan ismertetett bírósági határozatok a régi Szjt. hatálya 

alatt születtek, az 1999. szeptember 1. óta hatályos Szjt. hatályban léte alatt nem 

hoztak a bíróságok biztatási kárral kapcsolatos, szerzői jogot érintő döntést, azonban 

az új Szjt. hatálya alatt is lehetőség van az ilyen típusú biztatási károk megítélésére 

minden olyan esetben, amikor a felhasználó biztató magatartása, mint szándékos 

magatartás arra készteti a szerzőt, hogy valamely művet hozzon létre, közöttük 

azonban valamely oknál fogva a felhasználási szerződés nem jön létre, mert vagy 

hiányzik a felek egybehangzó akaratnyilatkozata, vagy valamely olyan lényeges 

körülmény, amelyben – a Ptk. 205. §-a alapján – a feleknek meg kellene állapodniuk. 

Más szerzői jogi tényállások mellett a biztatási kár Ptk.-beli szabályainak 

alkalmazása nem képzelhető el, legfeljebb a szomszédos jogi, illetőleg adatbázis-

előállítói tevékenységre vonatkozó szerződéskötéssel való biztatás esetén, illetve 

amikor a biztató magatartás abban nyilvánul meg valamely szerző részéről, hogy 

szoftver, adatbázis, vagy reklámozás céljára megrendelt műre vonatkozó vagyoni 

jogok átruházásra biztatja a jogszerzőt, de köztük nem jön létre szerződés. A 

körültekintően eljáró szerződő felek esetében azonban az ilyen jellegű biztatások 

alapján a másik fél részéről általában nem kerül sor olyan tevékenység kifejtésére, 

amiből kár érhetné, mindaddig, amíg egyértelműen, a minden részletre kiterjedő 

szerződés közöttük létre nem jön, így a biztatási kár Ptk.-beli szabályainak tényleges 

alkalmazására szűk lehetőség nyílik.  

 

 

 

 

 
                                                
586 BH 1999.257 
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VI.3.3. A vagyoni kártérítés  

 
VI.3.3.1. A kártérítésről általában 
 

A hatályos Szjt. 94. §-a (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a szerzői jog 

megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is 

követelhet. A régi szerzői jogi törvény hasonló rendelkezést tartalmazott azzal a 

kiegészítéssel azonban, hogy kártérítésre alap az is, ha a szerző személyhez fűződő 

jogait sértik meg.587 A hatályos szabályozás szerint is a szerző – illetőleg az Szjt. 99. 

§-ának kiterjesztő szabálya következtében – a szerzői joghoz kapcsolódó jogok 

jogosultja a jogok megsértése esetén, legyen az akár személyhez fűződő, akár 

vagyoni jog,  a jogsértés szubjektív szankciójaként kártérítési igényt támaszthat.  

 
A kártérítés, mint szankció a polgári jog legáltalánosabb jogkövetkezménye, amely 

arra szolgál, hogy a károsult a vagyonában bekövetkezett csökkenést helyreállítsa. 

Kártérítés jár minden olyan esetben, amikor a károkozó valamely vagyoni vagy nem 

vagyoni jogviszonyt sért. A polgári jogi felelősség olyan alapintézményéről van szó, 

mely szerint kártérítési igény keletkezik minden olyan esetben, ha a károkozó a 

károsult vagyonában jogellenes magatartásával és felróhatóan kárt okoz. A kártérítési 

felelősség két alakzata különíthető el, egyrészt a delikutális felelősség, amely a 

jogellenes károkozásért való felelősséget oly módon öleli fel, hogy a kártérítési 

kötelem keletkezésének alapja a jogellenes magatartás, míg a kontraktuális felelősség 

esetében a kártérítési kötelmet megelőzi egy szerződéses kötelem, a kár a szerződés 

megszegéséből ered.588 A régi magyar magánjog szerint is, aki kártérítésre van 

kötelezve, az minden vagyoni kárt köteles megtéríteni, amely a kötelezettségét 

megalapító körülményből közvetlenül vagy közvetve a hitelezőre hárult; az elmaradt 

nyereséget is annyiban, amennyiben az a dolgok természetes rendje szerint, vagy 

tekintettel a fennforgó különös körülményekre, nevezetesen a tett intézkedésekre, 

valószínűséggel várható volt.589 Kártérítési kötelmek, mint a jogellenes magatartáson 

alapuló kötelmek három különböző magatartáson alapulhatnak, azaz keletkezhetnek 

                                                
587 A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 52. § (2) bekezdés  
588 Lamm Vanda – Peschka Vilmos (szerk.): Jogi lexikon, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest, 1999, kártérítési felelősség és kártérítési jog címszavak, 325. o. 
589 A Polgári Törvénykönyv törvényjavaslatának tárgyalása a képviselőház külön bizottságában III., A 
törvényjavaslat bizottsági szövege, közzéteszi a M. Kir. Igazságügy Minisztérium, Budapest, 1916, 
Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 882. §, 248. o.  
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tiltott cselekményből, a vétlen felelősség eseteiből és kötelemszegésből.590 A Ptk. 

miniszteri indokolása is hangsúlyozta azt, hogy a polgári jogi felelősségi 

szabályoknak – melyek szoros kapcsolatban vannak más jogterületek felelősségi 

szabályaival – elsődleges célja a jogellenessé nyilvánított, társadalomellenes 

magatartások elleni védekezés, az ezek megelőzésére irányuló törekvés, melyben a 

polgári jog sajátos szerepe abban áll, hogy ezt a célt a jóvátétel biztosításával 

szolgálja, és ilyen módon egyben a károsultakat is hozzájuttatja megsértett érdekeik 

kielégítéséhez.591 

 
A kártérítés céljai között lehet elsődlegesen említeni a reparációt, vagyis, hogy a 

kártérítés alapvető funkciója a károsult vagyonában bekövetkezett csökkenésnek a 

helyreállítása, illetőleg pótlása, míg másodlagosan a kártérítési jog szabályai 

prevenciós szempontokat is kielégítenek. A polgári jogi felelősség intézménye 

közvetlenül az okozott kár jóvátételére irányul, közvetve pedig a megelőzésre.592 A 

károsultnak nyújtott reparáció a károkozó oldalán represszióként jelentkezik, mely 

represszió a megelőzést szolgálja, a reparáció pedig az állampolgárok 

biztonságérzetének fokozása irányában hat. Eörsi Gyula akként fogalmaz, hogy a 

polgári jogi felelősségnek egyik fő funkciója a megelőzés-nevelés, valamint a 

reparáció és a biztonság, illetőleg a biztonságérzet funkciója. A felelősség szerinti 

kárelosztást a kártérítési felelősség intézménye jelenti, míg az önokozta károk, 

illetőleg biztosítással és felelősséggel nem fedezett károk elosztására ultima ratioként 

érvényesül az érdekeltség szerinti kárelosztás, azaz a casus nocet domino elve.593 

Eörsi szerint a polgári jogi felelősség a jogsértő (károkozó) magatartására kíván 

hatni, ezért felelősség csak az olyan magatartásokért állhat fenn, amelyek gyakran 

vezetnek károsodásra, és a kártérítési szankció segítségével kedvezően 

befolyásolhatók.  

 

A polgári jogi felelősség közös feltételei négy pontban fogalmazhatók meg, melyek a 

következők: (i) a jogellenes magatartás, (ii)  a kár, (iii)  okozati összefüggés a 

                                                
590 Világhy Miklós: Polgári jog II., kézirat, Budapest, 1951, 118. o.  
591 A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve, az 1959. évi IV. törvény és a törvény 
javaslatának miniszteri indokolása, közzéteszi az Igazságügy Minisztérium, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1960, 258. o.  
592 A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve, … 260. o. 
593 Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1966, 16-25. o.  



 186  
 
 

jogellenes magatartás és a kár között, (iv) a felróhatóság.594 Összességében a 

kártérítési polgári jogi felelősségről a szankciók szempontjából az mondható el, hogy 

a szankció nagysága a magatartás minőségétől függ, a kisebb súlyú felróhatóság nem 

eredményez kisebb mértékű felelősségi szankciót, a magatartás szankciójának a 

mértéke a kár mértékétől függ. A polgári jogi felelősség fő funkciójából következően 

a felelősség elsősorban vagyoni felelősséget jelent. Meg kell különböztetni a 

felelősségcsökkentő méltányosságot, amely a főszabály szerinti teljes kártérítés 

helyett kivételesen arra ad jogot a jogalkalmazónak (kizárólag deliktuális felelősség 

esetén), hogy a teljes kártérítés helyett csak annak egy részét állapítsa meg.595 A 

méltányosságra példa az, amikor a felhasználás céljára tekintettel a felhasználás nem 

haszonszerzés végett, hanem kulturális indíttatásból történt.  

 
VI.3.3.2. A vagyoni kártérítés bírói gyakorlata a szerzői jogi jogsértések körében 

 
Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a deliktuális, illetőleg kontraktuális 

felelősségi alapon a kártérítés, mint szankció alkalmazására milyen körülmények 

között van lehetőség szerzői jogi jogbitorló magatartások tanúsítása esetében. Ezen 

vizsgálódásunkat elsődlegesen a bírói gyakorlat által kimunkált elvek mentén tesszük 

meg. E körben tekintettel vagyunk a Ptk. felelősség módjára és mértékére vonatkozó 

azon szabályára is, mely szerint a kárért felelős személy köteles elsődlegesen az 

eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig az nem lehetséges, vagy a károsult azt alapos 

okból nem kívánja, köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni. Ez a 

Ptk. 355. §-ában rögzített szabály nem azonos az érvénytelenség körében 

alkalmazható eredeti állapot helyreállítását előíró szabállyal. Az érvénytelenség 

körében a Ptk. 237. §-a szerinti eredeti állapot helyreállítása abban különbözik a Ptk. 

355. §-a alapján támasztható igénytől, hogy a szerződés érvénytelensége folytán 

történő szerződéskötés előtti állapot helyreállítása során az érvénytelen szerződés 

alapján teljesített szolgáltatás harmadik személytől is követelhető, amely nem más, 

mint egy rei vindicatios igény, s mint ilyen, dologi jogi természetű, szemben a Ptk. 

355. §-án alapuló, kizárólag a károkozóval szemben előterjeszthető restitutiós 

igénnyel. Érvénytelen szerződés alapján bekövetkezett vagyonmozgás önálló 

kártérítési tényállási elemként nem értékelhető, ilyen esetben ugyanis az eredeti 

                                                
594 A szerzői jogi jogbitorlásokkal szemben alkalmazható kártérítési jogkövetkezményt az 1921. évi 
LIV. törvénycikk és a már hatályba lépett Ptk. alapján részletesen elemzi: Bense: Szerzői … 66-69. o. 
595 Gellért (szerk.): A Polgári … 1105-1106. o. 
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(szerződéskötés előtti) állapot helyreállítása egyúttal az eltolódott vagyoni egyensúly 

kiküszöbölését is jelenti, amennyiben pedig az eredeti állapot helyreállítására a Ptk. 

237. §-a (1) bekezdése szerint nincs lehetőség, ez egyben a Ptk. 355. §-a szerinti in 

integrum restitutio kizártságát eredményezi.  

 
A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való 

megtérítését indokolják, mely utóbbi elsődlegesen akkor lehet indokolt, ha a 

kártérítés tárgyát a károkozó maga is termeli, vagy az egyébként rendelkezésére áll. 

A kártérítés címén a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott 

értékcsökkenést és az elmaradt vagyoni előnyt, továbbá azt a kárpótlást vagy 

költséget kell megtéríteni, amely a károsultat ért vagyoni és nem vagyoni hátrány 

csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.596 A kártérítés a károsodás 

bekövetkezésekor válik esedékessé, a kárért felelős személy helyzetére a szerződés 

teljesítésében késedelmes kötelezettre irányadó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni.597 A kártérítési követelések főszabály szerint az általános öt éves 

elévülési idő alatt évülnek el, s bár a Ptk. 325. §-a (2) bekezdése szerint a felek 

írásban az öt éves elévülési időnél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, öt 

évnél rövidebb idő alatt nem évülhet el a kártérítési követelés, ha a kárt szándékosan 

vagy bűncselekménnyel okozták, illetőleg bűncselekménnyel okozott kár esetében öt 

éven túl sem következik be az elévülés mindaddig, amíg a bűncselekmény 

büntethetősége el nem évül.598 Ugyanakkor a bírói gyakorlat arra is rámutat, hogy a 

kártérítési követelés elévülése akkor is a követelés esedékességétől kezdődik, ha a 

károsult a károsodásról később szerzett tudomást, mely esetben azonban indokolt 

lehet az elévülés nyugvására vonatkozó szabályok alkalmazása.599 A szerzői jogi 

jogsértések esetén a kártérítési követelés elévülésének kezdete a bitorló magatartás 

tanúsításának időpontja, s az elévülés nyugszik mindaddig, amíg a szerzői jogi 

jogosult nem szerzett tudomást a bitorlásról. A közreműködők magatartását önállóan 

kell értékelni az elévülés szempontjából is. Nem jellemző kikötés a felhasználási 

szerződésekben, hogy a felek az ötéves elévülési időnél rövidebb időt kössenek ki. 

Bár a kártérítési követelések elévülésével szemben az objektív jogkövetkezmények 

bíróság előtti érvényesítése nem évül el, a gyakorlatban nem vet fel problémákat az 

                                                
596 Ptk. 355. §  
597 Ptk. 360. § (1) és (2) bekezdés  
598 Ptk. 360. § (4) bekezdés  
599 PK 51. számú állásfoglalás 
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eltérő szabályozás, hiszen – amint arra az objektív szankciók elemzése során 

rámutattunk – a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése iránti igény, mint 

határidő nélkül érvénesíthető objektív jogkövetkezmény alkalmazása iránti igény 

alkalmas arra, hogy a szerzői jogi jogosultat ért vagyoni hátrányokat kompenzálja, az 

elmaradt haszon kivételével az elévülési idő eltelte után is.   

 
A bíróság általános jelleggel és elvi éllel szögezte le azt, hogy a szerzői jog 

megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint jár kártérítés.600 

Alapvetően két kérdés vizsgálata szükséges e körben: egyrészt az, hogy milyen 

esetekben kerülhet sor szerzői jogi jogbitorlás kapcsán a vagyoni kártérítési szankció 

alkalmazására, másrészt pedig, hogy a szankció alkalmazása esetén a kár mértékének 

meghatározása körében milyen specialitások mutathatók ki. A Debreceni Ítélőtábla 

egyik ítéletében akként foglalt állást, hogy egy olyan tényállás esetén, amelynél a 

felperes az alperessel útikönyv, térkép és ismeretterjesztő füzetek szövegeinek 

megírására, fotók kiválasztására és szerkesztési munkák elvégzésére kötött 

szerződést, a saját maga számára, mint szerző számára lektorálási díj elmaradása 

miatt vagyoni kártérítést nem követelhet. A bíróság arra a következtetésre jutott, 

hogy az alperes magatartásával okozati összefüggésben nem merült fel olyan költség, 

amelyet a felperes kárként követelhetne az alperestől. A kártérítési felelősség 

elemeinek, feltételeinek hiányában pedig kártérítés fizetésére kötelezésnek nincs 

helye.  

 
Nagyon kevés olyan esetet lehet idézni a bírói gyakorlatból, amikor a bíróság 

vagyoni kár megtérítésére kötelezi az alperest szerzői jogi jogsértő magatartás miatt. 

A szerzői jogi jogbitorlások jellege okán ugyanis a jogszerűtlen felhasználás miatt 

járó szerzői díj az Szjt. által lehetővé tett objektív szankciók alapján – a külföldi 

joggyakorlattal azonos módon601 – az elért gazdagodás megtérítése útján nyer 

reparálást, ezt meghaladóan ritkán lehet kimutatni konkrét, a felperes vagyonában 

beálló hátrányt. A Legfelsőbb Bíróság egyik publikált döntésében egy 

élethivatásszerűen reklámfotók készítésével foglalkozó felperes azon vagyoni kár 

megtérítése iránti kérelmét utasította el, mely esetben a felperes azzal érvelt, hogy az 

alperes szerződésszegést követett el akkor, amikor a felperes által neki átadott 

                                                
600 EBH 1999.100 
601 William Cornish – David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade marks and 
alliad rights, Sweet & Maxwell, London 2003, 450. o.  
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diaképek szerzői díját nem fizette meg a felperesnek. A felperes állítása szerint 

ugyanis ez a fizetési késedelem számára vagyoni hátrányt okozott, mert a film ára 

jelentősen emelkedett, és már csak magasabb áron tudja megvásárolni ugyanazt a 

mennyiségű filmet, amelyet a szerzői díj határidőben való teljesítése esetén 

megvásárolhatott volna. A Legfelsőbb Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 

felperes semmivel sem tudta bizonyítani azt, az egyébként a közfelfogással is 

ellentétes tényt, hogy a szerzői díjat annak határidőben történő kifizetése esetén 

nyomban és teljes egészében filmek vásárlására fordította volna, és egyéb pénzforrás 

hiányában a későbbi áremelkedésből eredő vagyoni hátrányt így hárította volna el. A 

fényképek jogosulatlan felhasználásból adódó díjfizetési kötelezettség teljesítésének 

késedelme és a filmek árának hatósági felemelése között nincs a felperes 

károsodására vezető okozati összefüggés, ezért okozati összefüggés hiányában 

kártérítésre kötelezésnek sincs helye. Rámutatott ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság 

arra is, hogy a szerzői díjak késedelmes fizetésével kapcsolatos hátrányok 

kiküszöbölésére a késedelmi kamat szolgál.602 Ezen döntés is arra világít rá 

egyértelműen, hogy az alperes, mint felhasználó tevékenységével okozati 

összefüggésben, a felperes nem tudott kimutatni konkrét vagyoni hátrányt, ezért a 

kártérítés egyik feltételének hiányában az alperes marasztalására nem kerülhetett sor.  

A Szerzői Jogi Szakértő Testület (a továbbiakban: „SZJSZT”) elé került egyik 

jogvitában egy homlokzati plasztika elbontásával összefüggésben a körül alakult ki a 

felek között jogvita, hogy a kisplasztikát elkészítő művész, miután átruházta a 

műpéldány tulajdonjogát az alperesre, s az alperes az adott művet megsemmisítette, a 

szerző igényelhet-e – egyéb szerzői jogi igényeken túlmenően – kártérítést a dologi 

műpéldány tulajdonosától. Az SZJSZT akként foglalt állást, hogy a tulajdonos általi 

megsemmisítés a mű egységének védelme körében szabályozott, a mű más olyan 

csorbításának minősülhet, amely a szerzők becsületére vagy hírnevére lehet sérelmes. 

A tulajdonosi megsemmisítés azonban csak akkor alkalmas a szerző becsületének 

vagy jóhírnevének sérelmére, ha megszakítja a szerző és műve között fennálló 

szellemi kapcsolatot, másrészt pedig a közönséget is megfosztja a mű érzékelésének 

lehetőségétől. Erre figyelemmel úgy látta az SZJSZT, hogy egy szabadban álló, bárki 

által érzékelhető, értékes képzőművészeti alkotás eredeti műpéldányának 

megsemmisítése esetén jöhet csak szóba az integritáshoz fűződő jog megsértése, 

                                                
602 BH 1990.136 
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amelyet azonban össze kell mérni a megsemmisített eredeti műpéldány 

tulajdonosának a szerzői joggal azonos súlyú alkotmányos védelemben részesülő 

dologi tulajdonjogával, illetőleg az annak részét képező rendelkezési joggal, a 

tulajdonjoggal való felhagyásban álló tulajdonosi részjogosítvánnyal. Amennyiben a 

tulajdonos megsemmisítéshez fűződő érdeke jogszerű és súlyosabban mérlegelhető, 

mint a szerző integritáshoz fűződő joga, akkor a szerzői jog érvényesítése nem 

vezethet sikerre. Abban az esetben viszont, ha a tulajdonos nem rendeltetésszerűen 

gyakorolja a megsemmisítéshez fűződő jogát, akkor a tulajdonjogával visszaél, és 

ilyen esetben helye lehet szerzői igényérvényesítésnek. Ennek kapcsán azonban úgy 

látta az SZJSZT, hogy mivel a mű egységének védelmére szolgáló személyhez 

fűződő jog megsértéséről van szó, elsődlegesen a nem vagyoni kártérítés, s nem 

pedig a vagyoni kártérítés szabályai kerülhetnek alkalmazásra.603 Ahogy az az előbb 

ismertetett esetekben is látható volt, a vagyoni kártérítés fizetésére kötelezésre 

egyrészt azért nem kerülhetett sor, mert az alperes részéről nem is került sor 

jogellenes magatartás tanúsítására, másrészt, ha ilyen magatartás fenn is áll, az 

gyakran a szerző személyhez fűződő jogának megsértését jelenti, amely megsértés 

tipikusan – annak természetéből eredően – a nem vagyoni kártérítés szankciójával 

kompenzálható.  

 
A szerzői jogot sértő, bitorló magatartásokkal összefüggésben keletkező károk 

meghatározása leggyakrabban a büntetőeljárásban merül fel, amikor az adott büntető 

tényállással összefüggésben604 a szerzői jogi jogosultat ért vagyoni hátrányt kell 

meghatározni. Ez a vagyoni hátrány pedig a büntetőjogi fogalmak szerint is605 a 

vagyonban bekövetkezett tényleges kárt (damnum emergens), illetőleg az elmaradt 

vagyoni előnyt (lucrum cessans) jelenti, utóbbi esetében a jogosulatlan felhasználás 

esetén a szerzőnek a jogszerű felhasználás esetén járó jogdíjával egyenlő mértékben. 

Az SZJSZT az elé kerülő – tipikusan rendőrség által feltett – kérdések alapján a 

vagyoni hátrány mértékének meghatározásával, s így közvetve a vagyonban okozott 

kár, illetőleg az elmaradt vagyoni előny mértékének meghatározásával kevésbé 

foglalkozott.606 Egyetlen esetben vizsgálta részletesebben ezt a kérdést a műsoros 

videokazetták jogosulatlan többszörözésével és terjesztésével kapcsolatban, és foglalt 

                                                
603 SZJSZT 38/2007 számú döntés 
604 Btk. 329/A .§  
605 Btk. 137. § V. pont 
606 SZJSZT 26/2002. és SZJSZT 10/2001. számú döntések  
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állást, a vagyoni hátrány meghatározására vonatkozóan becslésen alapuló levezetést 

adott. Egy pénzintézeti szoftver jogosulatlan felhasználásával kapcsolatosan okozott 

vagyoni hátrány nagysága tekintetében is azt hangsúlyozta az SZJSZT, hogy a 

vagyoni hátrány meghatározásának módszere – tekintettel arra, hogy a konkrét 

hátrány nagysága ritkán határozható meg pontosan – a becslés lehet. A becslés 

körében is elsődlegesen az elmaradt vagyoni előnyt tartotta vizsgálhatónak, azaz azt, 

hogy milyen mértékű vagyoni előnyt (szoftver és a szoftverhez kapcsolódó 

szolgáltatások értékesítési lehetőségeiből származó bevételek nyereségtartalma) 

várhatott volna el a jogosult akkor, ha a bűncselekmény nem történik meg. A becslés 

módszere tekintetében pedig arra mutatott rá az eljáró tanács, hogy a kár a konkrét 

esetben egy implementációs (bevezetési) projektre eső átlagos vagyoni előny 

mértékének becslése. Arra is rámutatott a grémium, hogy kész szoftver értékesítése 

esetén az egyszeri átlagos licencdíjból származó bevétel teljes mértékben vagyoni 

előnynek tekinthető, mert az ilyen bevételekhez kapcsolódó költségek már a 

fejlesztés során felmerültek, egyedi szolgáltatások tekintetében azonban a bevétel 

40%-át becsülte vagyoni előnynek.607 Ez a becslés egyrészt nem alkalmas az 

elmaradt vagyoni előny pontos mértéknek meghatározására, s ily módon a kár 

mértékének egzakt megállapítására, másrészt meglehetősen műfajspecifikus, hiszen 

más típusú szerzői művek esetén más becslési módszer kerülhet alkalmazásra. Az 

SZJSZT álláspontja szerint a vagyoni hátrány eltérő módon számítható ki 

műtípusonként, illetőleg aszerint is, hogy a jogsértés a szerzői mű jogosulatlan 

többszörözése útján vagy anélkül (pl. jogosítatlan sugárzás által) valósul meg.608 

Ficsor Mihály azt tartja szükségesnek megjegyezni, hogy az esetek döntő 

többségében általános becslést alkalmaz az SZJSZT, vagy ritkább esetben részletes 

számítást végez.609  

 
Általánosnak tekinthető az a gyakorlat, hogy szoftver jogosulatlan többszörözése és 

terjesztése útján keletkezett vagyoni hátrány esetében a műpéldány kiskereskedelmi 

árát veszi alapul az SZJSZT vagyoni hátrányként, amelybe az ÁFÁ-t nem számítják 

be. Rámutatott arra is az SZJSZT, hogy az elmaradt haszon azáltal éri a jogosultat, 

hogy a piacon a jogosulatlan műpéldányok akadályozzák a jogosított példányok 
                                                
607 SZJSZT 29/2005. számú döntés 
608 SZJSZT 15/2000. számú döntés 
609 Ficsor Mihály (szerk.): A szerzői jog a gyakorlatban, a Szerzői Jogi Szakértő Testület 
véleményeinek gyűjteménye (1997-2003), KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 204, 
295. o.  
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értékesítését. A vagyoni hátrány mértékét pedig nem lenne indokolt csökkenteni 

azokkal a költségtételekkel, amelyek a jogosított példányok piacra vitelével 

felmerülnek, mert ezek megtérülése nélkül éppúgy kár éri a szerzőt. Az ÁFA viszont 

nem minősül ilyen jellegű költségnek, az állami bevétel, ezért annak a 

kiskereskedelmi árból való levonása indokolt.610 Másik döntésében az SZJSZT 

hasonlóan foglalt állást akkor, amikor kimondta, hogy az okozott vagyoni hátrányt 

úgy kell meghatározni, hogy a jogosulatlanul használt szoftver példányszámát 

szorozzuk meg annak egységárával, ahol az egységár a terjesztésre jogosult 

természetes vagy jogi személy valamelyikének nyilvános árlistájából tudható meg, 

vagy a szoftverek előállítására vonatkozó szerződésből következik. Amennyiben 

pedig több ilyen terjesztésre jogosult személy, illetőleg árlista van, akkor elsősorban 

az eredeti forgalmazó vezérképviseletének árait kell figyelembe venni.611 Ugyancsak 

a becslést tartotta irányadónak a testület egy televíziós programok engedély és 

díjfizetés nélküli közvetítésével kapcsolatos jogvitában.612 A becslésre utal a 

grémium abban a döntésében is, amelyet hamis audiokazetták forgalomba 

hozatalával kapcsolatban a hangfelvétel-előállítót ért vagyoni hátrány mértékének 

meghatározása körében fejtett ki, rámutatva arra, hogy a kiadót a kazetták 

kiskereskedelmi árbevételének elmaradása miatt éri vagyoni hátrány, azonban a 

kiskereskedelmi hangfelvétel ára kiadónként és forgalmazónként is változik, ezért 

csak hozzávetőleges nagyságrendet lehet meghatározni az elmaradt haszon 

vonatkozásában.613 Hangsúlyozta az SZJSZT, hogy a kiskereskedelmi árat az is 

befolyásolja, hogy a hangfelvétel-kiadó az előadóművésszel kedvezőbb szerződés 

alapján a hanghordozók forgalmából az előadóművészt részesíti-e, illetve, ha igen, 

milyen nagyságrendben.614 

 
A vagyoni kár mértékének meghatározása a bíróságok számára is komoly problémát 

jelent, s gyakran arra a következtetésre jutnak, hogy a kár mértéke pontosan nem 

meghatározható. Ilyen esetekben a bíróság gyakran nyúl az egyetlen lehetséges 

eszközhöz, az általános kártérítés intézményéhez. A Ptk. 359. §-a ugyanis lehetővé 

                                                
610 SZJSZT 15/2000. számú döntés 
611 SZJSZT 5/1995. számú döntés, Lenkovics Barnabás–Székely László (szerk.): A Szerzői Jogi 
Szakértő Testület Szakvéleményeinek Gyűjteménye II., 1990-1996, Eötvös József Könyvkiadó, 
Budapest, 1998, 220. o. és SZJSZT 30/94. számú döntés 
612 SZJSZT 35/01. számú döntés 
613 1994-ben műsoros kazettánként a magyar popzene esetében 26,5-37 Ft/db, külföldi popzene 
esetében 28,5-41 Ft/db volt 
614 SZJSZT 24/95. számú döntés, Lenkovics–Székely (szerk.): A Szerzői … 220-222. o. 
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teszi azt, hogyha a kár mértéke – akár csak részben – pontosan nem számítható ki, a 

bíróság a károkozásért felelős személyt olyan összegű általános kártérítés 

megfizetésére kötelezze, amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkalmas. A 

törvényi szabályozás azt is kimondja, hogy az általános kártérítés 

visszakövetelésének nincsen helye azon az alapon, hogy a tényleges kár mértéke 

utóbb nem érte el az általános kártérítés összegét. A szerzői jogi jogbitorlások 

esetében a bekövetkezett vagyoni hátrányok jellege tekintetében utóbb a tényleges 

kár mértékét megállapítani legfeljebb akkor lehet, ha egy adott szerzői művel 

kapcsolatosan a felhasználási lehetőségek már „kifutottak”, azaz az adott szerzői mű 

iránti kereslet megszűnt, vagy ad absurdum a vagyoni jogok 70 éves védelmi ideje 

lejárt, akkor ugyanis a múltra nézve kiszámíthatóak a felhasználás során elérhető 

bevételek, s így utólag lehet visszamenőlegesen meghatározni az elmaradt haszon 

mértékét. Erre azonban gyakran már nem a szerző és kapcsolódó jogi jogosult 

életében kerülhet sor.  

 
Az általános kártérítéssel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 

49. számú állásfoglalása is irányadó, mely szerint az általános kártérítés 

megítélésénél a bizonyítási nehézségek csak annyiban jelentősek, amennyiben azok a 

kár mértéke tekintetében jelentkeznek. Annak megállapításához, hogy a kár mértéke 

pontosan nem számítható ki, szükséges, hogy a bíróság előzetesen minden 

rendelkezésre álló és célravezető bizonyítást lefolytasson a kár felderítése végett. 

Szerződésszegéssel okozott károk tekintetében pedig a legfelsőbb bírósági GK 34. 

számú állásfoglalás tartalmaz útmutatást, kimondva, hogy amennyiben a bíróság az 

eset összes körülményének mérlegelése alapján bizonyítottnak látja, hogy a 

szerződésszegés az ellenérdekű félnek kárt okozott, de a kár összege pontosan nem 

számítható ki, és a további bizonyítástól sem várható eredmény, a bíróság a 

kártérítést a Ptk. általános kártérítésre vonatkozó szabályai alapján állapíthatja meg.  

 
Az általános kártérítés alkalmazást akkor nyerhet, ha a kár bekövetkezése biztos, de 

annak mértéke bizonytalan. Tipikus az az eset, hogy a jövőben biztosan felmerülő 

elmaradt vagyoni előny mértékének a pontos megállapítására nézve nem lehet 

célravezető bizonyítást lefolytatni. Mindezt a szerzői jogi területre vetítve 

elmondható, hogy az általános kártérítés az elmaradt jogdíjon felüli, pontosan ki nem 

számítható vagyoni kár becslés útján történő megtérítésére szolgálhat. Ha azonban a 
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gazdagodás megtérítésére vonatkozó jogkövetkezmény iránt nem terjeszt elő a 

jogosult kérelmet, hanem csak kártérítést követel, akkor az elmaradt jogdíjat a kár 

egyik elemének kell tekintetni.615 A jogszerű felhasználás fejében járó díj – 

képgrafikai alkotás esetén – olyan felhasználási mód után követelhető, amilyen 

módon a felhasználás megtörtént.616 Minden ezen túlmenő esetleges jövőbeli 

felhasználás esetén az elmaradt vagyoni előny megállapítására kerülhet sor. Az 

általános kár megítélésére tipikus eset az, amikor az adott műpéldány megsemmisül 

vagy elvész. Az elveszett műpéldány tekintetében annak értékét, s ilyen módon az 

általános kártérítés mértékét befolyásolhatja a mű művészi színvonala, az alkotó 

művészi hírneve, reputációja, illetve a létrehozott mű előállításával kapcsolatos 

költségek. Ezek lehetnek olyan ismérvek, amely alapján az általános kártérítés 

mértéke meghatározható.617 Az elveszett műpéldány tekintetében a bírói gyakorlat 

akként foglalt állást, hogy a kár mértéke nem fejezhető ki a mű egyszeri 

megvásárlásáért fizetendő vételárral, a mű művészi értéke és a szerző egész élete, 

művészi munkássága színvonalának figyelembe vételével számolni kell a mű 

többszörözés útján történő további értékesítésével is.618  

 
Ezen döntések sorába illeszkedik azon bírósági döntés is, melyben a felperes 

festőművész az alatta lévő lakásban történt gázrobbanás, illetőleg annak folytán 

keletkezett tűz következtében megrongálódott, illetőleg megsemmisült festményei 

miatt terjesztett elő vagyoni kártérítés iránti igényt. A bíróság kifejtette, hogy az 

alkotóművész számára a kiállításon való részvétel biztosítja az elismerést, illetőleg a 

művészi rangot. Ezért az alkotás megsemmisülése vagy elvesztése nemcsak 

közvetlenül sérti az alkotóművész személyhez fűződő jogait, hanem vagyoni kárt is 

okoz, mert megfosztja a műalkotás tekintetében a publicitás lehetőségétől. Erre 

figyelemmel a Fővárosi Bíróság az általános kártérítési igényt megalapozottnak 

találta, az általános kár mértékének megállapításánál pedig arra utalt, hogy a 

tényleges kár összegének fele nyújthat kárpótlást, mely alkalmas a kiállítási, illetőleg 

reprodukálási lehetőség megszűnése következtében előállott kár reparálására. A már 

nyilvánosságra hozott képek megsemmisülése, illetőleg tönkremenetele miatt 

                                                
615 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 526. o.  
616 BH 2004.326 
617 SZJSZT 16/1990. számú döntés 
618 Fővárosi Bíróság 25.P.27.859/1969., Idézi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény 
kommentárja, Complex–DVD Jogtár, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000, az 
Szjt. 94. §-a (2) bekezdéséhez fűzött magyarázat  
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azonban a bíróság a felperesnek általános kárt nem ítélt meg, mert azokat mind a 

szakmai körök, mind pedig a nagyközönség megismerhette, s azok újabb 

bemutatásának elmaradása a felperes terhére vagyoni kárt nem jelent. Erre 

figyelemmel a bíróság az általános kárt csak azokkal a képekkel kapcsolatosan találta 

megítélhetőnek, amelyek még korábban nyilvánosság előtt nem szerepeltek.619 A 

bírósági döntés tehát az általános kár megítélésénél azt az egyetlenegy szempontot 

tekintette irányadónak, hogy a festmény kiállítása megtörtént-e. Kétségtelen tény, 

hogy a kiállítás joga a képzőművészeti alkotások esetében a felhasználás tipikus 

formája, azonban nyilvánvalóan más szerzői művek esetében ez a döntés legfeljebb 

analógia útján alkalmazható. Az analógia pedig az lehet, hogy a bíróságnak azt kell 

vizsgálnia, hogy az adott mű tipikus felhasználása lehetővé válik-e az eredeti 

műpéldány megsemmisülése után, s amennyiben nem, úgy az általános kártérítés 

megítélése indokolt lehet, ellenkező esetben azonban nem. Így például egy irodalmi 

mű, egy regény esetében, amennyiben az eredeti műpéldány, a kézirat megsemmisül, 

de az adott mű egyéb formában fennmarad, a szerző számára nyilvánvalóan nem 

ítélhető meg általános kártérítés. Ugyanez a zenei művek esetében is elmondható, 

ahol is az eredeti, akár kézzel írt kotta megsemmisülése miatt általános kártérítést 

nem kaphat a zeneszerző akkor, ha a zenei mű egyéb hanghordozón az utókor 

számára megörökítést nyert. Egy ilyen elven működő bírói gyakorlatot tartanánk 

elfogadhatónak az általános kártérítés vonatkozásában. A régi Szjt. gyakorlata 

alapján ritka volt az az eset, amikor a szerzők a jogszerű felhasználás esetén járó 

díjon túlmenő vagyoni kár megtérítése iránti kérelmet terjesztettek elő, ezért ritka 

volt az olyan ítélet már akkor is, amely a szerző javára járó díjazáson túlmenő 

kártérítési összegről döntött, a műpéldány elvesztése vagy megsemmisülése esetének 

kivételével.620 

 
Az utóbb ismertetett döntéshez hasonlóan foglalt állást a Legfelsőbb Bíróság abban a 

perben, melyben a felperes az ő és társai által készített dokumentumjáték-sorozat 

kapcsán azt sérelmezte, hogy a 630 percet kitevő dokumentumjáték-sorozatot 

tartalmazó hangfelvételből 240 percet kitöltő részt hagytak meg, és a többit a szerző 

engedélye nélkül megsemmisítették, a hangszalagot törölték. A kártérítési igényt a 

felperes arra alapozta, hogyha a hangfelvételt nem semmisítik meg, akkor lehetősége 
                                                
619 Fővárosi Bíróság 25.P.24.035/1971., idézi Messik Márta (szerk.): A Szerzői Jogi Szakértő Testület 
Szakvéleményeinek Gyűjteménye I., Budapest, 1981, 193-195. o.  
620 Petrik (szerk.): A szerzői … 134. o.  
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lett volna annak sugárzására, a sugárzás legalább kétszeri ismétlésére, műsoros 

kazetták készítésére és terjesztésére, továbbá a dokumentumjátékok anyagát írásos 

publikációban is fel lehetett volna használni. A felperes tehát a különböző 

felhasználási módokon történő felhasználás lehetetlenné válása következtében 

terjesztette elő kártérítési kérelmét, hivatkozva arra, hogy a rövidített hangfelvétel 

sem került lejátszásra, a megmaradt részek azonban önállóan nem alkalmasak 

felhasználásra. A bíróság megállapította, hogy az alperes kifejezetten 

rosszhiszeműen járt el, amikor a műsort nem sugározta, és a szerző hozzájárulása, 

illetőleg értesítése nélkül a hangfelvételt sugárzásra alkalmatlanná tette. A bíróság 

álláspontja szerint a szerzőt a kár azáltal érte, hogy a művét nem sugározták, s az 

ismeretlen maradt a nagyközönség előtt, ami a szerzői híre szempontjából is jelentős, 

és így elesett attól a lehetőségtől, hogy a művét valamely módon felhasználják. A 

megsemmisítésből eredő kár mértéke azonban nem számítható ki, a Ptk. 359. §-a (1) 

bekezdésének alkalmazásával általános kártérítés megállapítására van lehetőség. Az 

általános kártérítés mértéke tekintetében azt vette figyelembe a bíróság, hogy a 

hangjáték anyagának a meglétével mód lett volna a sugárzást ismételni, ami után az 

eredeti díj 50%-a + 25% illette volna meg a szerzőt, valamint figyelembe vette azt is, 

hogy a szerzőt meg nem határozható kár is érte azzal, hogy könyvben is 

megjelentethette volna a dokumentum-sorozat anyagát, illetőleg kazettán is 

forgalmazhatta volna azt. Ezen utóbbi tényezőkre figyelemmel a bíróság 250 000,- Ft 

összeget talált alkalmasnak és szükségesnek a károsult anyagi kárpótlására.621 A 

döntés központjában itt is az áll, hogy a Legfelsőbb Bíróság a tipikus felhasználást 

tekintette irányadónak, és a megsemmisülés következtében ezen tipikus felhasználás 

lehetetlenné válása miatt ítélte meg az általános kártérítést.  

 
Hasonló döntést hozott a Legfelsőbb Bíróság abban az esetben is, mikor az 

élethivatásszerűen reklámfotók készítésével foglalkozó felperes számára azért ítélt 

meg általános kártérítést, mert a képek megrendelője a fotókat oly módon használta 

fel, hogy mellőzte a szerző nevének feltüntetését. Ez az eljárás a felperes 

névfeltüntetéshez fűződő jogát sérti, továbbá lényeges körülményként értékelte a 

bíróság azt is, hogy a felperesnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a neve szakmai 

körökben ismert legyen, amely ismertséget az tudja biztosítani elsődlegesen, ha a 

művészi fényképei felhasználásával készített termékeken a nevét feltüntetik, ennek 
                                                
621 BH 1991.146 
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ugyanis – a szerzői minőség elismerése mellett – reklámértéke, és ennek folytán 

vagyoni kihatása van. A vagyoni hátrány, azaz kár mértékét azonban pontosan nem 

lehet meghatározni, ezért az általános kártérítés jogintézménye kerülhetett 

alkalmazásra.622 Ezen döntés alapjául szolgáló tényállás szerint tehát az adott szerzői 

mű nem semmisült meg és nem rongálódott meg, azonban annak tipikus 

felhasználása során történt olyan jogsértés, amely a jogsértés tényén túlmenően a 

felhasználás tipikus módjához és jellegéhez köthető erkölcsi hátrányokon túlmenően 

vagyoni hátrányt is okozott a felperesnek. A döntés hátterében, annak elvi 

indokaként itt is az adott felhasználási mód jellegét tekinthetjük alapvetően 

meghatározónak. Ez az az ismérv, amely az általános kártérítés – mint a szerzői jogi 

jogbitorlások esetén alkalmazható vagyoni kártérítések tipikus megjelenési formája – 

körében a Ptk. 359. §-a (1) bekezdésének alkalmazását, annak lehetőségét pozitív 

értelemben meghatározza. Az általános kártérítés anyagi jogi szabályának eljárásjogi 

megfelelőjére, azaz a Pp. azon rendelkezésére hívja fel Eörsi a figyelmet, mely 

szerint a bíróság a per összes körülményeinek mérlegelésével belátása szerint 

állapítja meg a kártérítés mértékét a Pp. 206. §-a (3) bekezdése szerint, vagyis a 

becslésnek jut fontos szerep.623 Ez azonban ellentétes a deliktuális felelősség 

általános alapelvével, mely szerint a kártérítés mértéke egyenlő a kár mértékével.624 

Az általános kártérítéssel kapcsolatban problémaként fogalmazódik meg a szerzői 

jogbitorlások kapcsán is az, hogy nehéz olyan mértéket megállapítani, amely a 

jogaiban sértett szerző megfelelő kárpótlására alkalmas, ugyanakkor a jogsértőnek 

sem okoz olyan indokolatlan hátrányokat, melyek a jogsértéssel nincsenek arányban. 

Az általános kár mértékének meghatározása körében az adott szerzői művek és azok 

konkrét felhasználási módja, illetőleg módjai tekintetében kell a lehető 

legrészletesebb becslési módszereket meghatározni esetről-esetre, ez eredményezheti 

kizárólag a nemcsak jogszerű, de igazságos döntés meghozatalát, amely egyaránt 

érdeke a jogaiban sértett szerzőknek és a felhasználók széles közönségének. 

 
 
 
 
 

                                                
622 BH 1990.136 
623 Eörsi: A jogi … 436-437. o.  
624 Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog (jogtípusok, jogcsoportok és a jogfejlődés útjai), 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975, 260. o.  
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VI.3.4. A nem vagyoni kártérítés 

 
A vagyoni kártérítés mellett a szerzői jogi jogsértések esetén a jogsértőkkel szemben 

a nem vagyoni kártérítés szankciója is alkalmazást nyerhet, ezen eszközt sokkal 

gyakrabban alkalmazzák, mint a vagyoni kártérítést. A nem vagyoni kártérítés a 

szerzői személyhez fűződő jogok megsértésének az adekvát jogkövetkezménye,625 

különös tekintettel a bírói gyakorlat által kimunkált elvekre. A kártérítés olyan célok 

szolgálatára alkalmas, amelyek a személyiségvédelem restitúciós eszközeivel nem 

valósíthatók meg, a személyiségvédelmi eszközök megfelelő kiegészítését 

szolgálja.626 Természetesen a személyiségi jogok megsértése is okozhat vagyoni kárt 

is, de az a tipikus, hogy a személyiségi jogok megsértése, mint az eszmei javakban 

esett sérelem a nem vagyoni kártérítés intézményének segítségül hívásával 

kompenzálható.627 Mielőtt rátérnénk a nem vagyoni kártérítés mai gyakorlatára a 

szerzői jogi jogbitorlások, azon belül is a szerzők és kapcsolódó jogi jogosultak 

személyhez fűződő jogai megsértésének tipikus szankciójaként,628 szükséges 

rámutatni arra is, hogy ez a szankció sem csak a szerzői jogi jogbitorlások esetén 

alkalmazható, hanem általánosságban a Ptk.-ban meghatározott személyhez fűződő 

jogok megsértése esetén is, hiszen a Ptk. 84. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerint 

akit a személyhez fűződő jogában megsértenek, polgári jogi igényként kártérítést is 

követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint. A nem vagyoni kártérítés 

szerzői jogi szankciórendszerben betöltött szerepének vizsgálata előtt szükséges 

áttekintetni azokat az alapokat, a személyiségvédelem célját és feladatait, melyekből 

gyökerezik a jogintézmény, és ehhez kapcsolódóan ismertetni azokat a jogirodalmi 

álláspontokat, amelyek rávilágítanak a nem vagyoni kártérítés intézményének 

jellegére. 

 
Nincs talán még egy olyan polgári jogi intézményünk, amely az elmúlt bő negyed 

században oly sok változáson ment volna keresztül, mint a nem vagyoni kártérítés. A 

jogintézményre vonatkozó anyagi jogi szabályozás és az az alapján kialakuló bírói 

gyakorlat is több pálforduláson esett át azóta, hogy a Ptk. 1977-es novelláris 

                                                
625 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 524. o. 
626 Törő: Személyiségvédelem … 130. o. 
627 Székely: Magyar … 255. o. 
628 Csizmadia Andor: A szerző személyiségének sérelme és a nem vagyoni kártérítés, Magyar Jog, 
1996. 11. szám., 674. o. 
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módosítása629 meghonosította a legújabb kori magyar polgári jogban, újjáélesztve a 

több, mint két évtizeddel korábban száműzött jogintézményt.630 Tekintettel arra, 

hogy nem célunk a nem vagyoni kártérítés történetének teljes bemutatása, nem 

kívánunk részletes elemzésekbe bocsátkozni a Ptk. módosítás kritikáját illetően, csak 

utalunk arra, hogy a jogirodalomban széles körű vitát gerjesztett az új törvényi 

szabályozás.631 Abban azonban egyetértés mutatkozott, hogy a felelősség feltételeire 

a kártérítés általános szabályait kell alkalmazni.632 A nem vagyoni kártérítésre 

vonatkozó – ma is hatályos – törvényi szabályozás 1993-ban jött létre,633 amikor a 

Ptk. 354. §-át hatályon kívül helyezték, és a 355. §-ban került rögzítésre, hogy a 

károkozó köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát is megtéríteni.634 

Helytállónak tekintjük azt a Vékás Lajos által is megfogalmazott következtetést, 

hogy a vagyoni kártérítés mai bírói gyakorlatát problémák terhelik.635 

 
VI.3.4.1. A személyiség és jogi védelme – jogirodalmi álláspontok  

 
A személyiségi jogok megsértésének jogkövetkezményeit, így köztük a nem vagyoni 

kártérítést is akkor lehet funkcionálisan vizsgálni, ha a személyiségvédelem célját és 

feladatait, valamint a személyiség fogalmát tekintjük kiindulópontnak. A 

személyiségnek sokfajta, különböző diszciplinák eltérő módszerei által 

meghatározott fogalma lehetséges.636 Bár vannak olyan nézetek is, melyek szerint a 

személyiség fogalma nem meghatározható,637 mi mégis megkísérelünk a létező, 

általánosan elfogadott definíciókból kiindulni. A nem vagyoni kártérítés, mint 

polgári jogi szankció megértéséhez számunkra a személyiség polgári jogi definiálása 

szolgálhat fundamentumul. A személyiség hétköznapi értelemben vett jelentésétől – 

                                                
629 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt módosító 1977. évi IV. törvény  
630 Lásd: a Legfelsőbb Bíróság 1953-ban hozott 3. számú polgári elvi döntését 
631 Lábadi Tamás: A nem vagyoni kártérítés újabb bírói gyakorlata, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, 
Budapest, Oktáv-Press Kft., 1992, Vunis Gabriella: Kárpótlás eszmei kárért, Jogtudományi Közlöny, 
1977/8, A Polgári Törvénykönyv magyarázata (Eörsi Gyula és Gellért György, szerk.), Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1981 
632 Törő: Személyiségvédelem … 140. o.  
633 1993. évi XCII. törvény  
634 Ptk. 355. § (1) bekezdés  
635 Vékás Lajos: Sérelem- fájdalomdíj: Gondolatok az új Ptk. reformjavaslatáról a német jog újabb 
fejleményei tükrében, Liber Amicorum Studia J. Boytha dedicata, Ünnep dolgozatok Boytha György 
tiszteletére, ELTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi 
Tanszék, Budapest, 2004, 331. o.  
636 Törő: Személyiségvédelem … 19. o.  
637 Sólyom László, A személyiségi jogok elmélete, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1983, 313. o. 
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mely szerint az ember mindenkor a társadalom által meghatározott sajátos egyén638 – 

a személyiség jogi megközelítése nem sokban különbözik, hiszen egyes vélemények 

szerint a személyiség a személyek sajátos társadalmi szerepét, társadalmi minőségét, 

társadalom által elismert értékjellegét fejezi ki.639 A személyiség jogi fogalma 

egyaránt magába foglalja az ember testi, szellemi és mentális működését.640 

 
Polgári jogi értelemben a személyiség meghatározott életminőséget jelent, amely két 

dolgot foglal magában, egyrészt azt, hogy az ember szabadon rendelkezik maga 

felől, másrészt azt, hogy megilletik az emberhez méltó életfeltételek.641 Az ilyen 

értelemben meghatározott személyiség védelmére speciális eszközök 

szükségeltetnek. A hangsúly azon van, hogy milyen jogi eszközök alkalmasak a 

személyiséget ért sérelmek orvoslására. A személyiségvédelem polgári jogi eszközei 

elsődlegesen helyreállító, érdekkiegyenlítő jellegűek,642 a nem vagyoni kártérítésnek, 

mint szankciónak is ezt a célt kell szolgálnia. Ennek kapcsán két elmélet ütközéséről 

beszélhetünk. Egyrészt a kompenzációs elmélet hívható segítségül, mely szerint az 

elsősorban testi sérülésben, egészségromlásban jelentkező hátrányokat vagyoni 

eszközökkel kell elviselhetőbbé tenni, másrészt az elégtételadási elmélet, amely 

magánjogi bírságként közelít a nem vagyoni kártérítéshez.643 A dilemma abban áll, 

hogy a sérelem, amelyet orvosolni kell, erkölcsi jellegű, a nem vagyoni 

viszonyokban keletkezik a hátrány, hiszen a károkozó magatartás eredményeként a 

személyhez fűződő jogok szenvednek csorbát,644 ugyanakkor a sérelem 

ellentételezése pénzben történik,645 ami átvezet a vagyoni viszonyok körébe. A nem 

vagyoni jellegű viszonyok körében bekövetkező sérelmek jogi eszközökkel történő 

orvoslására alapvetően két út kínálkozik a jogalkotó számára. Az egyik út a 

kártérítés, a másik egy, a kártérítés rendszerétől teljesen elkülönülő, kizárólag a 

személyiségi jogok megsértése esetén alkalmazható, speciális, pénzbeli 

kompenzációt nyújtó önálló jogkövetkezmény. Álláspontunk szerint – ahogy arra a 

későbbiekben még kitérünk – az önálló szankciófajta kialakítása az üdvözlendő, de 
                                                
638 Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, 1267. o., „személyiség” szócikk 
639 Törő: Személyiségvédelem … 24. o. 
640 Petrik: A személyiség … 41. o.  
641 Petrik Ferenc, A személyiség jogi védelme, a sajtó-helyreigazítás, HVG Orac Lap- és Könyvkiadó 
Kft., Budapest, 2000, 41. o.  
642 Asztalos: A polgári … 279. o. 
643 Horeczky Károly: A nem vagyoni kártérítés jogintézménye, Gazdaság és Jog, 1996, 2. szám, 14. o. 
644 Jogi lexikon (főszerk: Lamm-Peschka),…  „nem vagyoni kár” szócikk, 433. o. 
645 Boytha György, A személyiségi jogok megsértésének vagyoni szankcionálása, Polgári Jogi 
Kodifikáció, 2003. 1. szám, 3. o.  
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döntsön a törvényalkotó bármelyik megoldás mellett is, az alapvető követelmény, 

hogy az adott jogintézmény sajátosságai, dogmatikai alapjai maradéktalanul 

érvényesüljenek, a bírói gyakorlat se törje át az egyes intézmények határait, de még 

csak ne is feszegesse azokat, még akkor sem, ha a sérelem orvoslására a jogalkotó 

által választott eszköz helyességével kapcsolatban kétségei merülnek fel. 

 
Már régi magyar magánjogunk is a nem vagyoni hátrányok kárként történő 

elismerése mellett tette le voksát általános jelleggel, megállapítva, hogy „kár, 

minden kellemetlenség és ismét minden bármely kellemetességtől való elesés.”646 

Háború előtti bírói gyakorlatunk minden olyan esetben elismerte a nem vagyoni kár 

megtérítése iránti igényt, amikor a kárkötelem négy alapvető feltétele fennáll, de a 

nem vagyoni elégtétel mértéke vonatkozásában fontosnak tartotta a méltányosság 

elvének alkalmazását, a felek vagyoni viszonyainak a figyelembevételét.647  

 
A nem vagyoni kártérítés lényegének meghatározásával több szerző is foglalkozott, 

különböző aspektusból. Eörsi a nem vagyoni kártérítés lényegét a személyhez fűződő 

jogok sérelméből eredő károk, elszenvedett fájdalom megtérítésében látja, utalva 

általános jelleggel a XX. század első felének azon bírói gyakorlatára, ahol a nem 

vagyoni kártérítést bizonyos szándékos károkozás esetében ítélték meg a 

bíróságok.648 Korábbi művében azonban – figyelemmel a törvényi szabályozásra és a 

Legfelsőbb Bíróság gyakorlatára – úgy fogalmaz Eörsi, hogy a kártérítési felelősség 

szempontjából a kár mindig csak a vagyoni kár, mert az eszmei, erkölcsi, nem 

vagyoni kárért, az elszenvedett fizikai vagy pszichikai bántalomért a magyar polgári 

jogban kártérítés nem jár, figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság III. számú elvi 

döntésére (1953), amely arra hivatkozással szüntette meg az eszmei károkért fennálló 

kártérítési felelősséget, hogy az ilyen személyiségi jellegű értékek pénzre nem 

válthatók. E körben azonban azt hangsúlyozza Eörsi, hogy az ilyen értékek 

megsértésével kapcsolatos vagyoni károkon túl az „adott lehetőségek keretei között” 

kárenyhítésről, in integrum restitutióról lehet szó, ami a személyhez fűződő jogok 

kérdésköréhez tartozik.649  

                                                
646 Grosschmied Béni: Fejezetek Kötelmi jogunk köréből, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 
Budapest, 1932, 718. o.  
647 Szladits Károly: Magyar magánjog, kötelmi jog különös része, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 
Budapest, 1942, 890-896. o.  
648 Eörsi: Kötelmi … 258. o. 
649 Eörsi: A polgári jogi … 74. o. 
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Marton Géza is utal arra, hogy a nem vagyoni kár650 az ember immateriális (szellemi, 

erkölcsi, egyéniségi) javainak sérelmét jelenti, de a tekintetben, hogy az adott kár 

vagyoni vagy nem vagyoni kárnak minősül-e, nem a sértés által közvetlenül érintett 

jogtárgy minősége lesz a döntő, hanem a „sértés által előidézett káros visszahatás 

természete”, mely, ha vagyoni jellegű, akkor a kár is vagyoni kár, még akkor is, ha az 

eredete nem vagyoni sérelemben van. Utal Marton arra is, hogy a fordított helyzet is 

előfordulhat, vagyis, hogy anyagi vagyontárgyon elkövetett rongálás hozhat létre 

nem vagyoni kárt, értve ezalatt különösen a dologhoz fűződő előszereteti érték 

sérelmét. A nem vagyoni kár tipikus megjelenési formái körében Marton említi – 

egyebek mellett – a művészi jóhírnév sérelmét, kifejtve, hogy az ilyen típusú 

sértéseknek pénzbeli egyenértéke nincs, így szoros értelemben vett megtérítésről sem 

lehet beszélni velük kapcsolatban, csak az „elszenvedett rossz hozzávetőleges 

kiegyensúlyozásáról oly vagyoni (pénzbeli) szolgáltatás nyújtásával, mely a sérelmet 

szenvedőnek az elszenvedett sérelemért, fájdalomért, bosszúságért körülbelül 

egyenértékű másnemű előnyt nyújt, s ezzel egyúttal az államhatalom szolidaritását 

hozza kifejezésre a sérelmet szenvedett mellett, reprobrációját a sérelem okozójával 

szemben”.651 Rámutat továbbá Marton arra is, hogy a nem vagyoni kár alkalmazására 

sor kerülhet akár szerződésszegés esetén, akár szerződésen kívüli tiltott 

magatartásokból eredő jogsérelmek miatt, de csak abban az esetben, ha a károsultat 

komoly hátrány éri, amely „az életben való érvényesülés … kilátásainak csökkentését 

vonja maga után”.652 A károkozó szempontjából pedig lényeges, hogy szándékosan 

vagy durva gondatlansággal járjon el, s hogy a károsult irányába a jogalkotó 

méltányosságot gyakoroljon. Egyértelműen állást foglal abban a kérdésben is 

Marton, hogy a vagyoni kárigény és a nem vagyoni kárigény egymástól függetlenül 

is érvényesíthető.653  

 
A korabeli Ptk.-beli szabályozásra és az ahhoz kapcsolódó legfelsőbb bírósági 

gyakorlatra utalva Bense István megjegyzi, hogy az 1921. évi LIV. törvénycikknek 

azon szakasza (18. §), amely szerint a jogsértő nem vagyoni kárért is köteles pénzbeli 

kártérítést adni, a Ptk. hatályon kívül helyezett nem vagyoni kártérítésre vonatkozó 

                                                
650 nicht Vermögensschaden, dommage moral  
651 Marton: A polgári … 121-122. o 
652 Marton: A polgári … 169. o 
653 hivatkozva az 537. számú elvi határozatra (1928) és H.Dt.IV.751. számú eseti döntésre  
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rendelkezései miatt is „hatályon kívül helyezettnek tekintendő”, ezért a személyiségi 

jogokat ért „károkat” nem lehet pénzben kifejezni, és nem lehet pénzre váltani, ha 

azonban a személyiség sérelme kimutatható vagyoni kárral is jár, akkor ez utóbbit 

lehet csak megtéríteni.654 Asztalos László is a személyiségi jogok irányából közelít a 

nem vagyoni kártérítés intézményéhez, utalva arra, hogy a személyiségi jogok 

megsértésével kapcsolatos polgári jogi védelmi eszközök elsősorban az ember 

személyiségével összefüggő nem vagyoni jogainak, másodsorban a jogi 

személyeknek, illetőleg az állam egyes nem vagyoni jogainak bizonyos irányú 

megsértését szankcionálják. Utalt azonban Asztalos arra is, hogy a személyhez 

fűződő jogok megsértésének elsődleges jogkövetkezményei az objektív szankciók 

lehetnek, s a kártérítés, mint felelősségi szankció, csak másodlagosan alkalmazható, 

de az sem a személyiség sérelmének, hanem a sérelem következtében beálló vagyoni 

kárnak a reparálására szolgál, ahol a személyiségi, nem vagyoni jellegénél fogva a 

személyiséget ért vagyoni kár megtéríttetése nem közvetlenül a személyiség konkrét 

sérelmének megtérítésére szolgál, hanem a személyiséget ért sérelem másodlagos és 

vagyoni következményeinek reparálására.655  

 
Eörsi a reparációs szankciók kapcsán a polgári jogi felelősség szankciói között említi 

a személyhez fűződő jogok felróható magatartásáért járó, túlnyomó részben 

társadalmi hatást kifejtő szankciókat.656 Eörsi rámutat arra, hogy az általános 

kártérítés és a nem vagyoni kártérítés közötti egyenlőségjel-tétel meglehetősen hibás, 

hiszen az általános kártérítés intézménye nem korlátozható a személyhez fűződő 

károk megtérítésére, az általános kártérítésnek az intézménye – akkor is, ha azt nem 

nevezték nevén – korábban is jelen volt a magyar magánjogban, melynek az a 

jellegzetessége, hogy kár merül fel, viszont a kár összegének megállapíthatósága 

nem lehetséges. Az általános kártérítés és a nem vagyoni kártérítés közötti 

különbségre felhívta a figyelmet a Ptk. hatályba lépését követő szerzői jogi 

jogirodalom is, utalva arra, hogy az általános kártérítés kizárólag az 

összegszerűségében bizonytalan vagyoni károk megtérítésére szolgál, ezért nem 

alkalmazható a nem vagyoni (eszmei, erkölcsi) károk burkolt formában való 

megítélésére.657  

                                                
654 Bense: Szerzői … 67. o. 
655 Asztalos: A polgári … 295. o. 
656 Eörsi: A jogi … 415. o. 
657 Bense: Szerzői … 69. o.  
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Sárffy Andor a nem vagyoni kárt az erkölcsi kárral azonosítja, és utal arra, hogy az 

ilyen típusú károkat a szó általánosan felfogott értelmében megtéríteni nem lehet, 

mert az erkölcsi kár pénzben rendszerint nem mérhető. Elégtétel néven azonban 

mégis pénzbeli kártérítés követelését tartja lehetségesnek Sárffy akkor, ha szándékos 

vagy súlyos gondatlanságból elkövetett tiltott cselekményről van szó, és az eset 

körülményeire tekintettel a méltányosság megkívánja a károkozó kártérítésre 

kötelezését.658 

 
Törő Károly a nem vagyoni kártérítés létjogosultsága mellett foglal állást a 

személyiségi jogok megsértése esetén, utalva arra, hogy a kártérítés helyreállító, 

részben megelőző funkciójából eredően a védelmi rendszer csak akkor tekinthető 

teljesnek, ha a személyiségi sérelemből eredő vagyoni kár megtérítése melletti 

másodlagos sérelem orvoslásán túlmenően az elsődlegesen védett személyiségi 

értékek is védelmet kapnak a kártérítés jogintézményének segítségül hívásával. Törő 

utal arra, hogy a személyiségi eszmei sérelem orvoslása esetén a kártérítés útján a 

sértett felet olyan helyzetbe kell hozni, mintha a káresemény be sem következett 

volna. Ez azonban csak oly módon valósítható meg, ha a személyiségi és a vagyoni 

sérelem elválaszthatatlan összefüggéseire is tekintettel vagyunk. A nem vagyoni 

kártérítés intézményének lényegét abban látja Törő, hogy a személyiséget, illetőleg a 

személyiséghez szorosan kapcsolódó értéket ért károsodás – mely minden esetben a 

személyiség megvalósításának és érvényesítésének a korlátozását jelenti – olyan nem 

kívánatos magatartás eredménye, amellyel szemben a kártérítés szankciója kerülhet 

alkalmazásra.659 

 

Petrik Ferenc utal arra, hogy a nem vagyoni kártérítésnek a funkciója – a vagyoni 

kártérítés funkcióival egybeeső módon – kettős, egyrészt a sérelem reparációja, 

másrészt a visszatartó hatás kifejtése a károkozóval szemben.660 Petrik is utal arra, 

hogy a nem vagyoni kár az emberi személyiségi jog megsértése következtében a 

személyiség testi vagy lelki életminőségének hátrányos megváltoztatása formájában 

ölt testet.661 Az 1980-ban kiadott Állam- és jogtudományi enciklopédia a vagyoni 

                                                
658 Sárffy Andor: Magánjogi alapismeretek, a mindennapi élet jogi rendje, Zemplén Vármegye 
Közönsége, Sátoraljaújhely, 1932, 141. o. 
659 Törő: Személyiségvédelem … 138. o. 
660 Petrik: A személyiség … 197. o.  
661 Petrik: A kártérítési … 74. o.  
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károk mellett a személyi károk elnevezést használja, melyen a személyhez fűződő 

jogok megsértésének szankcióját érti azzal, hogy ezekre is a vagyoni károkra 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, rámutatva arra, hogy a pénzbeli kártérítés 

nem tekinthető a személyiséget ért sérelem „pénzre” váltásának. Utal arra, hogy a 

kárpótlást becsléssel állapítja meg a bíróság, és jelzi azt, hogy indokolt lehet egy 

olyan bírói gyakorlat kialakulása, amely bizonyos kártípusokhoz igazodó, 

hozzávetőlegesen egységes gyakorlatot jelent a kár mértéke vonatkozásában.662 

Székely László a nem vagyoni kártérítés lényegét annak az elszenvedett sérelemért 

nyújtott kárpótlás jellegében látja.663 Tattay Levente utal arra, hogy a nem vagyoni 

kártérítés 1978 óta a személyiségvédelem általános eszköze.664 A Jogi lexikon a nem 

vagyoni kárt a személyiséghez fűződő jogok sérelmére elkövetett felróható és 

jogellenes magatartások következtében előálló kártérítési felelősség körébe sorolja, 

amikor a károkozás eredményeként a személyhez fűződő jogok szenvednek csorbát. 

Utal ugyanakkor arra is, hogy nem lehet egyenlőségjelet tenni a nem vagyoni kár és 

az erkölcsi kár fogalma közé, mert az erkölcs csak természetes személy esetén 

értelmezhető, noha nem vagyoni kár jogi személyt is érhet, illetve az erkölcsi kár a 

nem vagyoni kár fogalmát ki is szélesíti, hiszen az erkölcs rétegspecifikus társadalmi 

jelenség a joggal szemben. A Jogi lexikon arra is utal, hogy az eredeti állapot 

helyreállítására az ilyen típusú károkozások jellege miatt nincs lehetőség, ezért a kárt 

pénzben kell megtéríteni. Ennek a megtérítésnek azonban kompenzációs és nem 

pedig reparatív jellege van, egyfajta kárpótlás az elszenvedett személyiségi 

jogsértésért, ahol azonban a kártérítés mértéke nem általánosítható, mindig a konkrét 

jogsértés, a károsult személyes körülményei befolyásolják azt.665 

 
A fentiek alapján leszűrhető az a következtetés, hogy minden szerző a személyhez 

fűződő jogok megsértése esetén egyfajta kompenzálást lát a nem vagyoni kár 

intézményében. A nem vagyoni kártérítés rendszertani elhelyezése dogmatikai 

besorolását illetően gyakorlatilag egységes az álláspont a tekintetben, hogy a nem 

vagyoni kártérítés a személyhez fűződő jogok megsértéséért járó felelősségi alakzat, 

s mint ilyenre a vagyoni kártérítésre vonatkozó szabályok is megfelelően 

alkalmazandók, azzal azonban, hogy az alkotmánybírósági álláspont szerint a nem 
                                                
662 Szabó Imre (főszerk.): Állam- és Jogtudományi Enciklopédia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980, 
1416. o. 
663 Székely: Magyar … 257. o. 
664 Tattay: A közszereplők … 86. o.  
665 Lamm-Peschka (főszerk.): Jogi lexikon, … nem vagyoni kár szócikk, 433. o. 
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vagyoni kártérítés a vagyoni kár fikciós esete, illetőleg a sérelemhez képest 

inadekvát.666  

 
A nem vagyoni kártérítési igényekre is igaz a Ptk. 85. §-ában meghatározott 

személyes igényérvényesítési kötelezettség, azaz, hogy a személyhez fűződő joga 

megsértése miatt az érintett maga jogosult igényt érvényesíteni. Ennek érvényesülnie 

kell olyan esetben is, amikor az adott per során az alperes meghal, jogképessége 

megszűnik, a jogutóddal szembeni pert a nem vagyoni kártérítés fizetésére kötelezés 

iránt folytatni nem indokolt. A kártérítési felelősség egyik feltétele ugyanis a 

jogellenesség, amely csak a személyhez fűződő jog megsértése esetén állapítható 

meg. Amennyiben azonban az alperes még ezen személyhez fűződő jog 

megsértésének megállapítása előtt meghal, nincs lehetőség a jogellenesség hiányában 

kártérítés alkalmazására.667 Erre az álláspontra helyezkedett a Fővárosi Ítélőtábla, 

kimondva, hogy a jog személyessége folytán a jogviszony természete kizárja az 

alperesi oldalon a jogutódlást, s az alperesnek a per során bekövetkező halála miatt a 

per megszüntetésének van helye.668 A Legfelsőbb Bíróság azonban ezzel ellentétes 

tartalmú eseti döntést tett közzé, kimondva, hogy a jogsértővel szemben megindult, 

de annak halála miatt félbeszakadt eljárásban a felperes jogosult az elhunyt alperes 

jogutódjait perbe vonni, és a jogutódokkal szemben szankciók alkalmazását kérni 

abban az esetben, ha a jogsértést a bíróság megállapítja.669 

 
A jogirodalomban kialakult egységes felfogás szerint a vagyoni kártérítés 

megállapíthatóságának négy feltétele a nem vagyoni kártérítés esetében is 

vizsgálandó, így a jogellenes magatartás, a kár bekövetkezése, az okozati 

összefüggés a jogellenes magatartás és a kár között, valamint a felróhatóság a nem 

vagyoni kártérítésre kötelezésnek is feltétele, azaz a nem vagyoni kár alatt a 

személyiséghez fűződő jogok sérelmére elkövetett, felróható és jogellenes 

magatartások következtében előálló hátrányt kell érteni, a polgári jogi felelősség 

rendszerébe ágyazottan.670 Jogalkalmazási nehézséget jelent ugyanakkor az, hogy a 

                                                
666 34/1992. (VI.01.) AB határozat 
667 Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében, a Fővárosi 
Ítélőtábla Polgári Kollégiumának előterjesztése, 2008. április 28., 13. o. 
668 ÍH 2008. 149 
669 BH 2007.367 
670 A korábbi bírói gyakorlat ezzel ellentétben akként vélekedett, hogy ha az alperes „a felperes 
személyhez fűződő jogait megsértette, ezért a polgári jogi kártérítési felelősség feltételei 
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jogosultat ért immateriális hátrány, és az annak ellensúlyozására hivatott 

jogkövetkezmény között nincs közvetlen és adekvát fizikai kapcsolat, ezért indokolt 

a károsultat ért hátrány közvetlen sajátosságaiból kiindulni, amely sokféle lehet az 

érintett életviszonyok különbözősége miatt.671 Az Alkotmánybíróság azt is kifejtette, 

hogy a vagyoni és nem vagyoni kártérítés egységes rendszerben való elbírálása 

fontos, az egységes rendszeren belül a szabályozás ugyanis nem járhat azzal a 

következménnyel, hogy károsult véletlenszerű körülmények miatt kerülhessen 

előnyösebb vagy hátrányosabb helyzetbe.672  

 
VI.3.4.2. Az utóbbi tíz év bírói gyakorlata és annak értékelése  

 
Általánosságban a nem vagyoni kártérítés mai magyar bírói gyakorlatából leszűrhető 

az a következtetés, hogy nem vagyoni kár meghatározásában a személyiség 

életminőségében bekövetkezett hátrányon, a személyiségi érték megsértésével 

okozott állapoton van a hangsúly, mely körben annak vizsgálatára nyílik lehetőség, 

hogy a személyiségi életminőség sérelme a külvilág számára is észlelhető-e, 

illetőleg, hogy a környezet tudomásszerzése nélkül is megvalósul-e olyan belső 

hatás, ami egyértelműen hátrányos változást eredményezett. A kártérítési összeg 

meghatározásánál pedig elsősorban a jogsértés jellege, súlya, annak tartóssága, az 

elszenvedett sérelem folytán előállt hátrány értékelendő.673 A bírói gyakorlat azt is 

egyértelműen leszögezi, hogy a nem vagyoni kártérítés nem szolgálhat represszív 

célokat, annak – az egységes polgári jogi felelősségi rendszer keretében – kizárólag a 

reparációt kell szem előtt tartania. A további jogsértéstől való elrettentés, vagyis a 

prevenció, mint a nem vagyoni kártérítés mértékéhez fűződő elvárás a bíróság szerint 

nem alkalmazható.674  

 
A nem vagyoni kártérítés egy évtizedes gyakorlata alapvetően két korszakra osztható 

a szerzői jogi jogbitorlások jogkövetkezményeként alkalmazásra kerülő szankciók 

kapcsán is: egyrészt arra a korszakra, amikor a bírói gyakorlat a nem vagyoni kár 

                                                                                                                                     
megvalósultak” (Legfelsőbb Bíróság, Pfv.III.20.061/1996.), idézi: Köles Tibor: A nem vagyoni kár, 
HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1997, 65. o. 
671 Molnár Ambrus: A hozzátartozói nem vagyoni kártérítés egyes kérdései I., Ítélőtáblai Határozatok, 
2008. 4. szám, 86. o. 
672 12/1991. (IV.01) AB határozat  
673 Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében, a Fővárosi 
Ítélőtábla Polgári Kollégiumának előterjesztése, 2008. április 28., 4. o. 
674 Fővárosi Bíróság 19.P. 24.008/2006/19. számú ítélete 
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tételes bizonyítását kívánta meg, másrészt arra, amikor köztudomású tényként 

fogadta el bizonyos hátrányok bekövetkezését külön bizonyítás nélkül. 

 
Az első korszak körülbelül 2003-ig tart, amelynél a bírói gyakorlat azt hangsúlyozta, 

hogy a jogsértés elkövetése önmagában nem alapozza meg a nem vagyoni kártérítés 

iránti igényt. Az a körülmény, hogy az alperes cselekménye meghatározott 

következményekre vezethet, nem vagyoni kártérítés alapjául nem szolgálhat.675 Ezzel 

összhangban ugyancsak rámutatott arra a Legfelsőbb Bíróság, hogy a személyhez 

fűződő jogok megsértése önmagában csak a jogellenes magatartásra ad alapot, a 

sérelmet szenvedő fél nem vagyoni kártérítést csak akkor igényelhet, ha bizonyítja 

olyan hátrány bekövetkezését, amely indokolja a nem vagyoni kárpótlás 

megállapítását.676 Jogsértés megtörténte hiányában azonban kártérítési igényt e 

jogcímre alapítottan eredményesen nem lehet előterjeszteni.677 Abban az esetben, 

amikor a felperes engedélye nélkül az általa készített grafikák egy, a grafikák 

témájával egyező kiadványban, de a szerző engedélye nélkül és díjfizetés nélkül 

felhasználásra kerültek, de az ilyen típusú megjelenés a felperes közmegbecsülését, 

illetőleg szakmai hírnevét hátrányosan nem érintette, a Legfelsőbb Bíróság 

elutasította a felperes nem vagyoni kárpótlás iránti igényét, rámutatva egyben arra, 

hogy az adott alperesi jogsértés nem csökkentette a mű felhasználási lehetőségeit. 

Önmagában az, hogy a szerző engedélye nélküli kiadás miatt a szerző jogosan 

felháborodik – egyéb hátrányok bizonyítottsága hiányában – nem alapoz meg nem 

vagyoni kártérítés iránti igényt azon az alapon, hogy a károkozó személyhez fűződő 

jogot sértett.678  

 
A határvonal meghúzása nem egyszerű a között, hogy mikor következik be nem 

vagyoni hátrány, és mikor nem. A Szegedi Ítélőtábla ugyanis egy olyan esetben, 

amikor egy receptgyűjteménybe úgy vették fel a szerző speciális receptjeit, hogy 

ahhoz engedélyt tőle nem kértek, és díjat részére nem fizettek, egyéb 

jogkövetkezményen túlmenően lehetőséget látott nem vagyoni kártérítés 

megítélésére is arra figyelemmel, hogy az alperesi magatartás – amely még részben 

meg is változtatta az átvett receptek szövegét, ráadásul egy kevésbé igényes 

                                                
675 BH 1993.356 
676 BH 2001.12 és BH 2002.24 
677 BH 1993.226 
678 EBH 1999.100 
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kidolgozású műbe vette át a felperestől az annak igényes néprajzkutatói munkássága 

eredményeként született műveket, s ezzel az ilyen jellegű művek piacát egyben 

telítette is, s így előidézte, hogy a felperes reális haszonnal már ismételten nem tudta 

kiadni a művét – a felperesnek olyan traumát okozott, amellyel csökkent a felperes 

lelki életminősége. Ez az életminőség-romlás 250 000,- Ft alperes általi 

megfizetésével volt kompenzálható a bíróság szerint.679 Az előző esethez képest a 

bíróság itt azért állapított meg nem vagyoni kártérítést, azaz az volt itt a többletelem, 

hogy a felperes szakmai hírnevét is hátrányosan érintette az alperes általi szerzői jogi 

jogbitorlás. Ez a szakmai életben kimutatható presztízsveszteség önmagában is 

megalapozhat nem vagyoni kártérítés iránti igényt, függetlenül attól, hogy az milyen 

mértékű traumát okoz a jogaiban sértett félnek. 

 
A nem vagyoni kártérítés megállapításához szükséges többlettényállási elem 

meglétének szükségességét hangsúlyozza a Pécsi Ítélőtábla is abban az ítéletében, 

amelyben a per tárgya a felperes által Pécs belvárosáról készített, exkluzív atlaszban 

megjelent térkép alperes általi hirdetést tartalmazó kiadványban történő 

megjelentetése volt. Az ítélőtábla álláspontja szerint a nem vagyoni kártérítés 

megállapításához szükséges olyan sérelem bizonyítása, amellyel igazolható a szerző, 

mint felperes, személyiségének sérelme. Ennek hiányában nem vagyoni kártérítés 

nem állapítható meg.Arra is rámutatott az ítélőtábla, hogy a szerző művének 

eltorzítása következtében a jóhírnevet sértő jelleg, azaz a felperes hátrányos szakmai 

megítélése szakértői bizonyítás útján eszközölhető.680 Ez a döntés azonban egyedi, az 

egyébként egységesnek mondható ítélőtáblai és legfelsőbb bírósági gyakorlattól 

eltérő, mert más esetekben a bíróság nem tartotta szükségesnek a szakmai megítélés 

romlásának szakértő útján történő bizonyítását. Ez a bíróság általi bizonyítási eszköz 

azonban elgondolkodtató, ugyanis nem feltétlenül a szakértői vélemény lehet az, 

amely egy szerzői pályafutásban beálló hanyatlást igazolni tud, sokkal inkább 

alkalmas eszköz lehet a pályatársak nyilatkozata, tanúvallomása.  

 
A bírósági döntésekből csak általános útmutatást kapunk arra nézve, hogy a nem 

vagyoni kártérítés mértékét milyen elvek és szempontok szerint lehet meghatározni. 

Így arra mutatott rá a Legfelsőbb Bíróság, hogy nem vagyoni kártérítésként a 

károsultat ért hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges 
                                                
679 Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.023/2003/5. számú ítélet, bírósági irattár 
680 Pécsi Ítélőtábla Pf.I.20.031/2003/3. számú ítélet, bírósági irattár 
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kárpótlásként olyan kárösszeget kell megítélni, amely arányban áll az elszenvedett 

sérelemmel, annak megítélésénél pedig, hogy milyen mértékű lehet ez a kárösszeg, 

nem mellőzhető a károsult személyi körülményeinek megismerése, és azoknak a 

konkrét sajátosságoknak az értékelése, amelyek megalapozzák az arányos és 

mértéktartó nem vagyoni kártérítés megállapítását. A magasabb összegű nem 

vagyoni kártérítést csak bizonyított, súlyos körülmények alapoznak meg.681 A 

bizonyítási teherre is utal a Legfelsőbb Bíróság akkor, amikor kimondja, hogy a nem 

vagyoni kárpótlásra való igény feltételének fennállását az igényt érvényesítőnek kell 

bizonyítania.682 A Fővárosi Ítélőtábla gyakorlatában is körvonalazódott az, hogy a 

nem vagyoni kártérítés elsődleges célja a súlyos hátrányok kompenzálása, azaz a  

nem vagyoni kárpótlásnak az a rendeltetése, hogy segítse a károsultat 

életviszonyainak, életvitelének a károsító esemény következtében megváltozott 

körülményekhez igazodó kialakításában, s egyidejűleg biztosítsa a nem vagyoni 

hátrányból eredő nehézségek leküzdését, illetőleg más lehetőségek megteremtésével 

enyhítse azokat a tartós vagy súlyos hátrányokat, amelyek a károkozás folytán a 

károsultat érték.683  

 
A Debreceni Ítélőtábla is azt hangsúlyozta, hogy a kártérítésnek, mint szubjektív 

szankciónak az alkalmazását a szerzői és személyiségi jog megsértése önmagában 

nem teremti meg. A nem vagyoni kártérítésre kötelezéshez szükségeltetik a szerző 

által annak előadása és bizonyítása is, hogy a jogsértéssel okozati összefüggésben 

milyen immateriális hátrány érte. Ennek előadása és bizonyítása nélkül nem lehet szó 

olyan nem vagyoni hátrányról, ami csak pénzbeli kártalanítással vagy másnemű 

előny nyújtásával lenne kiegyenlíthető, ezért a nem vagyoni kárigény 

megállapításának nem lehet helye.684 A kimutatható hátrányok körében a bírói 

gyakorlat elfogadja azt, ha a sérelmet szenvedett fél megítélése negatív irányt vesz, 

különösen szakmai körökben; egy ismert grafikusművész által készített plasztika 

(logothypia) szerző engedélye nélküli megváltoztatása miatt a szakmai körökben 

megnyilvánuló negatív értékítéletet 500 000,- Ft nem vagyoni kártérítéssel találta 

kompenzálhatónak.685 A szerzői személyhez fűződő jog megsértése miatt 

érvényesített nem vagyoni kártérítési igény elbírálásának szempontjai ugyanazok, 
                                                
681 BH 2000.569 
682 BH 2000.207 
683 Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.578/2003/3. számú ítélet, bírósági irattár 
684 Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.224/2008/4. számú ítélet, bírósági irattár 
685 Győri Ítélőtábla, Pf.I.20.144/2005/5. számú ítélet, bírósági irattár 



 211  
 
 

mint amelyeket más jellegű személyhez fűződő jog kapcsán a bírósági gyakorlat is 

megfogalmaz, amiből az is következik, hogy a szerző is csak akkor tarthat igényt 

személyhez fűződő jogai megsértése miatti nem vagyoni kártérítésre, ha bizonyítja, 

hogy a jogellenes magatartással okozati összefüggésben hátrány érte, amelynek 

csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez a nem vagyoni kártérítés megítélése indokolt. 

E körben a felperes pszichés gondjai olyan hátrányként fogadhatóak el a felperes 

által írott könyv olyan megjelenése miatt, amelyben a nevének feltüntetését 

mellőzték egy adott dalszöveg tekintetében, amely 100 000,- Ft összegű nem vagyoni 

kártérítéssel kompenzálható.686 A nem vagyoni kártérítés az immateriális hátrányokat 

helyettesítő, kiegyensúlyozó, az elveszett helyett más nemű előny biztosítását célzó 

jóvátételt jelent, s így a jogintézmény kizárólag akkor töltheti be célját, ha jogellenes 

magatartás következtében keletkeznek olyan hátrányok, amelyek kiegyenlítése 

pénzbeli kártérítéssel megalapozható.687 A nem vagyoni hátrány bizonyításának 

megkövetelése ugyanakkor bizonyos nézetek szerint feleslegesen kényszeríti arra a 

bíróságokat, hogy egyébként „bizonyíthatatlan tényállásokat” produkáltassanak a 

felekkel.688 Ezen álláspont szerint a személyiségi jog megsértéséből már ki kellene 

tűnnie a nem vagyoni hátrány tényleges bekövetkezésének, így a bizonyítás csak 

formálissá válik. Az ezzel ellentétes másik álláspont szerint az elszenvedett nem 

vagyoni hátrány, illetőleg annak mértéke megállapítása körében a bíróságoknak 

értékelniük kell a jogsértő magatartás módját, annak hatását és eredményét, illetőleg 

a felróhatóság súlyát és az érintett esetleges közrehatását. Bizonyítási eljárás 

lefolytatása után kell a bírói gyakorlatnak ugyanis állást foglalnia minden esetben a 

nem vagyoni hátrányok mibenlétéről és mértékéről.689 

 
A bírói gyakorlat azon korszakának értékelését, melyben a nem vagyoni hátrányok 

tételes bizonyítását kívánta meg a nem vagyoni kártérítés megítélésének 

feltételeként, a Legfelsőbb Bíróság két olyan elvi határozatának a citálásával 

zárhatjuk le, mely elvi határozattal ellentétes újabb elvi határozat – az elvi 

határozatban foglaltakkal részben ellentétes legfelsőbb bírósági döntések ellenére 

sem – még nem jelent meg. Az elvi határozatok szerint ugyanis az alperes nem 

vagyoni kártérítésre akkor kötelezhető, ha a kár bekövetkezését bizonyítja. A 

                                                
686 Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.551/2007/4. számú ítélet, bírósági irattár 
687 Bírósági döntések tára, Ingyenes mutatványszám, 2003, 62. o.  
688 Petrik: A személyiség … 212. o.  
689 Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.21.341/2001/5. számú ítélet, bírósági irattár 
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jogosult a jogellenes magatartással okozati összefüggésben olyan őt ért hátrányt kell, 

hogy bizonyítson, melynek csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez a nem vagyoni 

kártérítés megítélése indokolt.690 A nem vagyoni kártérítés megállapításához az 

igényt érvényesítő felperesnek, szerzőnek illetőleg kapcsolódó jogi jogosultnak az 

alábbiakat kell bizonyítania: (i) az alperes jogellenes magatartást tanúsított azáltal, 

hogy megsértette a felperes valamely személyhez fűződő, vagy szerzői vagyoni 

jogát, (ii) az alperes magatartása kapcsán a felperest olyan hátrány érte, amely 

indokolná a nem vagyoni kárpótlást, (iii) a felperest ért hátrány miben nyilvánul 

meg, az mivel támasztható alá, (iv) a felperest ért hátrány mennyiben áll arányban a 

követelt összeggel, és miért, (v) a követelt kártérítés milyen hátrányok csökkentésére 

alkalmas, (vi) melyek a felperes azon személyes körülményei, és azok a sajátos 

tényállásbeli elemek, amelyek az igényelt összegű kártérítést megalapozzák.  

 
A szerzői jogi jogbitorlásokat érintően a nem vagyoni kártérítéssel kapcsolatos bírói 

gyakorlatot értékelve pedig az alábbi következtetések vonhatók le:  

 
(i) a nem vagyoni kártérítést elsősorban a szerző személyhez fűződő jogának 

megsértése, különösen az integritáshoz való jog és a névjog megsértése 

alapozza meg,691 

(ii) kisebb számban fordulnak elő a bírói gyakorlatban olyan esetek, amikor a 

szerző vagyoni jogának megsértése, azaz jogosulatlan felhasználás, szerző 

engedélye nélküli felhasználás történik,  

(iii) a nem vagyoni kártérítés megítélésének feltételeként bizonyítani szükséges azt, 

hogy az alperes bitorló magatartása következtében a mű jövőbeli felhasználási 

lehetőségei számottevően csökkentek vagy megszűntek, illetve azt, hogy a 

szerző szakmai megítélése negatív irányban változott, s ez a negatív megítélés a 

pályatársak ilyen tartalmú visszajelzéseivel igazolható; a kártérítés mértékét 

tovább növelheti az, ha emiatt a felperesi oldalon a pszichikai, lelki gyötrelmek 

a külvilág számára is érzékelhetővé váltak, esetleg a tünetek orvosi kezelésre 

szorultak,  

                                                
690 A Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteménye 2000/2, HVG Orac Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Budapest, 2000. 300. és 302. számú elvi határozat, 31-34. o.  
691 A német joggyakorlatban is a nem vagyoni kártérítés megítélésére tipikusan a szerző személyhez 
fűződő jogainak megsértése esetén kerül sor méltányossági alapon, Dreier-Schulze: Urhebergesetz, 
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz, Kommentar, Verlag C.H.Beck München, 
2004, 1184. o. 
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(iv) a nem vagyoni kártérítés összege azonban a milliós nagyságrendet szinte sosem 

éri el, az a pár százezer forinttól ötszázezer forintig terjedhet.  

 
A szerzői jogi jogbitorlások esetén alkalmazható nem vagyoni kártérítés tekintetében 

a bírói gyakorlat második korszaka egy eljárásjogi fogalom, a köztudomású tény 

segítségül hívásával jellemezhető. A Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában is 

visszaköszön ugyanis az a dilemma, hogy a nem vagyoni hátrányok tételes 

bizonyítása komoly problémát, nehézséget vet fel, hiszen lehetetlen, pénzben ki nem 

fejezhető hátrányok bizonyítását kívánja meg. A dilemma abban is kifejeződik, hogy 

elfogadhat-e a bíróság minden bizonyítás nélkül a jogsértés objektív körülményeiből 

levont következtetésként olyan álláspontot, hogy a kártérítés, mint szubjektív 

jogkövetkezmény, megállapítható, s ezáltal a polgári jogi felelősség dogmatikai 

szorításából kilép. Úgy tűnik, hogy 2003-tól kezdődően a Legfelsőbb Bíróság és az 

ítélőtáblák gyakorlata is ezt az utóbbi utat választotta. Nincs szükség ugyanis azon 

tények – így esetünkben a kár bekövetkezése és mértéke – bizonyítására, amelyeket a 

bíróság köztudomásúnak, azaz mindenki által egyértelműen fennállónak és ismertnek 

tekint. A nem vagyoni kártérítés körében a köztudomású tények alkalmazásának 

lehetőségét a bírói gyakorlat először az 1990-es évek közepén vetette fel, kimondva, 

hogy a személyhez fűződő jogok megsértésével összefüggő hátrányok 

bekövetkezését bár a kárigényt érvényesítő károsult tartozik bizonyítani, a 

köztudomású tényeket a bíróság hivatalból is figyelembe veszi.692 A köztudomású 

tény intézményének a nem vagyoni kártérítés körében történő alkalmazási 

lehetőségét ugyanakkor a jogirodalom is alkalmazhatónak vélte.693 Ez a tendencia 

azonban, azaz a köztudomású tény fogalmának segítségül hívása 2003-tól mutatható 

ki erőteljesen a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlatában, melyet fokozatosan az 

alsóbb bíróságok is átvesznek. 

 
A nem vagyoni kártérítés megítélésére irányuló kereset jogalapjának megállapítása 

körében köztudomású ténynek ismerte el a bíróság azt, amikor a jogosult személyhez 

fűződő jogának megsértését szórólapok terjesztése útján, valótlan és a jogosultra 

nézve sérelmes tényállításokkal nagyobb nyilvánosság előtt valósították meg, a 

bíróság kifejezetten utalt a Pp. köztudomású tényekkel kapcsolatos rendelkezésére.694 

                                                
692 BH 1996.304 
693 Horeczky Károly: A nem vagyoni kártérítés jogintézménye, Gazdaság és Jog, 1996. 2. szám, 15. o. 
694 Pp. 163. § (3) bekezdés 
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A bíróság ugyanezen döntésében a nem vagyoni kártérítés összegét mérlegeléssel 

állapította meg.695 A szerzői jog körében ugyancsak állást foglalt a bírói gyakorlat a 

tekintetben, hogy a szerzői mű jogsértő felhasználásával okozott nem vagyoni 

hátrányt nem kell bizonyítani akkor, ha annak bekövetkezése köztudomású.696 A 

köztudomású tények nem vagyoni kártérítés körében történő alkalmazási 

lehetőségére a legújabb bírói gyakorlat is szolgáltat példákat. A Fővárosi Ítélőtábla 

iránymutató döntésében hangsúlyozza, hogy a jogsértéssel okozati összefüggésben 

nem vagyoni kártérítés megítélésére nem csak akkor van lehetőség, ha a sérelmet 

szenvedett személy tételesen igazolja nem vagyoni hátrányait, a bíróság ugyanis a 

Pp. 163. §-a (3) bekezdése alapján külön bizonyítás nélkül elfogadja az olyan hátrány 

bekövetkezését, amely köztudomású ténynek tekinthető. Így köztudomásúnak 

tekinthető az a körülmény, hogy az alperes által közöltek a felperesre nézve 

magánéletében, pályafutásában komoly hátrányt okozhatnak, melynek bizonyítása 

szükségtelen. Hangsúlyozza a bírói döntés, hogy a jogosultról valótlan 

tényállításokat tartalmazó, széles olvasóközönséghez eljutó írás alkalmas arra, hogy a 

felperes életét, társadalmi életben való részvételét, tevékenységét hátrányosan 

érintse, kárpótlásra alapot adó módon megnehezítse. Ugyancsak külön bizonyítás 

nélkül köztudomású tényként elfogadható a bíróság megítélése szerint, hogy a 

felperesről közzétett magántitok, valamint a hozzájárulása nélkül közölt 

fényképfelvétel – mely alapján kívülállók számára is felismerhetővé vált személye – 

a felperes számára olyan súlyos hátrányt jelentenek, amely az alperes nem vagyoni 

kártérítés megfizetésére kötelezését indokolja.697 

 
Fentiekkel összecseng a Legfelsőbb Bíróság értelmezése is a köztudomású tény nem 

vagyoni kártérítés körében történő alkalmazhatóságát illetően. A legfőbb bírói fórum 

gyakorlata alapján a jogsértés következtében hátránynak tekinthető az életminőség 

kedvezőtlen alakulása, így az a körülmény is, hogy a sérelmet szenvedett személy 

ismertségi körében kellemetlen magyarázkodásra kényszerül, ez köztudomású 

tényként is elfogadható,698 ahogy közös mű esetén egy adott dal szövegének szerzője 

számára éppúgy hátrányt jelenthet a mű hangszerelésével és rövidítésével való 

megváltoztatás, mint a zeneszerzőre. A mű gondolatiságával nem egyező műsorban 

                                                
695 BH 2002.135 
696 Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.112/2003/5., Bírósági Döntések Tára, 2004, 10. szám 12-15. o. 
697 Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.136/2004/4., bírósági irattár 
698 Legfelsőbb Bíróság Pfv.E.20.522/2005/3., bírósági irattár 
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történő felhasználás is hátrányt eredményez, mind szakmai téren, mind az adott 

műfajt kedvelők körében, amely ugyancsak köztudomású tényként kezelhető. A 

felperesre hátrányos megítéléssel jár az, ha a művet nem a szándékolt 

gondolatisággal, a maga egységében hallják, hanem pl. bulvárműsor szignáljaként 

hangzik fel, és ahhoz a tartalomhoz kapcsolják, figyelemmel arra, hogy a dal a 

szövegével együtt hivatott a mondanivaló kifejezésére.699 A köztudomású tényként 

viselkedő tényeket is meg kell azonban jelölnie a felperesnek kereseti kérelme 

előterjesztésekor, csak a bizonyítás nem terheli e körben. A bírói gyakorlat némi 

következetlenségére utal, hogy a köztudomású tény eljárásjogi fogalmának segítségül 

hívásával legfeljebb egymillió forint összegű nem vagyoni kártérítést ítélnek meg, e 

fölötti kategóriában azonban már nem tartják alkalmazhatónak a köztudomású tényre 

történő hivatkozást, hanem a korábbi gyakorlatnak megfelelően a hátrányok tételes 

igazolását követelik meg.  

 
Az idézett bírósági döntések alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a bírói gyakorlat 

olyan tényeket tekint köztudomásúnak, melyek valójában bármely személyhez 

fűződő jog megsértése esetén irányadók lehetnek, azaz általános jelleggel is 

kimondhatóvá válik – bár ettől a bírói gyakorlat tartózkodik –, hogy amennyiben 

valakit valamely személyhez fűződő jogában megsértettek, s ezen jogellenes 

magatartás bizonyításra került, úgy minden további bizonyítás nélkül, mint 

köztudomású tény elfogadható az, hogy a sérelmet szenvedett személyt nem vagyoni 

hátrány érte, amely nem vagyoni kártérítéssel orvosolandó. A kártérítés mértéke 

tekintetében pedig a szabad bírói mérlegelés kerül előtérbe. Körvonalazódni látszik 

ugyanis egy olyan bírói gyakorlat, mely a köztudomású tény fogalmát igyekszik 

nemcsak a kár bekövetkezésének tényére, hanem a kár mértékére is kiterjeszteni oly 

módon, hogy a sérelmet szenvedett személy ismertségétől, illetőleg a jogsértés 

jellegétől és módjától függően a sérelmet szenvedettet ért kár mértékét is 

köztudomásúnak tekinti, különböző kategóriákat (kártérítési tételeket) kialakítva e 

körben. A judikatúrában olyan eseti döntéssel is találkozhatunk, amely a nem 

vagyoni kártérítés sajátosságát abban látja, hogy kárként, hátrányként értékelhető a 

kár bekövetkezésének objektív lehetősége is, ahol azt kell vizsgálni, hogy a jogsértő 

                                                
699 Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.170/2007/3. számú ítélet, bírósági irattár 
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magatartás a felperes személyét illetően objektíve milyen hatás kiváltására 

alkalmas.700 

 
Az ismertetett eseti döntésekből kitűnik, hogy a bírói gyakorlat a kártérítés 

dogmatikai keretei között maradva, de azt mégis feszegetve igyekszik a nem vagyoni 

kártérítést a kártérítési rendszerből kiemelni, tekintetbe véve a személyiséget és az 

azt ért sérelmet, valamint annak egységes orvoslási módjainak sajátosságait. A bírói 

gyakorlat kiemeli a nem vagyoni kártérítés intézményét a kártérítés általános 

dogmatikai rendszeréből. A vagyoni kár körében nehezen lenne elképzelhető a Pp. 

köztudomású tény fogalmának alkalmazása, hiszen a személyek vagyonát a károsító 

esemény folytán ért hátrány akkor tekinthető kárnak, ha az objektíve bekövetkezett, s 

amennyiben a kár bekövetkezett, úgy az bizonyítható is, a kár bekövetkezésének 

igazolásától nem lehet és nem is kell eltekinteni. Ha pedig a nem vagyoni kárt is 

kárnak tekintjük, akkor az erkölcsi károk tekintetében is igaznak kell vélnünk ezen 

megállapítást.  

 
A kár, illetőleg annak mértéke tekintetében a legújabb bírói gyakorlat szerint nem 

kerül sor bizonyítás lefolytatására, mert ilyen kár, nem vagyoni hátrány ténylegesen 

nem mutatható ki, pénzben nem fejezhető ki. Ha a szankció alkalmazására sor kerül, 

akkor a kártérítés, mint dogmatikai értelemben szubjektív joghátrány, átalakul kvázi 

objektív jogkövetkezménnyé. A kártérítés szubjektív szankció mivoltát pedig éppen 

az testesíti meg, hogy a jogsértő fél bizonyítja azt, hogy magatartása nem volt 

felróható, azaz azt, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

Ha a kár bekövetkezését, illetőleg esetleg annak mértékét köztudomású ténynek 

tekintjük, akkor nagyban korlátozzuk a károkozó felelősség alóli kimentésre 

vonatkozó lehetőségét is.  

 
Az a bírói gyakorlat, mely szerint köztudomásúnak tekinthető az a körülmény, hogy 

jogsértő közlések miatt a sérelmet szenvedett félnél komoly hátrányok 

következhetnek be, nem helytálló, egyrészt azért, mert a kár bekövetkezését nem 

igazolja, azzal nem ekvivalens az, hogy valamelyik körülmény kár okozására 

alkalmas. Kártérítés csak akkor állapítható meg, ha a tényleges kár kimutatásra kerül, 

ahogy arra a fentiekben részletesen utaltunk. A bírói gyakorlat szerint azonban 

                                                
700 Fővárosi Bíróság 19.P.27.826/2004/11. számú ítélet, bírósági irattár 
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nemcsak az jelenik meg köztudomású körülményként, hogy kár következik be 

minden egyes alkalommal a sérelmet szenvedett oldalán, ha vele szemben 

személyhez fűződő jogsértő magatartást tanúsítanak, hanem az is, hogy az ilyen 

alperesi magatartás objektíve alkalmas lehet arra, hogy őt sérelem érje. Ez a 

kártérítés dogmatikai rendszerével mindenképpen összeegyeztethetetlen.  

 
Nem tekinthető ugyanakkor köztudomású ténynek az a körülmény sem, hogy 

valamely magatartás alkalmas arra, hogy valamely más személynek hátrányt 

okozzon. Köztudomású csak tény lehet, körülmény nem. A bírói gyakorlat pedig 

nem tényeket, hanem körülményeket kíván köztudomásúnak tekinteni. A tény 

kifejezés a Legfelsőbb Bíróság joggyakorlata szerint valaminek a megtörténtét, 

valamely cselekedetnek a megtételét, elkövetését jelenti.701 Tény az a cselekmény, 

esemény, illetőleg magatartás, mely a múltban megtörtént. Tény tehát csak az, 

amiről, mint az objektív fizikai valóságban megtörtént eseményről, magatartásról, 

valamely személynek vagy személyeknek ismerete van. Az adott ismerettel 

rendelkező személy, illetőleg személyek a tény, azaz a megvalósult magatartás, 

illetőleg cselekmény részletes körülményeiről be tudnak számolni. Az, hogy az adott 

magatartás milyen következmények okozására lehet alkalmas, nem tekinthető 

körülménynek. Leszögezhetjük, hogy ténynek a kár bekövetkezése és nem a kár 

bekövetkezésének lehetősége minősülhet. A köztudomás, mint jelző, a Pp. szerint 

csak tényekhez kapcsolódhat, körülményekhez nem.702 Másrészt tények esetében is 

csak tapasztalati tételek (általános emberi tapasztalat vagy valamely szakismeret 

eredménye) minősülhet köztudomásúnak. Bár a bíróság a köztudomású tényre 

gyakran hivatkozik a nem vagyoni kártérítés körében, azt azonban nem ritkán 

elmulasztja, hogy a feleket figyelmeztesse arra, hogy ellenbizonyításra van 

lehetőség, noha az erre vonatkozó kötelezettséget a Pp. előírja.703 Azáltal, hogy 

bíróságok a gyakorlatban nem figyelmeztetik a peres feleket az általuk 

köztudomásúnak tekintett azon tényekre, amelyekre a döntésüket később alapozni 

kívánják, lényeges eljárási szabálysértést követnek el.704 Kifogásolható, hogy az 

ellenérdekű fél köztudomású ténnyel szembeni ellenbizonyítását rendszerint 

súlytalannak ítéli a bírói gyakorlat, indokolás nélkül. 
                                                
701 Legfelsőbb Bíróság, Pfv.IV.20.177/2004/6., bírósági irattár 
702 Pp. 163. § (3) bekezdés  
703 Pp. 163. § (3) bekezdés  
704 Tóth Endre: Miből lesz a „köztudomás”?, a bizonyítás egy sajátos kérdése a nem vagyoni 
kártérítési perekben, Kontroll, 2005. 1. szám, 113. o. 
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Ugyancsak kritikával illethető az a bírói gyakorlat, hogy a nem vagyoni kártérítés 

mértéke tekintetében sincs helye bizonyításnak, hanem e körben a bíróság 

mérlegelésének lehet jelentősége. A körülmények alapján a bíróság saját belátása 

szerint dönti el azt, hogy milyen mértékű kár megtérítésére kötelezze az alperest 

köztudomású tényként. Vagyis nemcsak azt tekinti a bíróság köztudomásúnak, hogy 

a személyhez fűződő jogot sértő magatartás tanúsítása esetén a sérelmet szenvedett 

felet valamilyen hátrány éri, hanem azt is, hogy annak a hátránynak mekkora a 

mértéke, az milyen összegű kártérítéssel kompenzálható. Ez a gyakorlat a magyar 

kártérítési rendszertől ugyancsak idegen, annak dogmatikai alapjaival 

összeegyeztethetetlen. Elfogadhatatlan, hogy kártérítés jogcímén úgy kerüljön 

marasztalásra egy per alperese valamely összegben, hogy a magatartásával ok-          

-okozati összefüggésben álló, bizonyítékokkal alátámasztott kár keletkezése 

kimutatható lenne. A bírói gyakorlat által követett eljárás következtében a nem 

vagyoni kártérítés bírságként, büntetésként kezd funkcionálni, mely bár idegen a 

magánjog világától, az alkalmazására lehetőség és – a nem vagyoni kártérítés bírói 

gyakorlata alapján – szükség is van, de oly módon, hogy az intézményt a kártérítéstől 

elkülönült, a kártérítési dogmatikai rendszerből kiszakított intézményként 

szabályozza a jogalkotó. 

 
VI.3.5. Következtetések  

 
A szubjektív szankciók egyes fajtáinál már levontuk az adott jogkövetkezmény-        

- típusra vonatkozó legfontosabb következtetéseket, értékelve a bírói gyakorlat 

eredményét, rámutatva annak hiányosságaira, ehelyütt csak mintegy globálisan 

szemlélve a szubjektív jogkövetkezményeket teszünk néhány olyan általános 

megállapítást az alábbiak szerint, amely a szerzői jogi jogbitorlások szubjektív 

szankcióit tipikusan jellemzi: 

 
– A szubjektív szankciók körében a közérdekű bírság alkalmazása túlhaladottá 

vált, gyakorlati előfordulására példákat a mai magyar bírói gyakorlatban már nem 

találhatunk. Mindez alapvetően helyeselhető, ahogy az a jogalkotói szándék is, mely 

szerint az új Polgári Törvénykönyvben sem kerülne szabályozásra ez a szankciófajta, 

így megszűnne az elvi lehetősége is az alkalmazásának.  
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– A biztatási kár Ptk. 6. §-a alapján történő alkalmazása ugyancsak ritka 

jelenségnek tekinthető. Ez a szerzői jogi jogbitorlások sajátosságaival magyarázható, 

azaz azzal, hogy a valóságban meglehetősen ritkál fordul elő olyan jogsértő 

felhasználás, amely során az utaló magatartás törvényi tényállása valamennyi 

feltétele teljesül. A szerzői jogi jogsértések ugyanis tipikusan nem biztató jellegűek, 

amelyek másokat olyan magatartásra indítanának, amelyekből ezen harmadik 

személyeket károsodás érhetné. 

 
–  Ugyancsak nem gyakori a szerzői jogi jogbitorlásokkal összefüggésben az, 

hogy a bíróság vagyoni kárt állapítson meg a károsult javára. Ennek oka elsődlegesen 

az, hogy a szerző számára a jogosulatlan felhasználás következményeként az 

elmaradt szerzői díj megtérítésére a gazdagodás visszatérítése körében, objektív 

jogkövetkezmény alkalmazásával kerül sor, az ezen felül jelentkező károk már csak 

ritkán mutathatók ki, illetőleg amennyiben a jogosult gazdagodás visszatérítése iránti 

igényt nem terjeszt elő, akkor merülhet fel esetleg az egyszeri felhasználás esetére 

járó díjaknak kártérítési jogcímen való követelése. Ez azonban azzal a 

következménnyel jár, hogy nagyobb bizonyítási teher hárul a szerzői, illetőleg 

kapcsolódó jog jogosultjára, ezért is ritka ilyen körben a vagyoni kártérítési 

követelés. A vagyoni kár megtérítésére nem természetbeni kártérítés formájában, 

illetőleg in integrum restitutio keretében kerül sor, a kártérítés mindig 

pénzszolgáltatás teljesítésével valósul meg. A vagyoni kár összegének 

meghatározása komoly problémákat vet fel, így gyakran hívja segítségül a bírói 

gyakorlat, illetve a Szerzői Jogi Szakértő Testület a becslés módszerét, vagy 

alkalmazza az általános kár intézményét, utóbbit különös tekintettel az elveszett, 

illetve megrongálódott művek, illetőleg jogellenes felhasználások vonatkozásában a 

szerzők és egyéb jogosultak kompenzálására. Az általános kártérítés intézményének 

azonban csak ultima ratio jellege lehet, azaz csak olyan esetben kerülhet 

alkalmazásra, amikor a kár pontos összege nem határozható meg. Mindenképpen 

kívánatos az általános kártérítési törvényi rendelkezéseknek a lehető legszűkebb 

körben történő alkalmazása. 

 
– A tipikus szubjektív alapú szankció a nem vagyoni kártérítés a szerzői jogi 

jogsértő magatartások jogkövetkezményei körében, amely elsődlegesen a 

személyhez fűződő jogok megsértése esetén nyer alkalmazást, kisebb részben a 
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jogellenes felhasználási cselekmények szankcionálására szolgál. E körben ugyancsak 

problémát vet fel az, hogy a károsultakat ért nem vagyoni hátrányok, sérelmek 

számszerűsítése nehézkes, ezért nagy teret kap a bírói mérlegelés, ráadásul 

viszonylag alacsony összegű nem vagyoni kártérítésre kötelezés jellemzi a mai 

magyar bírói gyakorlatot, amely nem minden esetben képes a bekövetkezett erkölcsi 

hátrányok kompenzálására. 

 
–  A nem vagyoni kártérítést a polgári jogi felelősség általános rendszerében 

helyezi el a jelenlegi bírói gyakorlat, aminek azzal a következménnyel kellene járnia, 

hogy a polgári jogi felelősség megállapításához szükséges valamennyi feltétel 

fennálltát a bíróság vizsgálja. Ez azonban – sajnálatos módon – nem mondható el, 

mert a bírói gyakorlat a hátrányok bizonyítását nem tartja szükségesnek, helyette – 

többszöri szemléletbeli fordulatot követően – a köztudomású tény eljárásjogi 

fogalmát beemelve, dogmatikai „bukfencet vetve” próbál úrrá lenni a gyakorlat 

igényeinek megfelelve, de a jogszabályi rendelkezések következetlen 

alkalmazásával. Ez nem kívánatos jelenség a mai magyar jogalkalmazásban. A nem 

vagyoni jellegű hátrányok esetén alkalmazható adekvát jogkövetkezmény 

meghatározása ugyanakkor nem jogalkalmazói, hanem jogalkotói feladat. A 

megoldást e körben a – későbbiekben tárgyalandó – sérelemdíj jelentheti, az új Ptk. 

törvényjavaslata alapján.  

 
– A nem vagyoni kártérítés kapcsán nemcsak a bírói gyakorlatra kell 

fókuszálni, hanem az Alkotmánybíróság iránymutató döntéseire, amely – különösen 

a bekövetkezett hátrányok bizonyítása körében – ellentétes álláspontra helyezkedett, 

mint a Legfelsőbb Bíróság. Nem szerencsés, ha a jogrendszer fejlesztésében fontos 

szerepet játszó két alapvető szervezet a polgári jog egyik fundamentális 

jogintézményéről ellentétes álláspontot képvisel, mert ez megkérdőjelezi az adott 

jogintézmény létjogosultságát, de legalábbis rámutat arra, hogy törvényalkotói 

hiányosságok vannak, melyek pótlása elengedhetetlen. 

 
– A nem vagyoni kártérítés intézménye ugyanakkor az emberi személyiség 

lényegében gyökerezik, mert a személyiség az a „jogtárgy”, amelynek a védelme a 

nem vagyoni kártérítés szankciója alkalmazásával megvalósul. A jogitézmény 

vizsgálatánál tehát a személyiség fogalmának tudományos szempontú 

meghatározásából kell kiindulni, és a szerencsére meglehetősen terjedelmes 
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jogirodalomra támaszkodva kell meghatározni a jogintézmény társadalmi szerepét és 

rendeltetését, mert az nem vitatható, hogy a személyiség sérelmével járó 

magatartások anyagi jellegű szankcionálására szükség van. 

 
– Álláspontunk szerint – addig is, míg az új Polgári Törvénykönyv elfogadásra 

nem kerül – szükség volna a nem vagyoni kártérítés intézménye alapvető 

szabályainak törvényi szintű rögzítésére, mert a jelenlegi szabályozás nem kielégítő, 

az csak annyit határoz meg, hogy a nem vagyoni hátrányok csökkentéséhez vagy 

kiküszöböléséhez szükséges kárpótlást vagy költséget meg kell téríteni. Indokolt 

lenne annak kimondása, hogy pontosan milyen jellegű hátrányok kompenzálásra 

kerülhet sor, és milyen szempontok alapján történhet a bekövetkezett hátrányok 

igazolása. Ha ezt a megoldást választotta volna a jogalkotó az elmúlt másfél 

évtizedben, akkor nem merültek volna fel azok a fentebb ismertetett jogalkalmazási 

anomáliák, amelyek egy alapvető polgári jogi jogintézménnyel kapcsolatban 

jogbizonytalansághoz vezettek. Az, hogy ezt nem ismerte fel a jogalkotó a súlyos 

jogalkalmazási problémák és az alkotmányos előírások (Alkotmány 8. § (2) 

bekezdés) ellenére sem, mindenképpen felveti a jogalkotó – nem szankcionálható – 

felelősségét.       

 
VI.4. A szerzői és származtatott szerzői jogi joggyakorlás 
 
Szerző az, aki a művet megalkotta. Őt illeti meg a szerzői jog.705 A magyar szerzői 

jogi szabályok szerint nem minősül szerzőnek az, aki akár élők közötti jogátruházás, 

akár halál esetére szóló jogátszállás következtében, vagy a törvény erejénél fogva 

megvalósuló jogátszállás útján szerzi meg a szerző vagyoni jogait. A magyar szerzői 

jogi rendszerben szerző csak természetes személy lehet.706 Nem tekinthető szerzőnek 

jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany. A törvényi 

vélelem szerint elsődlegesen azt kell szerzőnek tekinteni, akinek a nevét szerzőként a 

művön feltüntették, másodlagosan pedig azt, aki a művet sajátjaként az MSZH-nál 

önkéntes nyilvántartásba vetette, és ezt közokirattal igazolta, harmadlagosan pedig 

azt, aki a szerzői minőségét közös jogkezelő szervezet által a közös jogkezelés 

jogkörébe tartozó művekről és jogosultakról fenntartott adatbázis alapján kiállított 

teljes bizonyítóerejű magánokirattal igazolja. Negyedlegesen az a személy 

                                                
705 Szjt. 4. § (1) bekezdés  
706 1100/1997. (IX.30.) Korm. határozat 3.b pont 
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vélelmezhető szerzőnek, aki a művet először nyilvánosságra hozta.707 A származékos 

(másodlagos) művek szerzőinek szerzői jogai nem különböznek az eredeti szerzői 

alkotások, mint elsődleges művek, szerzőit megillető jogoktól. Szerzői jog 

megsértése esetén a szorosan vett közös mű bármely szerzőtársa önállóan jogosult 

fellépni jogai védelme érdekében.708 A szerzői jog a szerkesztőt illeti meg a 

gyűjteményes mű tekintetében, amely nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes 

művek szerzőinek önálló jogait. 

 
A szerzői és kapcsolódó jogokra vonatkozó származtatott joggyakorlásra tipikus 

példa az, amikor a szerző halála folytán következik be jogutódlás, azaz jogátszállás. 

A szerző vagyoni jogai ugyanis örökölhetők, azaz halál esetére átszállnak. Ilyen 

esetben a jogszerző a vagyoni jogokkal rendelkezhet.709 A szerző halálát követően a 

személyhez fűződő jogok gyakorlása mint kegyeleti jog érvényesülhet, amikor a Ptk. 

szerinti személyhez fűződő jogok védelme a szerzőt akkor illeti meg, ha nem szerzői 

minőségében, illetőleg szerzőként nem a szerzői jogi törvényben megjelölt 

személyhez fűződő jogaiban sértették meg.710 A szerző halála után a személyhez 

fűződő jog megsértése miatt a vagyoni jogok védelmi idején belül az léphet fel, akit a 

szerző az irodalmi, tudományos vagy művészi hagyatékának gondozásával 

megbízott, ilyen hiányában pedig, illetőleg, ha a megbízott személy nem intézkedik, 

az, aki a szerzői vagyoni jogokat öröklés jogcímén megszerezte. Ilyen személyek 

pedig a Ptk. 85. §-a (3) bekezdésében meghatározottak lehetnek, azaz a hozzátartozó, 

illetőleg az a személy, akit az elhunyt végrendeleti juttatásban részesített, valamint a 

meghalt személy jóhírnevét sértő magatartás közérdekbe történő ütközése esetén az 

ügyész is jogosult a személyhez fűződő jog érvényesítésére  A védelmi idő eltelte 

után pedig a szerző emlékének megsértése miatt az érintett közös jogkezelő szervezet 

vagy a szerzői érdekképviseleti szervezet felléphet olyan magatartás miatt, amely a 

védelmi időn belül sértené a szerző névfeltüntetéshez fűződő jogát.711 Speciális 

védelem illeti meg az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotásait 

(árva művek), ugyanis ez esetben az MSZH adhat kérelemre öt évre szóló, nem 

kizárólagos, át nem ruházható, további felhasználási engedély adására és a mű 

                                                
707 Szjt. 94/B. § 
708 Szjt. 5. § (1) bekezdés  
709 Szjt. 9. § (4) és (6) bekezdés  
710 Görög Márta: Az elhunyt szerzőhöz kapcsolódó (személyhez fűződő) szerzői jogról, Polgári Jogi 
Kodifikáció, 2005. 4-5. szám, 38-41. o.  
711 Szjt. 14. §  
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átdolgozására nem jogosító engedélyt annak, aki a felhasználási szerződés megkötése 

érdekében a szerző felkutatására megtette az adott helyzetben általában elvárható 

intézkedéseket, és a szerző felkutatása nem járt eredménnyel.712  

 
VI.5. A közös jogkezelés keretében történő igényérvényesítés 
 
A szerzői és kapcsolódó jogi jogok érvényesítésében speciális szerepet játszanak a 

közös jogkezelő szervezetek.713 A közös jogkezelő szervezeteket a kormány által 

kijelölt miniszter veszi nyilvántartásba, a szerzői és szomszédos jogok közös 

kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) 

NKÖM rendelet alapján, és a nyilvántartásba vételt a Magyar Közlönyben 

közzéteszi.714 A nyilvántartásba vett közös jogkezelést végző egyesületet a közös 

jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogok gyakorlása és a bíróság előtti érvényesítése 

során a szerzői, illetőleg szomszédos jog jogosultjának kell tekinteni, és nem 

szükséges más jogosult perben állása ahhoz, hogy a közös jogkezelést végző 

egyesület az igényét bíróság előtt érvényesítse.715 A közös jogkezelő szervezet külön 

jogszabállyal feljogosított szervezetként indíthat pert a Pp. szerint.716 Vitathatatlan 

tehát, hogy a közös jogkezelő szervezetek a jogok gyakorlása során saját nevükben 

léphetnek fel a bíróság előtt, annak ellenére, hogy az igényt az általuk képviselt 

szerzői és szomszédos jogi jogosultak javára érvényesítik. Az igényérvényesítés 

azonban nem terjed ki a személyhez fűződő jogok megsértése esetére, kivéve azon 

esetet, amikor a vagyoni jogok védelmi idejének eltelte után a szerző emlékének 

megsértése címén az érintett közös jogkezelő szervezet felléphet a szerző 

névfeltüntetéshez fűződő jogának megsértése miatt az Szjt. 14. §-a (2) bekezdése 

alapján.  

 
 
 
 
 
                                                
712 Szjt. 57/A. § 
713 Közös jogkezelésnek minősül az Szjt. 85. §-a (1) bekezdése alapján a szerzői művekhez, az 
előadóművészi teljesítményekhez, a hangfelvételekhez, a sugárzott vagy vezetéken átvitt műsorokhoz, 
valamint a filmelőállítói és adatbázis-előállítói teljesítményekhez kapcsolódó és a felhasználás jellege, 
illetve körülményei miatt egyedileg nem gyakorolható szerzői és szomszédos, illetve adatbázis-           
-előállítói jogok érvényesítése a jogosultak által erre létrehozott szervezet útján, függetlenül attól, 
hogy azt a törvény írja elő, vagy az a jogosultak elhatározásán alapul. 
714 Szjt. 89. § (3) bekezdés és 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet 5. §  
715 Szjt. 92. § (1) bekezdés  
716 a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 64. § (3) bekezdés és 3. § (1) bekezdés 
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VI. 6. A felhasználási jog jogosultja által érvényesíthető jogkövetkezmények  

 
Az Szjt. 98. §-át felvezető alcím jogkövetkezményeket említ, melyek felhasználási 

engedély esetén alkalmazhatók. Az Szjt. ezen szakasza azonban valójában nem 

tartalmaz tényleges jogkövetkezményeket, hanem csak és kizárólag arra utal, hogy a 

felhasználó is jogosult a szerzői vagyoni jogok megsértése esetén fellépni. Ez pedig 

nem jelent mást, mint hogy az Szjt. hivatkozott szabálya csak kereshetőségi jogot 

alapít a felhasználó számára.717 Amennyiben a felhasználó indít pert a szerzői 

vagyoni jogok megsértése miatt, úgy ugyanazon jogkövetkezmények alkalmazását 

kérheti, mint maga az eredeti jogosult, a szerző. Ez természetesen csak a vagyoni 

jogokra, azok megsértése esetén kérhető szankciókra vonatkozik, ahogyan azt 

helyesen említi is az Szjt. 98. §-a, hiszen a szerző személyhez fűződő jogai védelme 

érdekében a felhasználó akkor léphet fel, ha a szerző a felhasználási szerződésben 

ehhez kifejezetten hozzájárult.718  

 
A vagyoni jogok érvényesítése tekintetében a kizárólagos felhasználási engedély 

alapján eljáró felhasználó felhívhatja a szerzőt, hogy a jogsértés abbahagyása iránt 

tegye meg a szükséges intézkedéseket, és amennyiben a szerző a felhívástól 

számított 30 napon belül nem intézkedik, a jogszerző mint felhasználó léphet fel a 

jogsértés miatt a saját nevében. A nem kizárólagos felhasználási engedély esetében 

pedig csak akkor léphet fel a felhasználó, ha kifejezetten így rendelkezik a 

felhasználási szerződés. Teljesen evidens, hogy amennyiben a szerzői jogok 

megsértésre kerülnek, ugyanazok a szankciók kerülhessenek alkalmazásra akkor is, 

ha az igényérvényesítést a szerző mint eredeti jogosult gyakorolja, illetőleg akkor is, 

ha ezzel a joggal a felhasználó él.  

 
Ugyanez mondható el a jogátruházási szerződések alapján vagyoni jogot szerző 

jogosultakra, illetőleg a törvény által szabályozott jogátszállás esetében, azaz például 

mikor a munkáltatóra szállnak át a törvény erejénél fogva a szolgálati művel 

kapcsolatos vagyoni jogok. Csak és kizárólag az a jogérvényesítés vezethet sikerre, 

amely keretében bármely igényérvényesítő fél ugyanazon eljárási szabályok alapján 

eljárva, ugyanazon anyagi jogi és részben eljárásjogi szankciók alkalmazását kérheti, 

                                                
717 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 598. o. 
718 Szjt. 15. §  
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és a végrehajtási szabályok is azonosak minden jogosult esetében. Az Szjt. 98. §-

ának rendelkezése ezt az egységet kívánja megteremteni.  

 
VI. 7. A kapcsolódó jogok megsértésének jogkövetkezményei  

 
A felhasználási engedélyekhez hasonlóan, a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal 

összefüggésben is tartalmaz egy utaló szabályt az Szjt., kimondva a 99. §-ban azt, 

hogy a kapcsolódó jogok, azaz a szomszédos jogi jogosultak,719 illetőleg az 

adatbázis-előállítók jogai megsértése esetében is ugyanazok a jogkövetkezmények 

kerülhetnek alkalmazásra, mint a szerzők jogainak megsértése esetén. Ezen Szjt.-beli 

utaló szabály tehát ugyancsak az egységes szankciórendszer egyértelműségét 

deklarálja. Ugyanazon szankciókat lehet alkalmazni abban az esetben is, ha a 

kapcsolódó jogokat a kapcsolódó jogi jogosult általi joggyakorlás esetén sértik meg, 

illetőleg akkor is, ha a felhasználási jogot szerzett személyek részéről történő 

joggyakorlás során valósul meg bitorlás. Amennyiben a kapcsolódó jogokat érintő 

műszaki intézkedések és jogkezelési adatok védelmére vonatkozó rendelkezések 

megsértésre kerülnek, úgy ez esetben is a fentebb részletesen elemzett 

szankciórendszer alkalmazására nyílik lehetőség. A szerzői jogi jogsértés 

jogkövetkezményeinek alkalmazására mód van akkor is, ha kizárólagos szerzői 

jogok megsértéséről van szó, akár ha díjigény érvényesítéséről a jogosultak részéről.  

 
VI.8. Védelem a műszak intézkedések megkerülésével szemben  

 
Az Szjt. “A szerzői jog megsértésének következményei” elnevezésű XIII. 

fejezetében szabályozza a műszaki intézkedések megkerülésével szembeni 

védelemre vonatkozó rendelkezéseket. A technikai fejlődés következtében nemcsak a 

jogsértések váltak könnyebben elkövethetővé, illetőleg nagyobb számban 

előfordulóvá, hanem a technikai haladás egyben a szerzők és egyéb jogosultak 

számára is megnyitotta a lehetőségét annak, hogy a műszaki megoldásokat igénybe 

vegyék a műveik és egyéb teljesítményeik védelme érdekében, megakadályozva a 

műhöz történő könnyű hozzáférést, illetőleg a mű engedély nélküli felhasználását. 

Az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy mi tekinthető hatásos műszaki intézkedésnek, s 

az ezek „hatástalanítására” szolgáló mely magatartások lesznek szerzői jogilag 

relevánsak, és ezen magatartásoknak milyen jogkövetkezményei lehetnek.  
                                                
719 előadóművészek, hanfelvétel-előállítók, rádió-és televízió-szervezetek, filmelőállítók 
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A törvény definíciója szerint különbséget kell tenni műszaki intézkedés és annak 

hatásossága között. Az Szjt. fogalomrendszerében műszaki intézkedésnek minősül 

minden olyan eszköz, alkatrész vagy technológiai eljárás, illetve módszer, amely arra 

szolgál, hogy a szerzői jog jogosultja által nem engedélyezett cselekményeket – 

rendeltetésszerű működése révén – mellőzze, illetve megakadályozza. A törvényi 

definíció tehát nem tételes felsorolását adja a műszaki intézkedéseknek, hanem 

általánosan fogalmaz. A védelem azonban csak azon műszaki intézkedésekkel 

kapcsolatban áll fenn, amelyek hatásosnak minősülnek. A műszaki intézkedést akkor 

kell hatásosnak tekintetni, ha a mű felhasználását a jogosultak a hozzáférést 

ellenőrző vagy védelmet nyújtó olyan eljárás – különösen kódolás, vagy a mű egyéb 

átalakítása vagy másolatkészítést ellenőrző mechanizmus – útján ellenőrzik, amely 

alkalmas a védelem céljának elérésére. A megfogalmazás tehát külön kiemeli a 

műszaki intézkedésnek a célra való alkalmasságát. Lényeges, hogy az adott 

technológia alkalmazásának az eredeti célja a szerzői művek, illetőleg kapcsolódó 

jogi teljesítmények oltalmazása legyen.720 A hatásos műszaki intézkedések által 

elérni kívánt cél nem más, mint a művek szerzői jogilag releváns felhasználásának a 

korlátozása, illetve a műérzékelés meghatározott keretek közé szorítása.721 A hatásos 

műszaki intézkedések alkalmazása következtében a hagyományos értelemben vett 

műélvezet is meggátlásra kerül, amint az érzékelés is lehetetlenné válik, illetve a 

szerzői jogi értelemben vett felhasználási cselekményekre sincsen mód. Alapvetően 

kétféle hatásos műszaki intézkedéstípus különböztethető meg, a másolásvédelmi, 

illetőleg a hozzáférés-korlátozó hatásos műszaki intézkedés.722 A gyakorlatban az 

utóbbi esetkör fordul elő nagyobb számban. Az, hogy az adott műszaki intézkedés 

hatásos, nem jelenti egyidejűleg azt, hogy annak a megkerülése, kijátszása nem 

lehetséges, hiszen ha ez utóbbi történne, akkor nem lenne szükség a védelemre. 

Ugyanakkor az a műszaki intézkedés sem tekinthető hatásosnak, amit bárki meg tud 

kerülni.  

 
Lényeges továbbá, hogy csak olyan műszaki intézkedés áll törvényi védelem alatt, 

amely hatását rendeltetésszerű működése közben fejti ki, azaz ezen jogi szempontból 

                                                
720 Gyenge Anikó-Békés Gergely: A digital rights management szerzői jogi természetéről, 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2006. február, 46. o.  
721 Kőmíves Attila: A hatásos műszak intézkedések jogi védelmének kérdése, Magyar Iparjogvédelmi 
és Szerzői Jogi Egyesület Közleményei, 44/2003, 150. o.  
722 Kőmíves: A hatásos … 151. o. 
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releváns cselekmények megakadályozását szolgálja. A jogi védelem a magatartások 

két csoportjára vonatkozik. Egyrészt lehet beszélni a hatásos műszaki intézkedés 

megkerüléséről azzal a feltétellel, hogy az említett cselekményt olyan személy hajtja 

végre, aki tudja, vagy akinek az adott helyzetben általában elvárható gondosság 

mellett tudnia kellene, hogy a cselekmény célja a műszaki intézkedés megkerülése. 

Másrészt lehet szólni arról a magatartáscsoportról, amelybe beletartozik olyan 

eszköz, termék vagy alkatrész előállítása, behozatala, terjesztése, eladása, 

bérbeadása, eladás vagy bérbeadás céljából történő reklámozása, kereskedelmi céllal 

való birtoklása, illetőleg olyan szolgáltatás nyújtása, amelyet (i) a hatásos műszaki 

intézkedés megkerülése céljából kínálnak, reklámoznak vagy forgalmaznak, (ii) 

amelynek a hatásos műszaki intézkedés megkerülésén kívül nincs számottevő 

gazdasági jelentősége, illetve célja, vagy (iii) amelyet elsősorban a hatásos műszaki 

intézkedés megkerülésének lehetővé tétele vagy megkönnyítése céljából terveztek, 

gyártottak, alakítottak át, illetve teljesítettek.723  

 
A törvény szóhasználata alapján a hatásos műszaki intézkedés a megkerüléssel 

szemben általánosságban védelemben részesül. Kérdés azonban az, hogy a védelem 

kiterjed-e arra az esetre is, amikor saját célra történik a műérzékelés, illetőleg a mű 

felhasználása a műszaki intézkedés megkerülése útján. Abból következően, hogy a 

hatásos műszaki intézkedés a szerzői jog jogosultja által nem engedélyezett 

cselekmények elleni védelmet szolgálja, bármilyen megkerülés, amely a jogosult 

engedélye nélkül történik, a törvényi tilalom alá esik. Így a hozzáférést gátló hatásos 

műszaki intézkedésnek a művet érzékelni kívánó személy saját maga általi 

megkerülése is a védelem sérelmét jelenti,724 ahogy a hatásos műszaki intézkedés 

megkerülését elősegítő járulékos cselekmények is, melyekre nézve taxatív felsorolást 

tartalmaz az Szjt. Tekintettel arra, hogy az e körbe tartozó egyes magatartások 

jellegüknél fogva olyanok, amelyek mindig más személy érdekében történő 

cselekmény tanúsítását jelentik, azaz nem saját célra történő előállításról, 

nyilvánosságra hozatalról, stb. van szó, nem merül fel az a kérdés, hogy a saját célra 

történő tevékenység kifejtése a hatásos műszaki intézkedésre vonatkozó védelem 

sérelmét jelenti-e. Amennyiben a cselekmény hatásos műszaki intézkedés 

megkerülése céljából történő kínálásra, reklámozásra vagy forgalmazásra irányul, 

                                                
723 Szjt. 95. § (2) bekezdés  
724 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 574. o. 
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úgy nem feltétel az, hogy az eszköz, termék vagy alkatrész alkalmas is legyen a 

műszaki intézkedés megkerülésére, illetőleg, hogy azt megkerülés céljára hozzák 

létre, vagy hogy legyen számottevő gazdasági jelentősége. Tilalmazott magatartás 

ilyen esetben nem a műszaki intézkedés megkerülésére való alkalmasságként való 

feltüntetés és az ekként való hirdetés. Azonban, ha valamely eszközt, terméket, 

illetőleg alkatrészt nem tüntetnek fel a műszaki intézkedés megkerülésére 

alkalmasnak, a hatásos műszaki intézkedéssel védett műhöz való hozzáférés lehetővé 

tételét vagy megkönnyítését eredményező cselekmények csak akkor tilalmazottak, ha 

az eszköznek, terméknek, alkatrésznek, illetőleg szolgáltatásnak nincs a műszaki 

intézkedés megkerülésén kívül számottevő gazdasági jelentősége. Ha azonban az 

adott eszköznek, terméknek, alkatrésznek, szolgáltatásnak van más gazdasági 

jelentősége is, amelynek a célja a műszaki intézkedés megkerülése, azt a hatásos 

műszaki intézkedés megkerülésének lehetővé tétele vagy megkönnyítése céljából 

tervezték, gyártották, alakították illetőleg teljesítették, akkor már a törvényi tilalomba 

ütköző magatartás valósul meg.725  

 
Lényeges azonban, hogy a szoftverrel kapcsolatosan a főszabály alóli kivételeket is 

megfogalmaz az Szjt. arra figyelemmel, hogy a hatásos műszaki intézkedésnek a 

védelme nem gátolhatja meg a szoftver jogszerű felhasználójának a törvény által 

biztosított lehetőségeit, a szoftver felhasználásának sajátosságai miatt tehát a 

főszabály alóli kivételeket biztosít az Szjt. a szoftver jogszerű felhasználójának, azaz 

lehetővé teszi a szoftvert jogszerűen megszerző személy számára a szoftver 

rendeltetésével összhangban történő többszörözést, átdolgozást, feldolgozást, 

fordítást, a szoftver bármely más módosítását, beleértve a hiba kijavítását is, 

valamint ezek eredményének a többszörözését és egy biztonsági másolat készítését a 

szoftverről, ha az a felhasználáshoz szükséges. A hatásos műszaki intézkedés 

megkerülését lehetővé tevő, illetőleg megkönnyítő egyes járulékos cselekményeknek 

a szoftverekre nézve specialitása az, hogy csak olyan eszköz, termék vagy alkatrész 

forgalomba hozatalára vagy kereskedelmi céllal történő birtoklására vonatkoznak, 

amelynek egyedüli szándékolt célja, hogy megkönnyítse a szoftver védelmére 

szolgáló műszaki megoldás engedély nélküli megkerülését vagy eltávolítását.726 

                                                
725 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 576. o. 
726 Szjt. 95. § (4) bekezdés 
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A hatásos műszaki intézkedések alkalmazása együtt jár azzal a következménnyel, 

hogy mindazon felhasználók számára, akik a jogosulttól származó meghatározott 

engedéllyel (kóddal) nem rendelkeznek, nem tudnak hozzáférni az adott műhöz, 

annak felhasználása számukra nem lehetséges. Mindez olyan esetben jelenthet 

különösebb problémát, amikor egy adott felhasználási cselekmény az Szjt. taxatív 

katalógusa alapján szabad felhasználásnak minősül. A műszaki intézkedések 

meggátolják adott esetben a szabad felhasználási cselekmények végzését is. Az 

ellentmondásra mindenképpen választ, megoldást kellett találni, hiszen az az út nem 

járható, hogy a törvény által meghatározott szabad felhasználási körben a hatásos 

műszaki intézkedések alkalmazása kizárásra kerüljön. A megoldás pedig olyan jogi 

technika kidolgozása útján valósítható meg, amely lehetővé teszi a hatásos műszaki 

intézkedések alkalmazása mellett is a szabad felhasználási körbe tartozó felhasználói 

jogok érvényesülését. A megoldás azonban csak olyan lehet, amely során nem sérül a 

hatásos műszaki intézkedésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések célja, azaz 

ideiglenesen csak a szabad felhasználás körébe eső cselekmények és jogosultak 

számára válik lehetővé a felhasználási cselekmények tanúsítása a hatásos műszaki 

intézkedések ellenére is oly módon, hogy az a felhasználói magatartás nem minősül 

sem a hatásos műszaki intézkedés megkerülésének, sem pedig megkerülést lehetővé 

tevő járulékos cselekményeknek. A törvény szövegéből következően csak a jogosult 

az, aki a hatásos műszaki intézkedés alkalmazásával élhet, más személyt, így adott 

esetben a jogszerű felhasználót sem hatalmazza fel külön törvényi rendelkezés arra, 

hogy hatásos műszaki intézkedéssel lássa el az adott művet.  

 
A megoldást a magyar jogalkotó – a nemzetközi egyezmények alapján727 – abban 

találta meg, hogy a szabad felhasználás kedvezményezettjei számára biztosít 

törvényben deklarált igényt arra nézve, hogy a jogosult a műszaki intézkedések 

megkerülésével szemben biztosított védelem ellenére tegye lehetővé számára a 

szabad felhasználást akkor, ha a szabad felhasználás kedvezményezettje a műhöz 

jogszerűen férhet hozzá, azaz a mű jogszerűen a közönség számára hozzáférhetővé 

tett példányához hozzáférhet, vagyis a tipikusan jogszerű forrásból történő 

felhasználás (például a könyvtári kölcsönzés útján) biztosított és a kedvezményezett 

e körben nem tanúsított felróható magatartást, azaz nem tudott, illetőleg az adott 
                                                
727 Külföldi példákra nézve lásd Kabai Eszter: Műszaki intézkedés és szabad felhasználás a szerzői 
jogban; Külföldi megoldások, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Közleményei, 
43/2002., 167-180. o.  
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helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása mellett sem kellett volna tudnia 

arról, hogy törvénysértő felhasználás útján vált hozzáférhetővé a mű.728  

 
Alapvető kérdés annak tisztázása, hogy a hatásos műszaki intézkedésnek az 

alkalmazása, illetve az annak megkerülése elleni fellépés a szerzői jogi 

fogalomrendszerben hova illeszthető be. Az rögzíthető e körben, hogy sem a 

személyhez fűződő jogok, sem a vagyoni jogok körébe nem sorolható a hatásos 

műszaki intézkedés alkalmazása annak ellenére, hogy ez is a szerzőnek a mű feletti 

kizárólagos rendelkezési jogához tartozó jogosultság.729 Alapvető kérdés, hogy a 

jogalkotó mit kívánt védelmezni a hatásos műszaki intézkedésekre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekkel. A jogirodalomban általános az a felfogás, mely szerint 

a védelem tárgya nem maga a szerzői jog, hanem a szerzői jogot védeni kívánó 

műszaki intézkedés sérthetetlensége, azaz a szerzői jogot oltalmazó technikai eljárás 

részesül védelemben.730 Különbséget kell tehát tenni a hatásos műszaki intézkedések 

védelmére vonatkozó szabályoknak a megsértése és a szerzői jogi jogsértések között. 

A különbség különösen akkor érzékelhető, ha az Szjt. 95. §-a (1) bekezdésébe 

ütköző, a hatásos műszaki intézkedés megkerülésére irányuló magatartást az a 

személy követi el, aki ezt követően az adott művet felhasználja. A megkerülő 

magatartást folytató személy egy speciális, nem szerzői jogi jogsértést követ el, míg 

ezt követően az engedély nélküli művet felhasználó személy szerzői jogi jogsértést 

tanúsít. Abban az esetben azonban, ha a megkerülést is az a személy végzi, aki utána 

a szerzői művet felhasználja, akkor ezzel egyidejűleg két tiltott, jogellenes 

cselekményt követ el, egyrészt a hatásos műszaki intézkedés megkerülését, másrészt 

szerzői jogi jogsértést. A jogkövetkezmény azonban minden esetben ugyanaz, azaz 

az Szjt. 94. §-ában szabályozott szankciók alkalmazására nyílik mód, de más-más 

jogalapon. Abban az esetben, ha a megkerülésre irányuló magatartást tanúsító fél 

cselekménye nem valósít meg szerzői jogi felhasználást, azaz csak a mű érzékeléséig 

jut el az ő magatartása, akkor vele szemben csak az Szjt. 95. §-a (1) bekezdése 

alapján irányadó jogkövetkezmények alkalmazására nyílik lehetőség ugyanúgy, mint 

amikor ezen személy csak a szabad felhasználási eset feltételeinek megfelelő 

                                                
728 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 580. o. 
729 Gyenge-Békés: A digital … 54. o. 
730 Gyenge Anikó: Digitális jogkezelési rendszerek a szerőzi jogban, Infokommunikáció és Jog, 2004. 
2. szám, 54. o. 
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felhasználás céljára kerüli meg a hatásos műszaki intézkedést.731 A hatásos műszaki 

intézkedések megsértése ugyanis nem feltétlenül vonja maga után a szerzői jogi 

jogsértést, azaz a szerző személyhez fűződő vagy vagyoni jogainak a megsértését. Az 

Szjt. úgy fogalmaz, hogy a szerzői jog megsértésének a következményeit kell 

alkalmazni a hatásos műszaki intézkedések védelmére vonatkozó jogszabályokba 

ütköző cselekményekre. A jogalkotó tehát azzal a fikcióval él, hogy az egységes 

szankciórendszer megteremtése és alkalmazása végett a hatásos műszaki 

intézkedéseket megsértő cselekményeket a szerzői jogi jogsértő magatartásokkal 

helyezi azonos megítélés alá. Az esetben azonban, ha a hatásos műszaki intézkedések 

védelmére vonatkozó jogszabályok kerülnek megsértésre, és emellett a szerzői jog is 

sérül, kétszeres lehetőség nyílik a szerzői jogi szankciórendszer alkalmazására.  

 
Az is kérdésként merül fel azonban, hogy a szerzői jog megsértésének 

következményeit általánosságban lehet-e alkalmazni valamennyi olyan magatartás 

esetén, amely ütközik az Szjt.-nek a műszaki intézkedések megkerülésével szembeni 

védelmet biztosító rendelkezéseibe. A probléma azon a ponton válik jelentőssé, hogy 

a műszaki intézkedés megkerülése kapcsán a törvény maga fogalmaz úgy, hogy a 

szerzői jog megsértésének következményeit csak akkor kell alkalmazni, ha a 

cselekményt olyan személy hajtja végre, aki tudja, vagy akinek az adott helyzetben 

általában elvárható gondosság mellett tudnia kellene, hogy a cselekmény célja a 

műszaki intézkedés megkerülése. Ez pedig önmagában azt jelenti, hogy az adott 

cselekményt elkövető személy rosszhiszeműen jár el, ami egyfajta tudattartalom 

vizsgálatát is jelenti. Ez azt a kérdést veti fel, hogy az a személy, aki rosszhiszemű 

magatartást tanúsított, egyben felróhatóan jár-e el, azaz úgy járt-e el, ahogy az az 

adott helyzetben általában elvárható. Amennyiben ugyanis a magatartás egyben 

felróható magatartást is jelent, akkor a megkerüléssel szembeni fellépés keretében a 

szankciók alkalmazására adott esetben csak a törvénybe ütköző magatartást tanúsító 

fél felróhatósága esetén van lehetőség, ami akár azt is jelenthetné, hogy az objektív 

jogkövetkezmények érvényesítéséhez is a felróhatóság vizsgálata lenne szükséges, 

ami azonban teljes mértékben eltér a polgári jogi felelősségi rendszer 

alapfelfogásától. A járulékos cselekmények tekintetében ez a probléma azonban nem 

vetődik fel, mert ott a rosszhiszeműséghez, illetőleg a felróhatósághoz nem kötött a 

szankciók alkalmazásának lehetősége. A fentiek miatt nem tartjuk indokoltnak azt, 
                                                
731 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 577. o. 
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hogy az Szjt. 94. §-ában szabályozott objektív jogkövetkezmények alkalmazásának is 

feltételeként írja elő az Szjt. 95. §-a (1) bekezdése a műszaki intézkedés 

megkerülésére irányuló magatartást tanúsító fél rosszhiszeműségét, illetőleg 

felróhatóságát. Nincs olyan indok, amely alátámasztaná a hatásos műszaki intézkedés 

megkerülésére irányuló magatartást tanúsító személyekkel szemben alkalmazásra 

kerülő jogkövetkezmények tényleges alkalmazásához szükséges eltérő feltételek 

előírását, ez által rést ütve az egységes szerzői jogi szankciórendszer bástyáján.  

 
Akár a szerzői jogi jogsértés, akár a hatásos műszaki intézkedés védelmének 

megkerüléséről, illetőleg a kapcsolódó járulékos magatartásokról, mint jogellenes 

magatartások tanúsításáról, legyen is szó, a jogkövetkezmények alkalmazása 

szempontjából egységes rendszer került kialakításra, hiszen mindenképpen az Szjt.-

ben meghatározott polgári jogi jogkövetkezmények alkalmazására nyílik mód, 

amely, mint egységes szankciórendszer, szükségképpen üdvözlendő. A büntetőjogi 

jogkövetkezmények azonban már nem lesznek egységesek akkor, ha valaki szerzői 

jogi jogsértést követ el, hiszen ez esetben a Btk. 329/A. §-ában szabályozott szerzői 

vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése elnevezésű tényállás kerülhet 

alkalmazásra, míg a műszaki intézkedés védelmére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésbe, mint Szjt-beli anyagi jogi rendelkezésbe ütköző, jogsértő magatartás 

tanúsítása esetében a Btk. 329/B. §-ában rögzített, szerzői vagy szerzői joghoz 

kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszására vonatkozó 

tényállás az irányadó.  

 
VI.9. A jogkezelési adatok védelme  

 
Nemzetközi szerződések alapján került sor az Szjt.-ben a jogkezelési adatok 

védelmére vonatkozó szabályozásra, figyelemmel arra is, hogy a műszaki fejlődés 

következtében lehetővé vált, hogy a különböző műpéldányokhoz olyan adatokat 

csatoljanak, amelyek tájékoztatják a felhasználót arról, hogy ki és milyen jogokkal 

bír az adott műpéldány tekintetében. Ezen hozzákapcsolt adatok vonatkozásában 

pedig elengedhetetlenül fontos a megbízhatóság, az, hogy a jogosultakról a 

valóságnak megfelelő információ álljon rendelkezésre.732 Egyes szerzők szerint a 

                                                
732 Bérczes-Gyenge-Lendvai: A szerzői, 2007 … 53. o. 
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jogkezelési adat nem más, mint a jogosultak „önvédelmének” eszköze.733 Más 

megközelítésben a jogkezelési adatok védelme a szerzői szomszédos jogi jogosultak 

névjoga védelmének a kiterjesztése, a védelem biztosítása a jogosultra és a 

felhasználás engedélyezésére vonatkozó adat eltávolításával, illetőleg 

megváltoztatásával szemben.734 Az Szjt. szabályozásával összhangban első körben 

azt kell vizsgálni, hogy mi tekinthető jogkezelési adatnak, majd azt, hogy mely 

magatartás valósítja meg a jogkezelési adat védelmére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezés megsértését, s végül azt, hogy a jogkezelési adat védelmébe ütköző 

cselekménynek milyen jogkövetkezményei lehetnek.  

 
Az Szjt. 96. §-a (2) bekezdése adja meg a jogkezelési adat definícióját, kimondva, 

hogy ennek minősül a jogosultakról származó minden olyan adat, amely (i) a művet, 

(ii) a szerzőt vagy a műre vonatkozó jogok más jogosultját azonosítja, vagy (iii) a 

felhasználás feltételeiről tájékoztat, ideértve az ilyen adatokat megjelenítő számokat 

vagy jelzéseket is, feltéve, hogy az adatokat a mű példányához kapcsolják, illetve a 

mű nyilvánossághoz történő közvetítésével összefüggésben jelenítik meg. A 

definícióban rögzített egyéb jogosult a szerző jogutódja, illetőleg a szerzői és 

szomszédos jogok közös jogkezelését végző szervezet is lehet, valamint az adatbázis-

-előállító is e fogalmi körbe sorolható. A védelem független attól, hogy a felhasználó 

kizárólagos vagy nem kizárólagos jogot szerez, és attól is, hogy van-e joga 

felhasználóként önállóan fellépni a szerzői jogok megsértése miatt. Következik ez 

abból, hogy a védelem nemcsak a jogosultak személyére, hanem a felhasználás 

feltételeit jelölő adatokra is kiterjed.735 A jogkezelési adat bármely vagyoni joggal 

bíró, illetőleg vagyoni jog tekintetében felhasználási engedéllyel rendelkező személyt 

megillet. A jogkezelési adat fogalma alá nemcsak az elektronikus adatok tartoznak, 

ugyanis a védelem szempontjából lényegtelen az, hogy milyen formában jelenik meg 

maga a jogkezelési adat és az is, hogy milyen módon kapcsolják azt az egyes 

műpéldányokhoz.736 Szóba jöhetnek tehát különböző hologramos matricák, illetve 

elektronikus jelek, illetve az interneten terjesztett művekkel kapcsolatban 

megjelenített általános szerződési feltételek.  

 
                                                
733 Szinger András-Tóth Péter Benjámin: Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz, Novissima Kiadó, 
Budapest, 2004, 69. o. 
734 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 583. o. 
735 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 583. o. 
736 Gyenge-Békés: A digital … 51. o.  
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Az Szjt. tételesen felsorolja azokat a cselekményeket, melyek a jogkezelési adatok 

védelmébe ütközőnek, s ilyen módon jogellenesnek minősülnek. Ilyen 

cselekménynek minősül egyrészt (i) a jogkezelési adatnak a jogosulatlan eltávolítása 

vagy megváltoztatása, amely bármilyen módszerrel, illetőleg technikával 

megvalósított olyan eljárást jelent, melynek következtében a mű és az adat közötti 

kapcsolat megszűnik, illetőleg eredeti állapotához képest megváltozik. (ii) Másrészt 

ugyancsak törvénybe ütköző az a magatartás, amely az olyan művek jogosulatlan 

terjesztésére, terjesztés céljából történő behozatalára, sugárzására vagy a 

nyilvánossághoz másként történő közvetítésére irányul, amelyekről eltávolították, 

vagy amelyeken megváltoztatták a jogkezelési adatot. Ez utóbbi magatartásnak 

azonban feltétele, hogy a felsorolt cselekmények bármelyikét elkövető személy tudja, 

vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett tudnia kellene, hogy 

a cselekményével lehetővé teszi, megkönnyíti vagy leplezi a szerzői jog megsértését, 

vagy mást arra indít.737 Ez utóbbi kategóriába tartozó olyan cselekményekről van 

szó, amikor a jogkezelési adatot korábban jogosultatlanul eltávolították, illetőleg 

megváltoztatták, az ilyen magatartással érintett művekre vonatkozóan határozza meg 

az Szjt. azon felhasználási cselekményeket (terjesztés, terjesztési céllal való 

behozatal, nyilvánossághoz közvetítés), amelyeket tilalmaz. Nem jelöli meg azonban 

a törvényi tényállás a többszörözést, mint felhasználási cselekményt, e körben, így az 

engedély nélküli többszörözés nem tartozik e tényállás alá. Ennek indokát a 

kommentár abban látja, hogy digitális környezetben a jogkezelési adat eltávolítása 

vagy megváltoztatása önmagában többszörözést valósít meg, másrészt pedig a 

veszélyt az jelenti a jogosult számára, ha mások számára válik hozzáférhetővé és 

megismerhetővé a mű, amely már a jogosultat nem azonosítja. Ezen mások részére 

való hozzáférhetővé tételre irányuló valamennyi felhasználási cselekmény pedig a 

törvényi tényállásban említésre került.738 

 
Egységes a törvényi szabályozás abban a tekintetben, hogy a tiltott cselekményt 

megvalósító magatartások mindegyike esetén a rosszhiszeműség feltételként került 

meghatározásra, azaz a cselekmény elkövetőjének tudnia kell, vagy az adott 

helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása mellett tudnia kellene, hogy a 

cselekményével lehetővé teszi, megkönnyíti vagy leplezi a szerzői jogi jogsértést, 

                                                
737 Szjt. 96. § (1) bekezdés  
738 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 585. o. 
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illetőleg mást arra indít. A jogsértés alatt a kizárólagos jogok, illetőleg a díjigények 

megsértését egyaránt érteni kell. Ezek az itt szabályozott magatartások nem szerzői 

jogi jogsértést jelentenek, hanem önálló magatartások, amelyek ugyancsak 

jogkövetkezmény alkalmazását vonhatják maguk után. Az értelmezési nehézséget az 

okozhatja, hogy önmagában a művek jogosulatlan terjesztése, terjesztés céljából 

történő behozatala, illetőleg nyilvánossághoz közvetítése szerzői jogi jogbitorló 

magatartásnak minősül, amelyre az önálló jogkövetkezmények, az Szjt. 94. §-ában 

rögzített polgári jogi szankciók alkalmazhatók. Ha azonban ez a magatartás azon 

művekkel kapcsolatban merül fel, amelyekről eltávolították, vagy amelyen 

megváltoztatták a jogkezelési adatot, akkor az az Szjt. 96. §-a szerinti önálló jogsértő 

magatartásnak minősül. Ilyen esetben tehát mind az Szjt. 96. §-a által lehetővé tett, 

mind a szerzői jogi jogbitorlások esetére alkalmazható – de valójában azonos – 

szankciók figyelembe jönnek.  

 
Az Szjt. a jogkezelési adatok védelme körében is egy fikcióval él – hasonlóan a 

hatásos műszaki intézkedések megkerülésével szembeni védelemhez – kimondva azt, 

hogy az itt szabályozott magatartásokra nézve is a szerzői jog megsértésének 

következményeit kell alkalmazni. Ez által a törvény az ilyen típusú magatartások 

esetén is hangsúlyozza az egységes polgári jogi szankciórendszer alkalmazását. 

Megjegyezzük, hogy az esetben, ha olyan művek terjesztése, terjesztés céljából 

történő behozatala, sugárzása, vagy nyilvánossághoz másként történő közvetítése 

valósul meg jogosulatlanul, amelyről eltávolították a jogkezelési adatot, vagy 

amelyen megváltoztatták azt, akkor két jogcímen is, azaz a szerzői jogi jogsértés és a 

jogkezelési adatok védelmére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt is 

eljuthatunk ugyanazon polgári jogi jogkövetkezmények alkalmazásához. A probléma 

e körben is – hasonlóan a hatásos műszaki intézkedések megkerülésével szembeni 

védelemre vonatkozó törvényi rendelkezésekhez – az, hogy a rosszhiszeműség, 

illetőleg az elvárhatóság feltételül szabása a hagyományos polgári jogi felelősségi 

rendszer bástyáján komoly rést üt. Ennek kapcsán a műszaki intézkedések 

védelmével kapcsolatosan kifejtetteket tekintjük irányadónak. 

 
A büntetőjogi szankciók alkalmazhatósága szempontjából azonban különbséget kell 

tenni a között, hogy szerzői jogi jogbitorlás történt-e, hiszen ilyenkor a Btk. 329/A. 

§-a szerinti szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése elnevezésű 
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tényállás alkalmazható, míg az Szjt. 96. §-ában, a jogkezelési adatok védelmére 

vonatkozó rendelkezésekbe ütköző magatartás esetén a Btk. 329/C. §-a szerinti 

jogkezelési adat meghamisítása elnevezésű tényállás az irányadó. Tekintettel arra, 

hogy az Szjt.-nek a jogkezelési adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseit 

megfelelően alkalmazni kell a szerzői joghoz kapcsolódó jogok vonatkozásában is, 

ezen jogok megsértése esetén is, a kapcsolódó jogi jogosultak teljesítményei 

tekintetében is felmerülhet a jogkezelési adatok védelmére vonatkozó törvényi 

rendelkezést sértő magatartás. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a rádió 

és televízió szervezetek, illetőleg a filmelőállítók vonatkozásában is érvényesülnek a 

jogkezelési adatokra vonatkozó szabályok annak ellenére, hogy például a 

filmelőállítókat nem illeti meg névfeltüntetési jog. Ez is igazolja azt, hogy a 

személyhez fűződő jogok és a jogkezelési adatokra vonatkozó védelem közé nem 

tehető egyenlőségjel.  

 
A felhasználási engedély jogosultja tekintetben elmondható, hogy a felhasználási 

engedély megszerzésére vonatkozó adattal kapcsolatos jogsértés esetén csak az Szjt. 

96. §-a kerülhet alkalmazásra, és annak következtében juthatunk el az Szjt. 94. §-

ában rögzített jogkövetkezmények alkalmazásához. E körben szerzői jogsértésről 

nem lehet szó, hiszen a felhasználási jog jogosultja névjoggal vagy személyhez 

fűződő joggal főszabály szerint nem rendelkezik, illetve a személyhez fűződő jog 

védelmében is csak akkor léphet fel, ha a felhasználási szerződésben ehhez a szerző 

kifejezetten hozzájárult. A jogkezelési adatok védelmére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekbe ütköző magatartásokkal szemben bármely, az Szjt. 94. §-ában 

meghatározott jogkövetkezmény hatékony védelmet jelenthet azzal a személlyel 

szemben, aki olyan művet használ fel, amelyről eltávolították a jogkezelési adatot, 

vagy amelyen megváltoztatták azt. Az Szjt. 94. §-a alapján lehet ekkor 

jogkövetkezményt alkalmazni, ugyanis ez esetben szerzői jogi jogsértésről van szó, 

nem pedig a jogkezelési adat védelmére vonatkozó speciális jogszabályi 

rendelkezésekbe ütközésről, feltéve, hogy a felhasználás engedély nélkül vagy a 

díjigény megsértésével valósult meg. Ha azonban engedéllyel történt meg a 

felhasználási cselekmény tanúsítása, azonban a felhasználás olyan műre vonatkozik, 

amelyről eltávolították a jogkezelési adatot, vagy amelyen azt megváltoztatták, úgy a 
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felhasználóval szemben az Szjt. 96. §-a alapján irányadó szabály szerint lehet a 

szerzői jogi jogsértés következményeit alkalmazni.739 

 
A jogkezelési adatok védelmére vonatkozó Szjt.-beli rendelkezés egyetlen 

hiányosságaként az említhető meg, hogy nem tartozik ezen rendelkezés hatálya alá 

az, ha megváltoztatott, azaz nem a valós adatot tartalmazó jogkezelési adatot 

helyeznek el az adott műpéldányon, illetőleg kapcsolnak azzal össze, és amennyiben 

ezt a cselekményt nem az eredeti jogkezelési adat eltávolításával, illetőleg 

megváltoztatásával valósítják meg. Az ilyen típusú magatartás ugyanúgy sérti a 

jogosulti érdekeket, mint a jogkezelési adat eltávolítása, illetőleg megváltoztatása, 

tehát indokolt lenne ezen magatartásra is alkalmazni a szerzői jogi jogsértés 

következményeit. Annak indoka, hogy a jogalkotó ezt a magatartást nem kívánta 

szankcionálni, feltehetően az lehet, hogy a jogalkotó egy olyan ideális állapotból 

indult ki, hogy nem létezik olyan mű, amelyhez ne kapcsolódna valamely jogkezelési 

adat. A feltételezés azonban ma még túlságosan optimista feltételezés, mely helyett a 

törvényi szabályozás lenne indokolt. 

 
Értékelve a hatásos műszaki intézkedések megkerülésével szembeni védelemre, 

illetőleg a jogkezelési adatok védelmére vonatkozó törvényi rendelkezéseket, 

elmondható, hogy azok a szerzői jogi szankciórendszer szempontjából azért bírnak 

relevanciával, mert olyan magatartásokat tilalmaznak, amelyek különböznek a 

szerzői jogi jogbitorló magatartásoktól, azaz önállóan tilalmazott magatartások, 

melyekre azonban ugyancsak jogkövetkezmények alkalmazása indokolt. Ezen 

jogkövetkezmények pedig ugyanazok, mint amelyeket a jogalkotó a szerzői jogi 

jogbitorlások esetére alkalmazni rendelt. E szabályozás mögött az a felfogás húzódik 

meg, hogy jellegüket tekintve ezek a magatartások sem különböznek lényegesen a 

szerzői jogi bitorló magatartásoktól, ezért ezekkel szemben is a hatékony védelmet 

ugyanazok a szankciók biztosíthatják, ugyanazok az igényérvényesítési szabályok 

alkalmazhatók velük szemben is, amelyek a szerzői jogi jogsértésekkel szembeni 

védekezésnek is eszközei. Mindez azt is jelenti, hogy a szerzői jogi törvény által 

tilalmazott valamennyi magatartás esetére az egységes polgári jogi szankciórendszer 

alkalmazandó. Ezen egységesség azonban – amint arra fentebb már utaltunk – a 

büntetőjogi szankciók vonatkozásában már nem teljesen igaz. Az eltérés indoka az, 

                                                
739 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 586. o. 
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hogy az egyes elkövetési magatartásokat másként kell szabályozni a szerzői jogi 

bitorlás, illetőleg a műszaki intézkedések kijátszása, illetőleg a jogkezelési adatok 

meghamisítása vonatkozásában. A szankciórendszer azonban a büntetőjog 

vonatkozásában is valójában egységes, hiszen akár a szerzői, vagy az ahhoz 

kapcsolódó jogok megsértése, akár a bitorlás elnevezésű tényállás esetén, akár az 

előbb említett műszaki intézkedés kijátszása és jogkezelési adat meghamisítása 

esetén a jogkövetkezmények azonosak, hiszen alapvetően szabadságvesztés 

büntetéssel rendeli büntetni az egyes tiltott cselekményeket a jogalkotó, illetve 

közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel. Súlyosabban büntetendő az üzletszerűen 

történő elkövetés a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése és a 

műszaki intézkedés kijátszása körében. 

 

VII. Polgári jogi jellegű jogkövetkezmények a szerzői jogban 

 
A szerzői jogi szankciórendszer vizsgálata során nem lehet figyelmen kívül hagyni 

azon jogkövetkezményeket sem, amelyek mint polgári jogi jellegű szankciók nem az 

Szjt.-ben kerültek szabályozásra, mint speciális szerzői jogi szankciók, hanem a 

mögöttes jogszabályként alkalmazásra kerülő Ptk.-ban meghatározott olyan 

jogkövetkezmények, amelyek a polgári jogi jogviszonyokhoz általános jelleggel 

kapcsolódnak. Témánk szempontjából ilyennek tekinthető az érvénytelenség, 

valamint a szerződésszegés esetére alkalmazható szankciók, melyek elsődlegesen a 

felhasználási, illetve a szerzői jogi vagyoni jogokat átruházó szerződésekkel 

kapcsolatban említhetőek. E helyütt elemezzük továbbá a világhálón elkövetett 

szerzői jogi jogsértések elleni fellépés sajátos eszközét, az értesítési eltávolítási 

eljárást is, mely bár speciálisan a szerzői jogi jogbitorlások esetén alkalmazható, 

szabályai mégsem az Szjt.-ben, hanem külön jogszabályban kerültek rögzítésre.     

 
VII.1. Az érvénytelenség a szerzői jogban, a szerződésszegés jogkövetkezményei 

 
A szerzők jogait sértő különböző magatartásokkal szemben való fellépés nemcsak a 

szerzői jogi törvényben meghatározott speciális szankciók, valamint vámjogi 

szankció alkalmazását jelenti, továbbá nemcsak – a súlyosabb jogsértések esetén – 

büntetőjogi jogkövetkezmények alkalmazására van lehetőség, hanem – tekintettel 

arra, hogy a szerzői jog a polgári jog integráns része – figyelembe jöhetnek egyéb 

klasszikus polgári jogi jogintézmények is. E körben nem az Szjt. által felhívott 
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kártérítés, mint szankció kerül előtérbe, hiszen ezen jogkövetkezmény alkalmazására 

maga a szerzői jogi törvény ad felhatalmazást, hanem olyan egyéb, a szerzői jogi 

jogsértő magatartásokkal szembeni, polgári jogi alapú fellépési lehetőségeket 

vizsgáljuk, amelyek a fentebb említett jogkövetkezményen kívül esnek. Ezen 

vizsgálódásunk alapja az Szjt. 3. §-ában írott azon rendelkezés, amely megteremti a 

kapcsolatot a Ptk. és az Szjt. között, kimondva a Ptk., mint mögöttes jogszabály 

alkalmazhatóságát oly módon, hogy azokban a kérdésekben, amelyeket az Szjt. nem 

szabályoz, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez a kapcsolódás azonban a Ptk.-

ban is megfogalmazásra kerül, ugyanis a Ptk. 86. §-a kifejezetten kimondja a 

szellemi alkotások, köztük a szerzői és kapcsolódó jogi teljesítmények 

vonatkozásában azt, hogy azok a törvény védelme alatt állnak.740  

 
A Ptk. és az Szjt. kapcsolódására több példa is említhető, így például a fentiekben 

már hivatkozott kártérítési szabályokon túlmenően a biztatási kár,741 illetve 

alkalmazásra kerülhetnek a személyhez fűződő jogokra vonatkozó rendelkezések a 

szerzői jog által nem védett szférában, valamint a tekintetben, hogy ki jogosult 

fellépni személyhez fűződő jogok védelmében a szerző halála után akkor, ha a 

vagyoni jogok átruházásra kerültek, a jogátruházási és a felhasználási szerződések 

vonatkozásában a Ptk. szerződésekre vonatkozó általános szabályai, a jogátruházási 

szerződések tekintetében a tulajdon-átruházás szabályai, az általános jogszavatossági 

kérdések, illetőleg a vagyoni jogok öröklése esetén az öröklési szabályok is, mint 

Ptk.-beli rendelkezések, nyerhetnek alkalmazást.742 A meglehetősen sok területet 

érintő kapcsolódási pontok közül csak azokat vizsgáljuk, amelyek a szerzői jogok 

sérelme esetére teszik lehetővé jogkövetkezmények alkalmazását, a 

jogkövetkezményeket tágabb értelemben felfogva. Ezek, a témánk szempontjából 

releváns kapcsolódási pontok pedig – a külön fejezetben tárgyalt kártérítésen 

túlmenően – a felhasználási, illetve jogátruházási szerződésekhez kapcsolódnak, 

ezeket érintően az érvénytelenséggel, illetőleg a szerződésszegéssel kapcsolatos Ptk-

beli rendelkezések alkalmazása lehet releváns. A jogirodalomban nem vitatott, hogy 

az Szjt. V. fejezetében szabályozott felhasználási szerződések743 háttérjogszabálya a 

                                                
740 Szjt. 86. § (1) és (2) bekezdés 
741 Ptk. 6. § 
742 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 40. o.  
743 A felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének felhasználására, a felhasználó 
pedig köteles ennek fejében díjat fizetni. 
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Ptk.,744 A felhasználási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket pedig megfelelően 

alkalmazni kell a szerzői vagyoni jogok átruházására irányuló szerződésekre is.  

 
A lex specialis derogat lex generalis elv alapján – a Ptk. rendelkezései nem 

alkalmazhatók azokra az esetekre, amelyekre nézve az Szjt. speciális szabályozást 

ad. A Ptk., mint mögöttes jogszabály, alkalmazására csak abban az esetben van 

lehetőség, ha az adott kérdésre nézve speciális szerzői jogi rendelkezés nem létezik. 

Olyan esetekben, amikor a szerzői jogi törvény és a Ptk. szabályai között átfedés 

található, a speciális szabályt, azaz a szerzői jogi törvényben rögzített rendelkezést 

kell alkalmazni. Az alábbiakban az érvénytelenség, a biztatási kár és a 

szerződésszegés jogkövetkezményei, mint a szerzői jogban is alkalmazható 

szankciók, kerülnek elemzésre. 

 
VII.1.1. Az érvénytelenség  

 
A polgári jogi érvénytelenség azt jelenti, hogy a szerződés a törvényben 

meghatározott okoknál fogva nem alkalmas a célzott joghatás előidézésére, azaz a 

jogügylet látszata megvan, a szerződés tényállása megvalósul, de hiányoznak 

kellékek, illetőleg azok fogyatékosak.745 Asztalos László szerint a jogviszony 

keletkezéséhez fűződő legáltalánosabb polgári jogi szankció az érvénytelenség, 

amelynek lényegét Asztalos is abban látja, hogy a törvény a célzott jogi hatások 

beálltát kizárja.746 Álláspontja szerint az érvénytelenség úgy jelentkezik, mint a 

jogviszony keletkezése bármelyik feltételének hiánya esetében beálló szankció, 

amely mind az objektív, mind a szubjektív feltételekre igaz.747 Akként fogalmaz 

azonban Asztalos, hogy a polgári jogi érvénytelenség több az egyszerű célzott jogi 

védelem elmaradásánál, mert az érvénytelenség nemcsak a védelmet vonja el, 

tagadja meg, hanem megfojtja a célzott jogviszony keletkezését, ezért az 

érvénytelenség nem jogi közömbösség, hanem szankciós jogi következmény.748 

Hasonló következtetésre jut Weiss Emília is.749 Asztalos álláspontja szerint az 

                                                
744 Faludi Gábor: A felhasználási szerződés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999, 19. 
o. 
745 Lamm-Peschka: Jogi lexikon … szerződés érvénytelensége szócikk, 556-557. o.  
746 Asztalos: A polgári … 177. o.  
747 Asztalos László: Az érvénytelenség mint polgári jogi szankció, Jogtudományi Közlöny, 1962. 7. 
szám, 151. o.  
748 Asztalos: A polgári … 186. o. 
749 Weiss Emília: A szerződés érvénytelensége a polgári jogban, Kandidátusi értekezés, kézirat, 
Budapest, 1965, 162. o. 
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érvénytelenség mint jogi kategória a jogviszony-keletkezést elítélő állami 

felülbírálás, amely általában objektív és diszjunktív feltételű szankció.750 Az 

általánosan elfogadott nézet szerint tehát az érvénytelenség, mint sajátos polgári jogi 

szankció, érvényesül. 

 
Az érvénytelenség két formája ismeretes: a semmisség és a megtámadhatóság, mint 

az érvénytelenség abszolút, illetőleg relatív formája.751 Az elhatárolásnál figyelembe 

vehető az, hogy a semmisség jogkövetkezménye olyan szerződésekhez fűződik, 

amelyek teljesítése ellen fontos társadalmi érdek szól, míg a megtámadhatóság akkor 

jöhet szóba, amikor a sérelmet szenvedett fél kívánsága nélkül az érvénytelenség 

megállapítása nem indokolt. A különbségből az is következik, hogy – bár a 

jogkövetkezmények semmisség és megtámadhatóság tekintetében azonosak – a 

következmények érvényesítésében mutatkoznak lényeges eltérések.752  

 
Az érvénytelenség másodlagos jogkövetkezményei kapcsán az in integrum restitutio 

körében a Ptk. akként fogalmaz, hogy érvénytelen szerződés esetében a 

szerződéskötés előtt fennállott helyzetet kell visszaállítani.753 A sérelmet szenvedett 

félnek azonban nincs választási lehetősége a jogkövetkezmény tekintetében, ugyanis 

a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma 32. számú állásfoglalása egyértelműen 

rögzíti, hogy a szerződéskötés előtt fennálló helyzetnek a visszaállítása során olyan 

helyzetet kell teremteni, mint amilyen akkor lett volna, ha a felek az érvénytelen 

szerződést meg sem kötik. Ezzel egybecseng a PK 44. számú állásfoglalás, mely 

szerint a felelősség módja megállapításánál a bíróság nincs kötve a felek kérelméhez. 

Abban a tekintetben azonban nincs a bíróságnak mérlegelési jogköre, hogy az eredeti 

állapot helyreállításáról döntsön olyan esetben, amikor arra lehetőség van. Az ún. 

irreverzibilis szerződéseknél viszont nem lehetséges az eredeti állapot helyreállítása, 

így különösen a tevékenység végzésére irányuló kötelmeknél és a használati 

kötelmeknél.754 A szerzői jogi felhasználási és jogátruházási szerződések esetében – 

amennyiben már sor került az adott szerzői mű felhasználására – az eredeti állapot 

helyreállítására az irreverzibilitás miatt nincs lehetőség, így ezen jogkövetkezmény 

alkalmazására ritkán nyílik lehetőség. Az eredeti állapot helyreállítására kerülhet sor, 

                                                
750 Asztalos: A polgári … 188. o. 
751 Gellért (szerk.): A Polgári … 787. o.  
752 A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve… 182. o.  
753 Ptk. 237. § (1) bekezdés  
754 Asztalos: A polgári … 214. o. 
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ha a szerződésben kikötött szolgáltatások teljesítésére a szerződéskötést követő nem 

közeli jövőben kerülhet sor, azaz, ha életműszerződés, vagy ismeretlen felhasználási 

módra vonatkozó szerződés kötésére kerül sor. Ilyen esetekben, ha az 

érvénytelenségi okra fény derül a teljesítést megelőzően, az in integrum restitutio-

nak nincs akadálya. A tilos jogátruházások esetén a szerződéskötés előtti állapot 

helyreállítható, ilyenkor a korábbi jogosultat kell jogaiba visszahelyezni, de 

amennyiben a tilos jogszerző részéről már történtek felhasználási cselekmények, 

azok ellenértékéről is rendelkezni szükséges. 

 

Az eredeti állapot helyreállítása nemcsak az in integrum restitutio-t jelenti a már 

hivatkozott PK 32. számú állásfoglalás szerint, ugyanis a bíróság a kapott 

szolgáltatásnak vagy más vagyoni előnynek nemcsak a természetbeni, hanem annak 

értékben való visszatérítésére is kötelezheti a felet. Pénzbeli egyenértéket csak akkor 

lehet megállapítani visszajáró szolgáltatásként, ha a természetbeni visszaadás 

valamilyen okból (a dolog elidegenítése, elpusztulása, felhasználása) nem lehetséges. 

Ez esetben tehát értékbeli helyreállítás történik, amely esetén a szolgáltatásnak az 

eredeti teljesítés időpontjában meglévő értékét kell figyelembe venni. A 

szolgáltatások és ellenszolgáltatások visszatérítése körében a PK 32. számú 

állásfoglalása alapján a felek jó- vagy rosszhiszemű magatartásának nincs 

jelentősége, ahogy a belátási képesség megléte vagy hiánya sem hat ki erre.755 

Amennyiben az érvénytelenséghez többlettényállási elem kapcsolódik, úgy a 

károkozás, mint felróhatósági elem, vizsgálatára lehetőség van.  

 
A Ptk. 237. §-a alapján az érvénytelenségnek a megkötött szerződés felei közötti 

viszonyban van jelentősége. Ugyancsak a szerződést kötő felek viszonyában van 

szerepe a további másodlagos jogkövetkezményeknek, így a hatályossá 

nyilvánításnak arra az esetre, ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet 

visszaállítani, illetve az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánításának akkor, ha 

az érvénytelenség oka kiküszöbölhető.756 A bírói gyakorlat szerint elsődlegesen azt 

kell vizsgálni, hogy van-e lehetőség a szerződés érvényessé tételére, és amennyiben 

ennek a jogi feltételei fennállnak, a szerződés hibáját orvosolni kell, azaz nem a 

szerződés érvénytelenségének megállapítása és az eredeti állapot visszaállítása lehet 

                                                
755 BH 2006.408 
756 Ptk. 237. § (2) bekezdés 
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az elsődlegesen alkalmazásra kerülő jogkövetkezmény.757 A Ptk. nem tesz 

különbséget az érvényessé nyilvánításnál aszerint, hogy az érvénytelenség abszolút 

vagy relatív formájáról van szó.758 Az érvényessé tétel történhet oly módon is, hogy a 

felek a megtámadható szerződést írásban megerősítik,759 illetőleg ha a felek a 

szerződésükre érvényességi feltételként írásbeli alakot kötöttek ki, de a későbbiekben 

a kikötött írásbeli alakot mellőzték, és a teljesítés vagy egy részének elfogadása 

megtörtént, a szerződés akkor is érvényessé válik.760 Ez az írásbeli alakhoz kötött 

felhasználási szerződések esetében megoldást jelenthet a joghatás elmaradása 

elkerülése érdekében. A hatályossá nyilvánításra kerül sor minden olyan esetben, 

amikor a felek szerződése alapján már szerzői jogi felhasználásra került sor, így az 

érvénytelen felhasználási szerződés alapján történt teljesítés esetén, valamint a 

tisztességtelen általános szerződési feltételnek minősülő jogdíjközlemény 

megtámadása következtében. 

 
A Ptk. – bár elszórtan – de tételesen meghatározza mind a semmisség, mind a 

megtámadhatóság vonatkozásában az érvénytelenségi okokat, melyek bekövetkezte 

esetén az adott szerződéshez, illetőleg szerződési részhez a célzott joghatás nem 

kapcsolódhat. Az alábbiakban azokat az érvénytelenségi okokat tekintjük át, amelyek 

a felhasználási, illetőleg jogátruházó szerződések kapcsán szerzői jogi szempontból 

relevánsak. E körben nem térünk ki azokra az érvénytelenségi okokra, amelyek 

bármely szerződés kapcsán, így a felhasználási és jogátruházó szerződések kapcsán 

is általános polgári jogi szempontok szerint nyerhetnek elbírálást (pl. a fizikai 

kényszer hatására kötött szerződések, cselekvőképesség hiányában kötött 

szerződések, stb.).  

 
VII.1.1.1. Az alakisági előírások megsértésével kötött szerződések  

 
Akaratnyilvánítási hiba, mint semmisségi ok, ha jogszabály által a szerződésre 

meghatározott alakiság megsértésével kötnek szerződést. Az ilyen szerződés 

semmis.761 Ez a rendelkezés összhangban van a Ptk. azon szabályával, mely szerint a 

                                                
757 BH 1995.275 
758 Gellért (szerk.): A Polgári … 801. o. 
759 Ptk. 236. § (4) bekezdés 
760 Ptk. 217. § (2) bekezdés  
761 Ptk. 217. § (1) bekezdés  
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szerződést írásban is meg lehet kötni.762 Az írásbeliséggel kapcsolatban a Ptké.763 

speciális rendelkezéseket tartalmaz a 38. §-ban. Így előírja azt, hogy ha az okiratot 

több példányban állítják ki, a szerződés akkor is érvényes, ha mindegyik fél csak a 

másik félnek szánt példányt írja alá. Ugyancsak minden más alakszerűséget pótol a 

közokirati forma, illetve, hogy írásbeli alakban létrejött szerződésnek kell tekinteni a 

levélváltás, a táviratváltás, valamint a távgépírón és telefax útján történt 

üzenetváltást, továbbá a külön törvényben meghatározott maradandó eszközzel tett 

nyilatkozatváltás – így különösen fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt 

okirat – útján létrejött megegyezést. Az Szjt. általános jelleggel, főszabályként rögzíti 

azt, hogy a felhasználási szerződést írásba kell foglalni.764 A nem írásban, azaz 

szóban, vagy ráutaló magatartással kötött felhasználási szerződés főszabály szerint 

érvénytelen, semmis, ahhoz joghatás nem fűződhet. A kommentár azon, az – általunk 

is helyesnek tartott – állásponton van, mely szerint a felhasználási szerződéssel 

kapcsolatos valamennyi nyilatkozathoz szükséges az írásbeli forma. Az írásbeli 

forma szükséges egyrészt a Ptk.-ból következően a felhasználási szerződések 

megszüntetésére, illetőleg felbontására irányuló nyilatkozatokra is,765 de a régi Szjt. 

bírói gyakorlata alapján az a következtetés is helyesnek mondható, hogy a 

felhasználási szerződésnek a módosítása is írásbeli alakhoz kötött. A Legfelsőbb 

Bíróság ugyanis kimondta, hogy a szoftverfelhasználás tárgyában kötött szerződés 

módosítása is csak írásban érvényes.766 A jogirodalomban általánosan elfogadott 

továbbá az is, hogy a felhasználási szerződéssel kapcsolatos minden nyilatkozat csak 

írásban érvényes,767 annak ellenére, hogy ezt bírósági döntés még az új Szjt. hatálya 

alatt nem erősítette meg. A régi Szjt. hatálya alatt érvényesülő bírói gyakorlat alapján 

a magunk részéről is azt az álláspontot tartjuk helyesnek, amely az alábbi, a 

felhasználási szerződéshez kapcsolódó, ún. járulékos nyilatkozatok tekintetében is az 

írásbeliséget érvényességi kelléknek tekinti azokban az esetekben, ahol a törvény 

egyáltalán nem, vagy csak közvetetten utal az alakiságra: 

 
(i) Az Szjt. 16. §-a (4) bekezdése alapján a szerzőt a mű felhasználására adott 

engedély fejében díjazás illeti meg, a díjazásról a jogosult csak kifejezett 

                                                
762 Ptk. 216. § (1) bekezdés 
763 1960. évi 11. tvr.  
764 Szjt. 45. § (1) bekezdés  
765 Ptk. 218. § (3) bekezdés 
766 BH 1992.632 
767 Faludi: A felhasználási … 133. o. 
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nyilatkozattal mondhat le, s az Szjt. rendelkezése szerint, ha a törvény a felhasználási 

szerződés érvényességét megszabott alakhoz köti, a díjazásról való lemondás is csak 

a megszabott alakban érvényes. Ezzel összhangban van a Ptk. azon rendelkezése, 

mely szerint az egyoldalú nyilatkozatokra – ha a törvény kivételt nem tesz – a 

szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.768 Ezen 

rendelkezésből egyértelműen következik az, hogy a szerzői jogdíjról való lemondást 

tartalmazó nyilatkozatot is csak írásban lehet érvényesen megtenni.  

 
(ii) Az Szjt. 30. §-a (3) bekezdése szerint a munkaviszonyban alkotott szerzői 

művek esetén, melyekre nézve a törvény erejénél fogva a vagyoni jogok a 

munkáltatóra szállnak át, a szerzőt megfelelő díjazás illeti meg akkor, ha a 

munkáltató a felhasználásra másnak engedélyt ad, vagy a művével kapcsolatos 

vagyoni jogokat másra átruházza, illetőleg a (4) bekezdés szerint a szerző a 

munkáltató jogszerzése esetén is jogosult marad arra a díjazásra, amely a törvény 

alapján a felhasználás jogának átruházását követően is megilleti. Arra figyelemmel, 

hogy az Szjt. 30. §-a (6) bekezdése a szerző munkaviszonyból folyó kötelezettsége 

teljesítéseként megalkotott művel kapcsolatos jognyilatkozatok tekintetében az írásba 

foglalás követelményeit írja elő, a szerző díjazására vonatkozó nyilatkozatokat is 

írásba kell foglalni. 

 
(iii) A bizonyítás megkönnyítése érdekében és figyelemmel a korábbi bírói 

gyakorlatra is, helyes az az álláspont, mely szerint kifejezett törvényi rendelkezés 

hiányában is a felhasználási szerződéssel kapcsolatos valamennyi nyilatkozat csak 

írásban érvényes.769 

 
Lehetőség van természetesen – többlettényállási elemek fennállta esetén – arra is, 

hogy a károsult fél kártérítési igénnyel lépjen fel,770 illetve, hogy az érvénytelen 

szerződés után a felek új szerződést kössenek.771 A bírói gyakorlat szerint az 

alakiságok megsértésével kötött érvénytelen szerződés esetén a határozatalhozatalig 

történő hatályossá nyilvánításra van lehetőség, amennyiben a felhasználást a 

felhasználó már megkezdte. Kifejezetten így foglalt állást a Legfelsőbb Bíróság 

                                                
768 Ptk. 199. § 
769 Szjt. 49. § (1) és (2) – (4) bekezdés, 50. §, 51. § (1), (3), és (5) bekezdés, 52. § (1) és (2) bekezdés, 
valamint 53. §  
770 Legfelesőbb Bíróság Pf.IV.21.722/1994/7. számú ítélet, bírósági irattár 
771 Faludi: A felhasználási … 135. o. 
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művészi fényképek felhasználására kötött szerződés kapcsán.772 Hasonló 

következtetésre jutott a Legfelsőbb Bíróság szerzői jogdíj összegének 

megállapításával kapcsolatos jogvita kapcsán és érvénytelen felhasználási szerződés 

vonatkozásában,773 valamint lexikon megírására és szerkesztésére kötött szerződés 

érvénytelensége kapcsán.774 Iránymutató továbbá azon bírósági döntés, mely szerint 

a szerzői műre vonatkozóan szóban kötött szerződés tárgya szerint szerzői jogi 

felhasználási szerződésnek minősül akkor is, ha az alakiság megsértése miatt arra az 

érvénytelenség szabályainak alkalmazására kerül sor.775 Az alakisági követelmény 

előírása alól azonban van két kivétel, az Szjt. lehetővé teszi az írásbeli alak 

mellőzését két esetben. Arra van ugyanis egyrészt lehetőség, hogy a napilapban vagy 

folyóiratban történő közzétételre kötött szerződés akár szóban, vagy ráutaló 

magatartással is létrejöjjön.776 A Legfelsőbb Bíróság rögzítette, hogy bár a szerzői 

műnek napilapban vagy folyóiratban történő közzététele céljára kötött szerződés 

esetén az írásbeliség nem kötelező, a szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges 

vagy bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésben való megállapodása 

szükséges a Ptk. 205. §-a (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.777 Az írásba 

foglalás így célszerű a napilapban, illetőleg folyóiratban történő közzétételre 

vonatkozó felhasználási szerződés esetében is, nem utolsó sorban azon szempontból, 

hogy ilyen esetben is díjazás jár a szerző részére, s a szerzői jogdíj adóvonzatai miatt 

a bizonyítás megkönnyíthető az írásban rögzített szerzői jogdíj-meghatározással. A 

szerzői jogi törvény több helyütt – gyakorlati megfontolások által vezéreltetve – 

ugyancsak eltekint az írásba foglalási követelménytől a felhasználási szerződések 

vonatkozásában, így a szoftver felhasználására vonatkozó szerződés vonatkozásában 

a szoftver műpéldányának kereskedelmi forgalomban történő megszerzése esetén,778 

valamint ugyanilyen tartalommal az adatbázisok vonatkozásában.779 Ezek a 

szabályok természetesen a dologi hordozón terjesztésre kerülő műpéldányokat érintő 

felhasználási szerződésekre vonatkoznak, nem pedig az elektronikus hálózaton 

terjesztett művekre. Utóbbi esetben a szerződésben a felhasználási jog engedésén 

túlmenően a műpéldány tulajdonjogának átruházása is megtörténik. Az elektronikus 
                                                
772 BH 1994.129 
773 BH 1994.24 
774 BH 1994.22 
775 BH 1993.295 
776 Szjt. 45. § (2) bekezdés 
777 BH 1992.525 
778 Szjt. 60. § (5) bekezdés  
779 Szjt. 62. § (5) bekezdés 
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műpéldányok nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhető tétele kapcsán780 

azonban az ún. click-on szerződésekre vonatkozó szerződési szabályok lesznek 

érvényesek, amelyekre mint az írásbeliségi követelmény alóli másik kivételre az 

alábbiak jellemzőek: 

 
A szerzőnek kizárólagos joga az, hogy a művét – másként, mint sugárzással, vagy 

saját műsornak a nyilvánossághoz vezeték útján, vagy bármely más hasonló 

eszközzel vagy módon történő közvetítésével – a nyilvánossághoz közvetítse, és 

hogy erre másnak engedélyt adjon. E joga a szerzőnek különösen kiterjed arra az 

esetre is, amikor a művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel oly módon 

teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a 

hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.781 Ezt a felhasználási módot 

hívjuk lehívásra szolgáló, interaktív nyilvánossághoz közvetítésnek, az ilyen online 

nyilvánossághoz közvetítés minden esetben a szerző előzetes engedélyéhez kötött.782 

Amennyiben az ilyen módon történő nyilvánossághoz közvetítést maga a szerző 

gyakorolja, a felhasználási szerződést írásba foglaltnak kell tekintetni, ha a műre a 

szerző elektronikus úton kötött és rögzített szerződéssel enged további 

felhasználást.783  

 
Mára számtalan szerzői mű, nemcsak a szoftverek, hanem irodalmi, zenei művek, 

audiovizuális alkotások, filmalkotások felhasználása is online formában történik 

egyre nagyobb számban.784 Ezen felhasználás esetében írásbeli alakszerűség 

meglétére vonatkozó törvényi vélelmet állított fel a jogalkotó: Az írásbeli nyilatkozat 

meglétére vonatkozó megdönthetetlen vélelem fennálltához ugyanis az szükséges, 

hogy (i) a szerző maga is gyakorolja a felhasználási jogát az Szjt. 16. §-a (1) 

bekezdése értelmében, azaz ily módon nyilvánossághoz közvetítse a művét, és (ii) 

elektronikus úton kötött szerződéssel engedjen további felhasználást, azaz ő maga 

tegyen egy maradandó eszközzel rögzített szerződési nyilatkozatot, és a vele 

szerződő felhasználó ugyanilyen módon tegyen elfogadó nyilatkozatot 

                                                
780 Szjt. 26. § (8) bekezdés  
781 Szjt. 26. § (8) bekezdés 
782 Ilyennek minősül pl. a fájlcserélő hálózatban történő megosztás, az ún. „peer-to-peer” fájlcsere is. 
783 Szjt. 45. § (3) bekezdés 
784 Itt említhető a creative commons nevű mozgalom, melynek célja, hogy a szerzők saját műveiket 
elektronikus úton ingyenesen lehívásra hozzáférhetővé teszik, oly módon, hogy a műhöz egy 
egyoldalú nyilatkozat kapcsolódik, mely azt tartalmazza, hogy a szerző milyen típusú felhasználási 
cselekményeket engedélyez, azaz nem tilt meg a közönség számára.  
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visszakereshető formában.785 Tekintettel arra, hogy a közös jogkezelő szervezetek 

nem gyakorolnak maguk is felhasználási cselekményt, az általuk kötött felhasználási 

szerződésekre ezen rendelkezés nem alkalmazható. A click-on szerződések786 az 

alakiságok tekintetében eltérést mutatnak a Ptk., illetőleg a Ptké. alakisági 

előírásaitól. Az Szjt. kizárólag elektronikus úton kötött és rögzített szerződésről 

beszél, ehhez nem kíván meg elektronikus aláírást. Amint arra fentebb utaltunk, a 

Ptké. 38. §-a (2) bekezdése azonban ilyen tartalmú előírást tartalmaz, illetve 

ugyancsak ilyen kötelezettséget ír elő az elektronikus aláírásról szóló jogszabály is, 

kimondva azt, hogy amennyiben jogszabály írásba foglalást ír elő, a 

követelményeknek eleget tesz az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumba 

foglalás is, ha az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumot fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással írják alá.787 Az írásba foglaltnak történő 

minősítéshez a fokozott biztonságú elektronikus aláírás azért szükséges, mert az 

írásba foglalás jogbiztonsági indokai követelik meg azt, hogy a maradandó eszközzel 

nyilatkozatot tevő személy beazonosítható legyen, ugyanakkor az elektronikus 

aláírásról szóló jogszabály szerint az elektronikus irat vagy dokumentum elfogadását, 

joghatás kiváltására való alkalmasságát kétségbe vonni nem lehet kizárólag amiatt, 

hogy az az adott irat, illetőleg dokumentum elektronikus formában létezik.788 Az 

Szjt. ezen rendelkezésének indoka lehet az, hogy amikor a szerző a saját 

felhasználásával elektronikus nyilatkozatot tesz, akkor az ő azonosítása megtörténik, 

ha nem is elektronikus aláírással. Ilyen esetben a szerző szándéka egyértelmű az 

engedély megadására, ezért nem indokolt megfosztani a célzott joghatástól a 

nyilatkozatot pusztán az alakiság megsértése miatt.789 A felhasználó azonosítására 

azonban nem kerül sor, a mű és a szerző összekapcsolása, azaz a szerző nevének a 

művön való feltüntetése megdönthető vélelmet eredményez a szerző személyére 

nézve.790 A fentieken túl, azaz a felhasználási és jogátruházási szerződéseken 

túlmenően is van több olyan szerzői jogilag releváns nyilatkozat, amelyeket írásbeli 

                                                
785 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 252. o. 
786 ezekre vonatkozó részletes elemzést lásd: Faludi: A felhasználási … 135-144. o. 
787 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 4. § (1) bekezdés  
788 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 3. § (1) bekezdés 
789 Kiss Zoltán: A szerzői jogról szóló törvény 2005. évi módosításai és további tervezett reformjai, 
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Közleményei, 46/2005/2006., 146. o. 
790 Szjt. 94/B. § (1) bekezdés 
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alakhoz köt a szerzői jogi törvény, és amelyek esetén a formai előírás megsértése 

semmisséget eredményez.791 

 
VII.1.1.2. Jogszabályba ütköző szerződések érvénytelensége 

 
A tilos szerződések körébe, azaz a jogszabályba ütköző, s ezért a Ptk. 200. §-a (2) 

bekezdése alapján semmis szerződések körébe két szerzői jogilag releváns 

szerződéscsoport tartozik.  

 
VII.1.1.2.1. A tilos jogátruházás 

 
Az Szjt. főszabály szerint nem teszi lehetővé azt, hogy a szerzői vagyoni jogok 

átruházásra kerüljenek, illetve hogy azokról a jogosult lemondjon. Mindazokban az 

esetekben, amikor a törvény nem teszi lehetővé a vagyoni jogok átruházását,792 akkor 

az ilyen művekre kötött vagyoni jogokat átruházó szerződés mint jogszabályba 

ütköző szerződés érvénytelen, semmis. Így nem lehet például átruházni irodalmi 

művekre, zeneművekre, etc.-re vonatkozóan fennálló vagyoni jogokat. Ugyanez 

irányadó az ilyen vagyoni jogokról lemondó egyoldalú nyilatkozatokra is, melyek a 

Ptk. 199. §-a és 200. §-a (2) bekezdése alapján semmisek.793 Mindezek a szabályok 

ugyanúgy vonatkoznak a szerző személyhez fűződő jogaira is, ugyanis azok sem 

ruházhatók át, és a szerző azokról sem mondhat le.794 Amennyiben bármely 

személyhez fűződő jog tekintetében jogátruházó nyilatkozatra vagy lemondó 

nyilatkozatra kerül sor – akár írásban is – az mint jogszabályba ütköző nyilatkozat 

semmis lesz. 

 
VII.1.1.2.2. A felhasználási módokkal kapcsolatos semmisségi okok 

 
A tilos szerződések körébe, azaz a jogszabályba ütközés okán semmis szerződések 

kategóriájába tartoznak az olyan szerződések, amelyek a szerzői jogi törvényben 

meghatározott, illetve tilalmazott felhasználási módokra vonatkoznak. Olyan szerzői 

jogi szabályokról van szó ez esetben, azaz olyan felhasználási módokra vonatkozó 

tilalmat tartalmaz az Szjt., amelyeknek indoka egyértelműen a piaci körülmények 

                                                
791 Szjt. 11. §, 63. § (4) bekezdés, 66. § (5) és (7) bekezdés, 91. § (2) bekezdés, 92. § (4) bekezdés, . 
93. § (3) bekezdés a) pont és 104. § (2) bekezdés 
792 tehát tipikusan a szoftver és az adatbázis kivételével minden szerzői mű vonatkozásában  
793 Szjt. 9. § (3) bekezdés 
794 Szjt. 9. § (2) bekezdés  
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között kiszolgáltatottabb helyzetben lévő szerzők jogainak fokozottabb védelme. Két 

szerződéstípus említhető, az ún. életműszerződés és az ismeretlen felhasználási 

módra kötött felhasználási szerződés. 

 
VII.1.1.2.2.1. Az életműszerződés semmissége 

 
Az Szjt. szerint semmis a felhasználási szerződésnek az a kikötése, amellyel a szerző 

meghatározatlan számú jövőbeli művének felhasználására ad engedélyt.795 Az olyan 

felhasználási szerződés a jövőben megalkotandó művekre vonatkozóan, amelyben a 

jövőbeli műveket fajtájuk vagy jellegük szerint jelölik meg, nem semmis, hanem a 

szerződés megkötésétől számított 5 év elteltével és azt követően újabb 5-5 év 

elteltével bármelyik fél 6 hónapra az ilyen szerződést felmondhatja,796 vagyis ha a 

fajta és jelleg szerint ugyan meg vannak határozva a művek, de azok mennyisége 

nem került rögzítésre, a szerződés, mint tilos szerződés, érvénytelen.797 A kulturális 

ipar szereplői számára természetesen lényeges kérdés az, – hogy minél szélesebb 

spektrumban tudják kínálni szolgáltatásaikat – hogy a művek előre „raktározásáról” 

gondoskodjanak, azonban ez a szerzők számára alapvetően sérelmes, hiszen komoly 

összegű jogdíjaktól eshetnek el, illetve ilyen esetben a később megállapításra kerülő 

igények tekintetében a felhasználási módok sem rögzíthetők előre. Amennyiben a 

szerző mégis rendelkezni akar a jövőben megalkotásra kerülő műveiről, akkor ezt 

érvényesen oly módon teheti meg, hogy a felhasználási szerződés a műveket fajta és 

mennyiség szerint is konkrétan meghatározza. A főszabály ez esetben is – 

figyelemmel a Ptk. 239. §-ára – a részleges érvénytelenség.  

 
Arra viszont lehetőséget adnak a jogszabályok, hogy a felek előszerződést kössenek 

jövőben megalkotandó művek felhasználására, melyben rögzítésre kerül a jövőben 

megkötendő szerződés minden lényeges eleme, így akár a jövőben megalkotásra 

kerülő művek megjelölése általános jelleggel, mennyiségi meghatározás nélkül. Az 

előszerződés alapján a felek kötelesek a szerződést megkötni, és ekkor a felek abban 

állapodnak meg, hogy egy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek.798 Az 

                                                
795 Szjt. 44. § (1) bekezdés  
796 Szjt. 52. § (1) bekezdés  
797 Gyenge Anikó: A média-konvergencia hatása a szerzői jogban: az ismeretlen felhasználási módra 
vonatkozó szerződési kikötések érvénytelenségének problémája (2. rész), Infokommunikáció és Jog, 
2006. 2. szám, 59. o  
798 Ptk. 208. § (1) bekezdés 
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előszerződés alapján ugyanis a végleges szerződés megkötésére keletkezik 

kötelezettség, vagyis arra, hogy a felek egymással a jövőben felhasználási szerződést 

fognak kötni, akár jövőben megalkotásra kerülő művekre nézve is. Az előszerződés 

azonban nem teremt felhasználási jogot, az alapján felhasználásra a szerző nem ad 

engedélyt, ezért az ilyen előszerződés nem tekinthető semmisnek.799 

 
A jövőbeli művek szerződés útján való lekötésére azonban megoldás lehet az ún. 

opciós szerződés, a Ptk. vételi jogra vonatkozó,800 azaz az adásvétel egyik különös 

nemére irányadó szabályainak az alkalmazása útján. Az opciós szerződés alapján az 

opciós jog jogosultja egyoldalú alakító jogot szerez arra nézve, hogy létrehozzon egy 

felhasználási szerződést, azaz felhasználási jogot keletkeztessen a maga számára, de 

az opciós szerződés alapján önmagában felhasználási jog még nem keletkezik. A 

felhasználási jog akkor jön létre, ha a mű elkészül, és a jogosult az opciót gyakorolja, 

melyhez azonban az opciós szerződés létrehozásakor kell megállapodni a 

felhasználási szerződés lényeges kérdéseiben, vagyis a műveket kell körülírni, a 

szerzői jogdíjat kell meghatározni, illetőleg a felhasználási módokat és a 

felhasználási jogot. Opciós szerződésben tehát ugyancsak – ahogy az 

előszerződésben is – lehetőség van arra, hogy meghatározatlan számú jövőbeli művet 

jelöljenek meg tárgyként, s arra figyelemmel, hogy ez önmagában nem keletkeztet 

felhasználási jogot, nem ütközik az Szjt.-ben rögzített tilalomba.801 

 
VII.1.1.2.2.2. A ismeretlen felhasználási módra kötött felhasználási szerződés 

érvénytelensége  

 
A szerzői jogi törvény szerint a szerződés megkötésekor ismeretlen felhasználási 

módra vonatkozó felhasználási engedély érvényesen nem adható, az ilyen szerződés 

semmis.802 Elsődlegesen azt szükséges tisztázni, hogy mi tekinthető felhasználási 

módnak. A jogirodalomban általánosnak tekinthető az a felfogás, mely szerint nem 

az Szjt. 17. §-ában meghatározott tipikus felhasználások (többszörözés, terjesztés, 

etc.) minősülnek felhasználási módnak, hanem ennél szűkebb kategória, nevezetesen 

felhasználási mód a felhasználásnak bármilyen technikai eszközzel való 

                                                
799 Erre nézve lásd részletesen: Faludi: A felhasználási … 147. o. 
800 Ptk. 375. § 
801 Faludi: A felhasználási … 148-150. o. 
802 Szjt. 44.§ (2) bekezdés  
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megvalósítása.803 Ha a technikai eszköz a szerződéskötés időpontjában ismeretlen, 

akkor a felhasználási mód is ismeretlen, ezért az erre kötött szerződés érvénytelen. 

Az érvénytelenségnek itt nyilvánvalóan az abszolút formája, azaz a semmisség jöhet 

figyelembe, hiszen a jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző szerződés a 

Ptk. 200. §-a (2) bekezdése szerint semmis. Ez esetben is alkalmazandó a részleges 

érvénytelenség szabálya, ugyanakkor a másodlagos jogkövetkezmények 

szempontjából a szerződés érvényessé nyilvánítása is szóba kerülhet. Ha a 

szerződéskötést követően, az érvénytelenség megállapításakor még nem ismert az 

adott felhasználási mód, akkor erre utólagosan az engedély megadható, s ilyen 

módon az érvénytelenségi ok kiküszöbölésre kerül.804 A szabályozás természetesen 

vonatkozik a közös jogkezelő szervezetek által adott engedélyekre is, az ő esetükben 

sem lehet ismeretlen felhasználási mód tekintetében jogosítást szerezni.  

 
VII.1.1.3. A tisztességtelen szerződési feltétel megtámadása 

 
A szerzői és szomszédos jogok közös jogkezelését végző, egyesületi formában 

működő szervezetek, abban a körben, amelyben rendszeres időközönként 

megállapítják az egyes felhasználási módok tekintetében a jogdíjakat és a 

felhasználás egyéb feltételeit, a felhasználók indokolatlan megkülönböztetése nélkül, 

a feltételek vonatkozásában az egyenlő bánásmód feltételének megfelelően kell, 

hogy eljárjanak. A megállapított jogdíj- és feltétel a miniszter jóváhagyása után a 

Hivatalos Értesítőben közzétételre kerül, azt a jogkezelő egyesület saját nevében 

hozza nyilvánosságra. A díjszabás alkalmazása során az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani.805  

 
A jogdíjközleményekben közzétett feltételek teljesítésével és a jogdíj megfizetésével 

az egyes felhasználók jogosítást nyernek a szerzői művek jogszerű felhasználásra, 

azaz engedélyt kapnak a felhasználási cselekmények végzésre. A felhasználó és a 

jogosultak képviseletében és a saját nevében eljáró közös jogkezelő szervezet közötti 

szerződéses jogviszony feltételeit ily módon a jogdíjközlemények tartalmazzák, 

melyeket egyoldalúan a közös jogkezelő egyesületek határoznak meg, bár miniszteri 

                                                
803 Gyenge Anikó: A média-konvergencia hatása a szerzői jogban: az ismeretlen felhasználási módra 
vonatkozó szerződési kikötések érvénytelenségének problémája (1. rész), Infokommunikáció és Jog, 
2006. 1. szám, 20. o 
804 Gyenge: A média-konvergencia (1. rész)…  21. o 
805 Szjt. 90. § (1), (10) és (11) bekezdés  
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jóváhagyással, a miniszteri jóváhagyás előtt a jelentős felhasználók806 és a 

felhasználók érdekképviseleti szerveinek, az MSZH elnökének és az informatikáért 

felelős miniszter véleménye kikérését követően. Azt, hogy ezek a jogdíjközlemények 

a Ptk. terminológiája szerinti általános szerződési feltételnek minősülnek, bírósági 

döntés is megerősíti.807 Az e tárgyban publikált bírósági döntést követően módosult 

az általános szerződési feltételek törvényi definíciója.808 A Ptk. ma hatályos 

rendelkezése szerint általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, 

amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél 

közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak 

meg. Ezen definíciónak teljes mértékben megfelelnek a közös jogkezelő szervezetek 

jogdíjközleményei, hiszen ezek egyoldalúan, a felhasználókkal egyedileg meg nem 

tárgyalt, a másik fél, azaz a felhasználó közreműködése nélkül előre meghatározott 

feltételeknek minősülnek akkor is, ha azok megalkotása előtt a jelentős 

felhasználóktól és a felhasználók érdekképviseleti szervezeteitől véleményt kér a 

miniszter. Ez az eljárás nem a szerződési feltételek kidolgozásában való 

közreműködést, annak egyedileg való megtárgyalását jelenti, hanem csak 

véleménynyilvánítást, másrészt nem is valamennyi felhasználó, hanem csak a 

jelentősebbek és azok érdekképviseleti szervezetei jönnek szóba, harmadrészt a 

véleményt sem a jogdíjközleményt kidolgozó és alkalmazó fél, hanem az azt 

jóváhagyó miniszter kéri ki, aki a díjszabást csak akkor hagyja jóvá, ha az a szerzői 

jogi szabályokkal összhangban áll.809 Az általános szerződési feltétel csak akkor 

válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak 

tartalmát megismerje és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással 

elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési 

feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó 

rendelkezésektől lényegesen, vagy valamely, korábban a felek között alkalmazott 

kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél 

– a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta.810 Arra 

                                                
806 Akik az érintett közös jogkezelő szervezethez intézett megkeresés alapján kiadott nyilatkozattal 
igazolják, hogy a bejelentés évét megelőző naptári évben az általuk fizetett jogdíj elérte az érintett 
díjszabás alapján megfizetett összes jogdíj 10 %-át. 
807 BH 2001.380 
808 A Ptk. 205/A. §-át beiktatta a 2006. évi III. törvény 3. § (2) bekezdése, hatályos 2006. március 1-
től az ezt követően létrejött szerződésekre nézve.  
809 Szjt. 90. § (9) bekezdés 
810 Ptk. 205/B. § 
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figyelemmel, hogy a jogdíjközlemények a Hivatalos Értesítőben811 közzétételre 

kerülnek, és az alapján a jogdíjakat az egyes felhasználók befizetik a közös jogkezelő 

szervezetek részére, az általános szerződési feltételek a jogviszonyukra irányadók 

lesznek, azt alkalmazni kell.  

 
A jogdíjközleményekkel, mint általános szerződési feltételekkel, kapcsolatban a 

2009. február 1-jén hatályba lépett Szjt. módosításig812 vitatott volt, hogy azok 

minősülhetnek-e tisztességtelennek, s ily módon van-e lehetőség azok bíróság előtt 

történő megtámadására. Az általános szerződési feltétel ugyanis tisztességtelen 

akkor, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 

szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. A 

feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor 

fennálló minden olyan körülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, továbbá 

a kikötött szolgáltatás természetét, az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel 

vagy más szerződésekkel való kapcsolatát.813 Ezen rendelkezések alapján tehát nem 

kizárt az, hogy a közös jogkezelő szervezetek – monopolhelyzetükkel visszaélve – a 

felhasználók hátrányára állapítsák meg a jogdíjakat és a felhasználás egyéb 

feltételeit, így a jogdíjközlemények megtámadására elvileg lehetőség kínálkozna. 

Voltak olyan nézetek, melyek szerint a közigazgatási szervek által jóváhagyott 

általános szerződési feltételeket nem lehet megtámadni,814 még akkor sem, ha a 

miniszter feladata a jóváhagyás körében csak formális, a kikért véleményeket nem 

köteles figyelembe venni.815 A Ptk.-nak van két olyan további rendelkezése, melyek 

kétségessé teszik azt, hogy a jogdíjközleményeket, mint általános szerződési 

feltételeket, bíróság előtt meg lehessen támadni, noha az általános szerződési 

feltételként a szerződés részévé váló tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél 

megtámadhatja.816 A tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések 

nem alkalmazhatók ugyanis a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az 

                                                
811 Korábban a Magyar Közlönyben 
812 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXII. törvény  
813 Ptk. 209. § (1) és (2) bekezdés  
814 Gyertányfy Péter: A szerzői és ezzel szomszédos jogok közös kezelése II, Magyar Jog, 1997. 5. 
szám, 259. o. 
815 Sarkady Ildikó: Közös jogkezelés és médiaszabályozás, Fehér könyv a szellemi tulajdon 
védelméről, Magyar Szabadalmi Hivatal – Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács, a Magyar 
Szabadalmi Hivatal kiadványa, Budapest, 2008, 150. o. 
816 Ptk. 209/A. § (1) bekezdés 
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ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre.817 Nem minősülhet 

továbbá tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy 

jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg.818 A jogdíjközlemények 

tekintetében a főszolgáltatás a felhasználási jog engedése, ezzel szemben az 

ellenszolgáltatás a jogdíj mértékének rögzítése. Azt, hogy a szolgáltatásért milyen 

mértékű ellenszolgáltatás jár, a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó 

rendelkezések szerint ily módon nem lehet megtámadni. Tekintettel továbbá arra, 

hogy a jogdíjközlemények az Szjt.-nek mint jogszabály előírásainak megfelelően 

kerülnek meghatározásra, elvileg ugyancsak nem alkalmazhatók a tisztességtelen 

szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések, így azok megtámadására vonatkozó 

Ptk.-beli előírások sem. Ezen álláspontunkat támasztja alá a szerzői jogi törvény 

kommentárja is, mikor kifejezetten utal arra, hogy a Ptk.-beli rendelkezés célja nem 

az volt, hogy a jogszabályok igazságosságának megítélésére adjon hatáskört a 

bíróságnak, valamint, hogy a jogszabály előírásainak megfelelően meghozott 

szerződési feltétel megtámadására nincs lehetőség.819 Voltak ugyanakkor ezzel 

ellentétben olyan nézetek is, amelyek szerint a közös jogkezelő szervezet 

díjszabásának általános szerződési feltételként történő megtámadására lehetőség van 

arra figyelemmel, hogy a díjszabásnak a jóváhagyása csak az alkalmazás és a 

Magyar Közlönyben való közzététel feltétele, s így nem zárja ki, illetőleg nem érinti 

más jogszabályok érvényesülését a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételei 

tekintetében.820  

 
A bizonytalan helyzet feloldását szolgálta az Szjt. módosítása, amely egyértelműen 

kimondja, hogy a szerződési feltételek tisztességtelenség miatti megtámadhatósága 

szempontjából a díjszabás nem minősül jogszabály által megállapítottnak, illetve 

olyannak, mint amelyet jogszabály előírásának megfelelően határoztak meg.821 A 

törvénymódosításból a contrario arra következtethetünk, hogy a módosítás előtti 

szabályozás szerint valóban nem volt mód a jogdíjközleményeknek általános 

szerződési feltételként történő bíróság előtti megtámadására. Ezen szabályozással 

                                                
817 Szjt. 209. § (4) bekezdés  
818 Szjt. 209. § (5) bekezdés  
819 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 475. o.  
820 A közös jogkezelők által alkalmazott szerzői jogdíjak szerepe az audiovizuális szektorban, 
Összefoglaló tanulmány, készült a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából, Budapest, 2007. május 17., 
71. o.  
821 Szjt. 90/A. § (3) bekezdés 
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vált lehetővé a jogalkotói szándék szerint, hogy amennyiben az adott díjszabás 

tisztességtelennek minősül, a Ptk. 209/A. §-a (1) bekezdése szerint a sérelmet 

szenvedett fél azt megtámadja. Arra figyelemmel azonban, hogy a díjszabás a 

szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát, illetve a főszolgáltatást állapítja meg, a 

Ptk. fentebb hivatkozott rendelkezése szerint a megtámadási jog gyakorolhatósága 

tekintetében kétségeink vannak. Ezek a kételyek csak oly módon lennének 

eloszlathatók, ha az Szjt. azt is egyértelműen kimondaná, hogy a díjszabás nem 

minősül a főszolgáltatást, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát 

megállapító feltételnek. További problémát vet fel, hogy a miniszteri jóváhagyásról 

szóló határozat is megtámadható bíróság előtt, melynek következtében a díjszabást 

érintően két eljárás, egy nemperes eljárás a jóváhagyás tárgyában és egy peres eljárás 

a tisztességtelenség megállapítása tárgyában lehet egyszerre folyamatban, s bár más- 

-más kérdést vizsgál a bíróság a két különböző eljárásban, a jogalkotó duplán 

teremtett bizonytalansági helyzetet a nyilvánosságra hozott díjszabás gyakorlati 

érvényesülését nehezítve.  

 
Felmerülhet a módosítást követően az, hogy tömeges polgári perek indulnak a 

jogdíjközlemények megtámadása iránt. Ez egy olyan jellegű szabályozással azonban 

ésszerű keretek közé lenne szorítható, mely szerint a jogalkotó nem biztosítaná a 

jogot azon felhasználók, illetőleg érdekképviseleti szervezetek számára a 

megtámadásra, akik az előzetes véleményezési, illetőleg egyeztetési eljárásban részt 

vettek.822 Egy ilyen jellegű korlátozás mindenképpen indokolt lehet figyelemmel 

arra, hogy az új szabályok szerint a jogdíjközlemények hosszú véleményezési és 

jóváhagyási folyamaton mennek keresztül. Ezek ráadásul csak egy-két évre szólnak, 

így a megtámadási jog korlátozása, mint indokolt korlátozás, nélkül káosz alakulhat 

ki a közös jogkezelő szerveztek jogdíj-érvényesítési eljárásában, amelyet 

mindenképpen indokolt elkerülni. Sajnálatos, hogy a törvénymódosítás nem ilyen 

tartalmú szabályozást irányzott elő. 

 
Bár a miniszteri jóváhagyás nem jelenti azt, hogy a jogdíjközlemény jogszabály által 

megállapított, vagy jogszabály előírásának megfelelően meghatározott, mégis az a 

furcsa helyzet állhat elő a megtámadások következtében, hogy egy állami 

jóváhagyást követően is kimondhatná a bíróság azt, hogy az adott díjszabás mint 
                                                
822 Az ARTISJUS általános, elvi észrevételei a kormány-előterjesztés Tervezet a szerzői jogi törvény 
módosításáról c. dokumentumhoz, 2008. április 4., 3. o.  
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általános szerződési feltétel érvénytelen. Mindez felveti annak a kérdését, hogy a 

miniszter a jóváhagyás során miket vizsgál, illetve, hogy ténylegesen mire terjed ki a 

véleményezési, illetőleg az egyeztetési eljárás. A tövénymódosítás szerint a miniszter 

csak a díjszabás szerzői jogi szabályokkal való összhangját vizsgálja, s mivel a 

jóváhagyás a díjszabás alkalmazásának és a Hivatalos Értesítőben való 

nyilvánosságra hozatalának feltétele, s nem zárja ki, illetve nem érinti az egyéb 

jogszabályok érvényesülését a díjszabás tekintetében,823 a jogalkotói szándék 

egyértelműen arra irányult, hogy vitathatatlanná tegye a tisztességtelenség miatti 

megtámadhatóságot. A miniszteri jóváhagyás és a megtámadás lehetőségének 

együttes alkalmazása álláspontunk szerint „túlbiztosítást” jelent a díjak 

megállapítására irányuló rendszerben, ezért a nagyobb fokú garanciát nyújtó bírósági 

megtámadás mellett nem lenne indokolt a miniszteri jóváhagyás szükségességének 

fenntartása. A megtámadás következtében érvénytelenné váló jogdíjközlemény, 

illetőleg annak kikötése pedig szankció jelleggel bír, hiszen egy, a szerzői díjak 

megállapítására vonatkozó jogi aktus kerül ezáltal negligálásra, hiszen az érvénytelen 

szerződéshez nem fűződhet joghatás.  

 
VII.1.2. A biztatási kár  

 
A Ptk. lehetőséget ad arra, hogy aki érvénytelen szerződés fennálltában jóhiszeműen 

bízott, a felektől a szerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését követelje, ha 

azonban az érvénytelenség az egyik fél magatartására vezethető vissza, a bíróság a 

másik fél marasztalását mellőzi, ha pedig a felek valamelyike a harmadik személlyel 

szemben rosszhiszemű volt, úgy teljes kártérítéssel tartozik akkor is, ha az 

érvénytelenség nem az ő magatartására vezethető vissza.824 Ez a rendelkezés – mint 

harmadik jóhiszemű személyek védelmét célzó szabály – az érvénytelenséghez 

kapcsolódó biztatási kártérítés főszabálya, ahol az érvénytelen szerződést kötő felek 

felróhatósága nem feltétel.825 Mindez a rendelkezés összhangban van a Ptk. 6. §-ának 

azon rendelkezésével, mely szerint a bíróság a kár egészben vagy részben való 

megtérítésre kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása más jóhiszemű személyt 

alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül károsodás érte. 

E körben azonban különbséget kell tenni a biztatási kárnak a szerződő felek 

                                                
823 Szjt. 90. § (2) bekezdés 
824 Ptk. 238. § (2) bekezdés  
825 Asztalos : A polgári … 232. o.  
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egymással szembeni érvényesíthetősége és a harmadik, kívülálló személlyel 

szembeni érvényesíthetősége között. A Ptk. rendelkezése egyértelmű a tekintetben, 

hogy biztatási kárt a szerződő feleken kívül álló harmadik személy érvényesíthet a 

szerződő felekkel szemben az érvénytelenség okán. Ezt érvényesítheti a kívülálló 

harmadik személy mindkét szerződő féllel szemben, amennyiben az érvénytelenség 

mindkettőjük magatartására visszavezethető, de az egyik féllel szemben is, 

amennyiben az érvénytelenség csak az ő, mint egyik szerződő fél, magatartására 

vezethető vissza. A szerződő fél pedig, aki a kívülálló harmadik személlyel szemben 

tanúsított rosszhiszemű magatartást a szerződés megkötését követően, teljes 

kártérítési felelősséggel tartozik a harmadik személy irányába. A szerződő felek 

egymás közötti viszonylatában azonban a biztatási kártérítés-fizetés előírására nézve 

nincs törvényi rendelkezés a Ptk. érvénytelenségre vonatkozó szabályai között, 

melyből következik az, hogy amennyiben a felek egyikének felróható magatartása 

hatott közre az érvénytelenség bekövetkezésében, úgy a másik szerződő féllel 

szemben az általános kártérítési szabályok szerint felel, illetőleg amennyiben 

mindkét fél magatartása e körben felróható, akkor közöttük kármegosztásra kerülhet 

sor.826  

 
A biztatási kár megállapítására olyan esetben azonban lehetőség van, amikor a felek 

között nem jön létre szerződés, azaz nem létező és nem érvénytelen szerződésről 

beszélhetünk, amikor az érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazására nincs 

lehetőség, de a Ptk. 6. §-a szerinti biztatási kár megtérítésére mód nyílik. Ezzel a 

kérdéssel a szubjektív szankciók körében a VI.3.2. pontban foglalkoztunk.  

 
VII.1.3. A szerződésszegés és jogkövetkezményei  

 
A felhasználási szerződések (valamint a törvény által megengedett körben a vagyoni 

jogok átruházására irányuló szerződések), mint minden szerződéses jogviszony 

kapcsán felmerülhet a szerződésszegés kérdése is, így különösen a késedelem és a 

hibás teljesítés, melyek következtében a sérelmet szenvedett fél számára a Ptk.-ban 

biztosított eszközök állnak rendelkezésre jogai érvényesítése érdekében. A 

szerződésszegésnek a felhasználási és vagyoni jogokat átruházó szerződések körében 

                                                
826 Asztalos: A polgári … 233. o. 
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megnyilvánuló tipikus eseteit és az alkalmazásra kerülő általános polgári jogi 

jogkövetkezményeket az alábbiak szerint tekintjük át. 

 
Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás, körülmény és állapot, amely 

ellentétes a szerződés tartalmával, és sérti valamelyik félnek a szerződésben 

biztosított jogait. A szerződésszegést tipikusan a felek aktív magatartása idézi elő, 

azonban nem kizárt a felek magatartásán kívüli okra visszavezethető szerződésszegés 

sem, pl. vis major következtében a szerződés közvetett tárgyának elpusztulása miatt 

előálló lehetetlenülés.827 A Ptk. a szerződésszegés egyes eseteit nevesíti, ide sorolva 

a késedelmet, a hibás teljesítést, a teljesítés lehetetlenné válását és megtagadását. Az 

egyes szerződésszegések esetében a Ptk. külön meghatározza az alkalmazandó 

jogkövetkezményeket is, legyenek azok objektív, illetve szubjektív alapú szankciók 

attól függően, hogy a szerződést szegő fél felróhatóságától függetlenül, vagy annak 

függvényében alkalmazhatók. Tekintettel arra, hogy a szerződésszegés mindig 

jogellenes magatartás megvalósulását jelenti, amennyiben arra nézve a Ptk. speciális 

jogkövetkezmény alkalmazását nem írja elő, a Ptk. 318. §-a (1) bekezdése alapján a 

kártérítés mint szankció alkalmazása minden esetben lehetséges.  

 
VII.1.3.1. A felhasználó általi szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 
Az Szjt. 16. §-a (4) bekezdése szerint a szerzőt a mű felhasználásra adott engedély 

fejében díjazás illeti meg, melyről a jogosult csak kifejezett nyilatkozattal mondhat 

le. Ilyen nyilatkozat hiányában a felhasználó a szerző részére díj fizetésére köteles. 

Amennyiben ez a díjfizetés a felhasználó részéről késedelmesen kerül megfizetésre, a 

Ptk. 298. §-a szerinti kötelezetti késedelem áll be, melynek alapján a kötelezettet 

kártérítési fizetési kötelezettség terheli felróhatóság esetén, ami adott esetben a 

szolgáltatás tárgyának, azaz a szerzői műnek az esetleges megsemmisülése esetén 

teljes kártérítési kötelezettséget is jelenthet.828 A szerző, mint jogosult, pedig 

követelheti a teljesítést a felhasználótól, illetőleg adott esetben el is állhat a 

szerződéstől,829 valamint a késedelembe esés időpontjától kezdve a teljesítésig a 

felhasználó, mint kötelezett, késedelmi kamatfizetési kötelezettsége is beáll, objektív 

                                                
827 Gellért (szerk.): A Polgári … 1054. o.  
828 Ptk. 299. §  
829 Ptk. 300. § (1) bekezdés  
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jogkövetkezményként.830 A bírói gyakorlat is alkalmazni rendeli a Ptk.-t, mint 

mögöttes szabályt, olyan esetben, amikor a jövőben megalkotandó műre vonatkozó 

szerződés alapján átadott mű elfogadásáról a felhasználó a mű átadásától számított 

két hónapon belül nem nyilatkozott,831 és arra figyelemmel, hogy ilyen esetben az 

elfogadásra nyitva álló határidőn belüli nyilatkozat elmulasztása esetén a művet 

elfogadottnak kell tekintetni, a két hónap letelte után a díjfizetési kötelezettség beáll, 

a jogosult szerző követelheti a kötelezett felhasználótól a szerződés teljesítését, 

valamint a szerzői díjfizetés késedelme miatt a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamat 

megfizetését is.832 Amennyiben pedig a felhasználó, mint kötelezett, részéről a 

teljesítés megtagadása történik jogos ok nélkül, a Ptk. 313. §-a alapján a szerző, mint 

jogosult, választhat a késedelem és a lehetetlenülés jogkövetkezményeinek 

alkalmazása között. Azaz a fentebb hivatkozottak szerint elvileg lehetőség van a 

teljesítés követelésére, késedelmi kamat, illetve kártérítés követelésére, míg a 

lehetetlenné válás következményeként ugyancsak kártérítés követelhető akkor, ha a 

teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a felhasználó mint kötelezett 

felelős.833  

 
Az Szjt. a megfilmesítési szerződésre vonatkozó szabályok körében kifejezetten 

előírja azt, hogy a film céljára jövőben megalkotandó műre kötött szerződés esetén 

az előállító a mű átvételétől számított 6 hónapon belül a szerzőt írásban köteles 

értesíteni arról, hogy elfogadja-e a művet, vagy annak kijavítását igényli. A 6 

hónapos határidő elmulasztása esetén beállnak a késedelem jogkövetkezményei. A 

szerző részére történő kijavításra való visszaadás után az előállító a kijavított mű 

elfogadásáról 3 hónapon belül köteles nyilatkozni.834 Lényeges azonban, hogy az 

Szjt. speciális jogkövetkezményt tartalmaz arra az esetre, ha akár a mű, akár a 

kijavított mű elfogadására vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettségét határidőben 

nem teljesíti a filmelőállító: ilyenkor a művet elfogadottnak kell tekintetni. Kérdés, 

hogy ilyen esetben a Ptk. késedelemre vonatkozó jogkövetkezményei 

alkalmazásának van-e helye, vagy az Szjt. speciális rendelkezése miatt a Ptk.-beli 

jogkövetkezmények nem alkalmazhatók. Álláspontunk szerint az Szjt. éppen azért 

tartalmaz itt speciális rendelkezéseket, hogy ezzel a szerződésszegés esetén a felek 
                                                
830 Ptk. 301. § 
831 Szjt. 49. § (1) bekezdés 
832 BH 1994.25 
833 Ptk. 312. § (2) bekezdés  
834 Szjt. 66. § (7) bekezdés  
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jogviszonyát egyértelműen rendezze, azaz ilyen esetben a filmelőállító késedelme 

miatti Ptk.-ban szabályozott jogkövetkezmények alkalmazására nincs lehetőség.  

 
A felhasználó részéről szerződésszegésként jelentkezhet az, hogy a felhasználó a 

felhasználás során a szerző személyhez fűződő jogait sérti meg. Ilyen esetben 

azonban nem a Ptk. rendelkezéseit, hanem az Szjt. speciális, fentebb tárgyalt, az Szjt. 

94. §-ában rögzített objektív és szubjektív jogkövetkezményeket lehet és kell 

alkalmazni. Ugyancsak ez a helyzet abban az esetben, ha a felhasználó részéről a 

szerződésszegés, s egyben a szerzői jogi jogbitorlás azáltal valósul meg, hogy a 

felhasználó a szerző által részére felhasználási szerződésben engedett jogosultságok 

határát túllépve használja fel a művet.835 Ilyen esetben is a szerzői jogbitorlás 

speciális, Szjt-beli szankciói lesznek irányadók.836 

 
Abban az esetben, ha a felhasználó a felhasználási szerződés alapján nem folytat 

tényleges felhasználási cselekményt, főszabály szerint az ő részéről nem valósul meg 

szerződésszegő magatartás, mert az Szjt. főszabálya szerint a felhasználási 

szerződésnek fogalmi eleme csak az, hogy a felhasználó díj fizetésére köteles, 

azonban felhasználási kötelezettség őt nem terheli.837 A kiadói szerződés esetében az 

Szjt. kifejezetten akként rendelkezik, hogy a kiadó csak jogosult a szerző által 

részére rendelkezésre bocsátott művet kiadni, de arra nem köteles, kötelezettsége 

csak a szerzői díj fizetésére terjed ki (akkor is, ha felhasználási cselekményt nem 

végez).838 Ebből pedig az következik, hogy szerződésszegés hiányában 

jogkövetkezmények alkalmazására sem kerülhet sor. Abban az egyébként a 

gyakorlatban ritkán előforduló esetben azonban, ha a felhasználási szerződés 

kifejezetten felhasználási kötelezettséget ír elő a felhasználó számára, és a 

felhasználó részéről ez elmulasztásra kerül, megvalósul a szerződésszegés, s ilyen 

esetben a jogosult, azaz a szerző követelheti a szerződés teljesítését, illetve 

amennyiben már nem áll érdekében a teljesítés, elállhat a szerződéstől, illetve 

kártérítést is követelhet.  

                                                
835 Szjt. 16. § (6) bekezdés 
836 Ideértve azt az esetet is, amikor a felhasználó a szerző beleegyezése nélkül ruházza át a jogait, 
illetőleg ad további felhasználási engedélyt, mely esetben az Szjt. 46. § (3) bekezdése szerint a 
felhasználó és a jogszerző egyetemlegesen felelnek a felhasználási szerződés teljesítéséért.  
837 Faludi: A felhasználási … 173. o. 
838 Szjt. 56. § (1) bekezdés 
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Továbbá vannak olyan speciális esetek, amelyekre, mint a felhasználó által 

megvalósított szerződésszegések esetére, az Szjt. tartalmaz speciális 

jogkövetkezményt, azaz lehetővé teszi a szerző, mint jogosult, számára a szerződés-

megszüntetési jog gyakorlását, vagy a felhasználó kizárólagos felhasználási 

jogosultsága megszüntetését. Ez esetben nem jöhet figyelembe a Ptk.-beli 

jogkövetkezmények alkalmazása, tekintettel arra, hogy az Szjt. tartalmaz speciális 

jogkövetkezményeket. Ilyen esetben a Ptk., mint mögöttes jogszabály, alkalmazására 

csak az adott jogintézmény, azaz az elállás, illetőleg a felmondás szabályai 

tekintetében van lehetőség.839 A szerzőt a felhasználó szerződésszegése esetében az 

alábbi kettő, az Szjt.-ben rögzített speciális jogkövetkezmény illeti meg:  

 
(i) Felmondhatja a szerző a kizárólagos felhasználási engedélyt tartalmazó 

szerződést akkor, ha a felhasználó nem kezdi meg a mű felhasználását a 

szerződésben meghatározott, illetőleg 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.840 Ugyancsak a szerzőt megillető 

felmondási jogot mint speciális jogkövetkezményt szabályoz az Szjt. abban az 

esetben, ha a filmelőállító a mű elfogadásától számított 4 éven belül a 

megfilmesítést nem kezdi meg, vagy megkezdi ugyan, de ésszerű határidőn 

belül nem fejezi be.841 

 
(ii) Az engedély kizárólagosságát megszüntetheti a szerző a felmondás helyett saját 

választása szerint, a felhasználásért fizetendő díj arányos csökkentése 

mellett.842 El kell azonban határolni a fentebb ismertetett esetektől azt, amikor 

a szerző arra figyelemmel mondhatja fel a szerződést, hogy a jövőben 

megalkotandó művekre megkötött felhasználási szerződésben a jövőbeli 

műveket fajtájuk, illetőleg jellegük szerint jelölték meg, s ilyenkor a szerződés 

megkötésétől számított 5 év elteltével és azt követően újabb 5-5 év elteltével 

kerülhet sor (bármelyik fél részéről) a szerződés felmondására, azaz amely 

esetben a felhasználó (és gyakorlatilag a szerző) magatartásától is független 

                                                
839 Ptk. 319-321. §  
840 Szjt. 51. § (1) bekezdés  
841 Szjt. 66. § (6) bekezdés 
842 Szjt. 51. § (5) bekezdés  
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okra vezethető vissza a felmondás jogkövetkezményeinek alkalmazási 

lehetősége, 843 illetőleg ide kell sorolni azt az esetet is, amikor a szerző azért 

élhet a felhasználási szerződés felmondásának a jogával, mert ő mint jogosult 

alapos okból visszavonta a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyt, 

illetőleg a már nyilvánosságra hozott művének további felhasználását ilyen 

okból megtiltja.844 

 
VII.1.3.2. A szerző általi szerződésszegés és jogkövetkezményei  

 
A szerző általi szerződésszegés két csoportba osztható, egyrészt a művel, annak 

átadásával kapcsolatos szerződésszegésekre, másrészt a felhasználási jog 

engedélyezésével kapcsolatos szerződésszegésekre.  

 
A felhasználási szerződésekben tipikus kikötés az – különösen a jövőben 

megalkotandó művekre vonatkozó felhasználási szerződések esetén –, hogy 

meghatározásra kerül az a határidő, amíg a szerzőnek a művet a felhasználó részére 

át kell adnia, rendelkezésére kell bocsátani. A jövőben megalkotandó művek esetén, 

továbbá a felhasználó kijavításra visszaadhatja a művet a szerzőnek, aki tipikusan 

ilyenkor is határidőre köteles a kijavítást elvégezni. A határidők túllépése esetén a 

késedelembe esés következményeit kell alkalmazni a Ptk. fentebb már hivatkozott 

szabályainak megfelelően, azaz követelhető a teljesítés, kártérítés, illetőleg 

késedelemi kamat, valamint lehetőség van a szerződéstől történő elállásra. Az 

elállásra ugyan a Ptk. 300. §-a is lehetősége teremt, azonban az Szjt. egy speciális 

rendelkezést is tartalmaz arra az esetre, ha a felhasználó által a szerzőnek kijavításra 

visszaadott mű esetén a kijavítást határidőre nem végzi el, akkor ugyanis a 

felhasználó díjfizetés kötelezettsége nélkül elállhat a szerződéstől.845 Ilyen esetben 

tehát nem a Ptk., hanem a speciális Szjt.-beli rendelkezés alkalmazására van mód. A 

megfilmesítési szerződés körében ugyancsak maga az Szjt. írja elő azt, hogy 

kijavításra való visszaadás esetében a kijavítás elvégzésére a szerző számára a 

filmelőállító határidőt köteles tűzni. Ezen határidő elmulasztása esetén is beállnak a 

késedelem jogkövetkezményei. A késedelem következtében az érdekmúlás miatt 

történő, a Ptk. 300. §-a által lehetővé tett elállási jog gyakorlása kevésbé életszerű. 
                                                
843 Szjt. 52. § (1) bekezdés 
844 Szjt. 53. § (1) bekezdés, Ez esetben ugyanis nem a felhasználó szerződésszegéséről van szó, hanem 
a szerző magatartásában rejlő ok miatt nyílik meg a felmondás lehetősége. 
845 Szjt. 49. § (3) bekezdés  
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Ilyen esetben tipikusan a szerződést biztosító mellékkötelezettségek szerződésben 

való kikötése indokolt, így késedelmi kötbér vagy jogvesztés kikötése, utóbbi 

esetben a díj meghatározott részének elvesztése formájában.846 

 
A teljesítés megtagadása történik a szerző részéről akkor, ha a kijavítást alapos okból 

megtagadja.847 Az Szjt. erre az esetre a felhasználó számára elállási jogot biztosít, a 

Ptk. teljesítés megtagadása esetére választást enged a jogosultnak a késedelem és a 

lehetetlenülés jogkövetkezményeinek alkalmazása között.848 Álláspontunk szerint 

jelen esetben az Szjt. speciális szabálya rögzíti a jogkövetkezményt, azonban a 

további, Szjt.-ben nem szabályozott jogkövetkezmények vonatkozásában a Ptk. 

rendelkezései, illetve a jogkövetkezmények alkalmazást nyerhetnek, különös 

tekintettel a kártérítésre.849 A lehetetlenülés is bekövetkezhet a szerző részéről olyan 

esetben, amikor a mű elkészítése válik lehetetlenné akár a szerző érdekkörébe eső ok 

miatt azért, mert a szerző elveszti azon képességét, amely a mű megalkotására 

predesztinálná (pl. a jövőben alkotandó mű esetében a festő baleset következtében 

elveszíti mindkét kezét), vagy akár a szerző a kijavításra válik képtelenné. Ilyen 

esetekre az Szjt. speciális jogszabályt nem tartalmaz, ezért a Ptk. rendelkezései 

lesznek az irányadók, így a Ptk. 312. §-a szerint, ha a lehetetlenné válásért egyik fél 

sem felelős, akkor a szerződés megszűnik, ha pedig a teljesítés olyan okból vált 

lehetetlenné, amelyért a kötelezett a felelős, akkor kártérítési jogkövetkezmény 

alkalmazására nyílik lehetőség.  

 
A mű átadásával kapcsolatos tipikus szerzői szerződésszegés az, amikor a szerző 

hibásan teljesít, azaz nem a szerződésben meghatározott fajtájú, színvonalú művet 

szolgáltatja a felhasználó részére, különösen a jövőben megalkotandó művekre 

vonatkozó felhasználási szerződés vonatkozásában. A jövőben megalkotandó 

művekre vonatkozó felhasználási szerződés esetén az Szjt. speciális szabályokat 

tartalmaz arra az esetre, ha a szerző hibásan teljesít, azaz ilyenkor a mű elfogadásáról 

a felhasználónak nyilatkoznia kell, illetőleg vissza is adhatja a művet a szerzőnek 

kijavításra.850 Amennyiben pedig a mű javítás után sem alkalmas a felhasználásra, a 

szerzőt mérsékelt díjazás illeti meg. Mindezek a rendelkezések tehát speciálisak a 

                                                
846 Faludi: A felhasználási … 176. o 
847 Szjt. 49. § (3) bekezdés  
848 Ptk. 343. § 
849 Faludi: A felhasználási … 176. o 
850 Szjt. 49. § 
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Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályaihoz képest, ezért a speciális szabály miatt a 

Ptk. mint mögöttes jogszabály a hibás teljesítés körében nem alkalmazható.851 

Ugyanezt erősítette meg a bírói gyakorlat is, kimondva, hogy jövőben megalkotandó 

szerzői műre kötött felhasználási szerződés hibás teljesítése esetén a szerzői jogi 

törvény rendelkezései az irányadók.852 Abban az esetben azonban, ha nem jövőben 

megalkotandó szerzői műről van szó, hanem már létrejött alkotásról, akkor elvileg 

nem tartjuk kizártnak a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alkalmazását,853 

azonban ennek gyakorlati megvalósulása nem életszerű, hiszen egy szerzői alkotásról 

a szerződéskötést követően ritkán derülhet ki az, hogy az nem felelt meg a 

szerződésben rögzített tulajdonságoknak. Talán az a gyakorlati eset fordulhat elő e 

körben, hogy a felhasználási szerződés közvetett tárgyát képező szerzői alkotásról 

később az derül ki, hogy az nem azon szerző alkotása, mint akit a felhasználási 

szerződés szerzőként megjelöl, azaz hamisítványra vonatkozó szerzői felhasználási 

szerződésről van szó. Ilyen eset is azonban csak a szerzői művek meghatározott 

fajtáinál fordulhat elő, illetőleg bírhat relevanciával, így különösen a képzőművészeti 

alkotások, fotóművészeti alkotások, iparművészeti, ipari tervezőművészeti alkotások 

vonatkozásában, amelyeknél különösen fontos az, hogy az adott alkotás mely 

elismert, adott esetben világhírű művész alkotása. Az irodalmi művek, zeneművek 

esetében a „hamisítvány” problematikája kevésbé releváns, bár jelentősége lehet a 

felhasználás és az általa elérhető jövedelem szempontjából annak, hogy mely ismert, 

világhírű szerző alkotásáról van szó. Ezekben az esetekben a Ptk. hibás teljesítés 

esetére előírt jogkövetkezményei alkalmazására nyílik lehetőség, így kijavításra, 

illetőleg kicserélésre,854 ami azonban nem életszerű, hiszen a „hamisítványt” 

szolgáltató fél nyilván azért szolgáltatott „hamisítványt”, mert az eredeti alkotással 

nem rendelkezik. Tipikusan alkalmazható jogkövetkezmény ilyen esetben az 

árleszállítás, azaz a felhasználási szerződésben kikötött ellenszolgáltatás csökkentése, 

illetőleg a szerződéstől történő elállás.855  

 
A bírói gyakorlat a Ptk. szabályainak alkalmazását a szerződés teljesítésére 

vonatkozó rendelkezések tekintetében856 kifejezetten elismeri.857 A magunk részéről 

                                                
851 ÍH 2005.159 
852 BH 1992.524 
853 Ptk. 305-311/A. § 
854 Ptk. 306. § (1) bekezdés a) pont 
855 Ptk. 306. § (1) bekezdés b) pont  
856 Ptk. 277. §  
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nem értünk egyet azokkal a bírósági döntésekkel, amelyek a nem a jövőben 

megalkotandó művekre vonatkozó felhasználási szerződések esetében sem teszik 

lehetővé az elállási jog gyakorlását a Ptk. alapján a hibás teljesítés 

jogkövetkezményeként,858 ugyanis ilyen esetre speciális rendelkezést az Szjt. nem 

tartalmaz, így az Szjt. 3. §-a alapján szükségszerűen vissza kell nyúlni a Ptk. hibás 

teljesítésre vonatkozó rendelkezéseihez, és azokat értelemszerűen, a felhasználási 

szerződések jellegére és a szerzői művek sajátosságaira tekintettel kell alkalmazni. A 

szerzőnek a felhasználási joggal, annak engedésével kapcsolatos szerződésszegése 

körében probléma akkor merülhet fel, ha a szerző egy adott művet nem egy 

felhasználónak értékesíti, hanem több felhasználónak is kizárólagos felhasználási 

jogot biztosít, akár meghatározott területre, időtartamra vagy felhasználási módra és 

mértékre. Nem tartozik e körbe az az eset, amikor a kizárólagos felhasználási 

engedélyt tartalmazó szerződés megkötése előtt adott nem kizárólagos felhasználási 

engedélyt biztosít a szerző, mert ilyen esetben az Szjt. szerint a nem kizárólagos 

felhasználási engedély is fennmarad, kivéve, ha a szerző és a felhasználásra nem 

kizárólagos jogot szerző felhasználó közötti szerződés eltérően rendelkezik.859 A 

több kizárólagos jog egyszerre történő szerző általi engedése, mint tipikusan 

szerződésszegő magatartás esetén követendő eljárást, jogkövetkezményeket, az Szjt. 

nem szabályozza. Valójában nem másról van szó, mint hogy a szerző a kizárólagos 

jogot garantálta a szerződésben a felhasználó számára, amit azonban nem tartott be. 

A szerző ilyen esetben arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés tartama alatt az 

adott felhasználási jog kizárólagos jellegéért a felhasználóval szemben helytáll, azaz 

azt garantálja, hogy harmadik személynek a dolgon nem áll fenn olyan joga, amely a 

felhasználó kizárólagos joggyakorlását korlátozná, illetőleg akadályozná. Tartalmilag 

tehát a szerzőt jogszavatossági felelősség terheli a felhasználó irányában. A 

jogszavatosságra vonatkozóan azonban sem az Szjt., sem a Ptk. szerződések közös 

szabályaira vonatkozó fejezete nem tartalmaz rendelkezést. A jogszavatosságra 

vonatkozó szabályok egyes szerződések körében, így például az adásvételnél,860 

illetve a bérletnél861 találhatók meg. S bár a Ptk. az Szjt. 3. §-ának utaló szabálya 

szerint az Szjt-nek mögöttes szabályát képezi, az a mögöttes jelleg nyilvánvalóan 

                                                                                                                                     
857 BH 1992.96 és BH 1992.389 
858 Faludi: A felhasználási … 176. o 
859 Szjt. 43. § (2) bekezdés  
860 Ptk. 369-370. § 
861 Ptk. 424. § 
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csak a felhasználási szerződések vonatkozásában a szerződések közös szabályainak 

segítségül hívását jelentheti. A felhasználási szerződés azonban sem az adásvételi 

szerződéssel, sem a bérleti szerződéssel nem áll olyan kapcsolatban, nincsenek olyan 

közös ismérveik, amely miatt a felhasználási szerződésre az adásvétel vagy a bérlet 

szabályai alkalmazhatóak lennének.  

 
Így fölmerül a kérdés, hogy az ezen szerződéstípusokra a speciális jogszavatossági 

rendelkezések alkalmazhatók-e. A dogmatikailag következetes válasz szerint erre 

nincs lehetőség, azonban a gyakorlatban felmerülő igények miatt az ilyen jellegű 

jogvitákat is el kell dönteni, így az analógia eszközéhez nyúlva lehet a Ptk.-ban az 

adásvételi szerződés körében szabályozott jogszavatossági rendelkezéseket 

alkalmazni, amelyek alkalmazhatóságát a jogirodalom sem tartja kizártnak.862 Így a 

Ptk. 370. §-a alkalmazására nyílik lehetőség analógia útján, mely szerint ha harmadik 

személynek a dolgon olyan joga áll fenn, amely a vevő tulajdonjogát korlátozza, a 

vevő számára a törvény meghatározott jogokat biztosít. A felhasználási szerződés 

esetére ez oly módon értelmezhető, hogy a felhasználó érvényesíthet a szerzővel 

szemben jogszavatossági igényt. E körben követelheti azt, hogy a szerző a más 

számára biztosított felhasználási jogot, az arra kötött felhasználási szerződést 

szüntesse meg (kvázi tehermentesítés), illetőleg ennek megtörténtéig megtagadhatja 

az ellenszolgáltatás megfizetését. A felhasználó erre határidőt kell, hogy szabjon a 

szerzőnek, s amennyiben ezen határidő eredménytelenül telik el, úgy az adásvétel 

körében rögzített azon lehetőségre nincs módja a felhasználónak, hogy ő maga 

tehermentesítse, hiszen mint kívülálló személy a szerző és más felhasználó közötti 

szerződéses jogviszonyba nem avatkozhat be, annak megszüntetését egyoldalú 

nyilatkozatával nem érheti el. Lehetősége van azonban arra a felhasználónak, hogy 

amennyiben a „kvázi tehermentesítést” a szerző nem végzi el, úgy elálljon a 

szerződéstől és kártérítést követeljen, illetőleg arra is, hogy a kizárólagos jog 

hiányában az ellenszolgáltatást csökkentse arra figyelemmel, hogy nem kizárólagos 

jelleggel gyakorolhatja az adott felhasználási jogot. 

 
A Ptk. 370. §-a (4) bekezdésének analógia útján történő alkalmazása esetén a 

felhasználót természetesen csak akkor illetik meg ezen jogszavatossági jogok a 

szerzővel szemben, ha a felhasználási szerződés megkötésekor nem tudta, hogy a 

                                                
862 Faludi: A felhasználási … 175. o 
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szerző más számára is engedett kizárólagos vagy nem kizárólagos felhasználási 

jogot. Ha azonban a szerző a felhasználási szerződésben kifejezetten jótállott a 

korlátozásmentes jogszerzésért, azaz azért, hogy a szerző csak és kizárólag a vele 

szerződő felhasználónak engedett kizárólagos jogot, úgy a jogszavatossági jogokkal 

a felhasználó élhet. Ez utóbbi, azaz a felhasználási szerződésben jogszavatossági 

klauzula alkalmazása kifejezetten indokolt a konkrét jogszavatossági igények 

rögzítésével együtt. A parlamenthez benyújtott, az új Ptk.-ról szóló törvényjavaslat 

már a szerződések közös szabályai között tárgyalja a jogszavatosságot.863 Az új Ptk. 

ezen szabályozása hatálybalépését követően aggálytalanul lehet majd alkalmazni az 

Szjt. 3. §-ának utaló szabálya alapján a jogszavatosságra vonatkozó rendelkezéseket 

a felhasználási szerződések vonatkozásában is. Alkalmazhatóvá válhat továbbá az új 

Ptk. használati, illetőleg hasznosítási szerződésekre vonatkozó jogszavatossági 

rendelkezése is. 

 
VII.1.3.3. Következtetések 

 
A felhasználási szerződés alanyainak szerződésszegő magatartása esetén az Szjt. 

csak szűk körben tartalmaz speciális rendelkezéseket, amelyek a szerződésszegő 

féllel szembeni jogkövetkezmények alkalmazását teszik lehetővé. Túlnyomórészt a 

Ptk., mint mögöttes jogszabály, szerződésszegés körében írt jogkövetkezményei 

alkalmazására van lehetőség nagyobb részt közvetlenül, kisebb részt a 

jogszavatosság körében (analógia útján). A szankciórendszer vizsgálata során 

tekintettel kell lenni a szerződés alanyainak speciális helyzetére, a felhasználási 

szerződések sajátosságaira, valamint a Ptk. szerződésekre vonatkozó közös 

szabályaira. Ez utóbbi kapcsán az vizsgálható, hogy a felhasználási szerződések 

vonatkozásában milyen specialitások érvényesülnek. Általános jelleggel az alábbi 

megállapítások tehetők: 

 
– Az Szjt-ben rögzített speciális, illetőleg a Ptk. szerint alkalmazandó általános 

szerződésszegési jogkövetkezmények a felhasználási szerződések kapcsán a szerzői 

jogi jogsértések szankciójaként funkcionálnak a felhasználó szerződésszegése esetén, 

és alkalmasak a szerző jogainak hatékony védelmére. Az Szjt. bővíti a Ptk. 

semmisségi okokat tartalmazó katalógusát, mert tételesen felsorolja azokat az 

                                                
863 T/5949. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről 5. könyv – Kötelmi jog, I. rész A 
kötelmek közös szabályai, 5:158 §-5:160. §  
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eseteket, amikor valamely szerződést (vagy egyoldalú nyilatkozatot) érvénytelennek 

kell tekinteni. Az érvénytelenségi okcsoportok közül hárommal találkozhatunk: az 

alakisági előírások megsértése miatti semmisséggel, a felhasználási módokhoz 

kapcsolódóan a jogszabályba ütközés miatti semmisséggel és a tisztességtelen 

szerződési feltétel megtámadhatóságával.    

  
– Az Szjt. számos esetben írásbeliséget kíván meg érvényes jognyilatkozat 

megtételéhez, így mindazon esetben, amikor az írásbeliség követelményét nem 

elégíti ki a jognyilatkozat, beállnak az érvénytelenség következményei. A 

formakényszer és az érvénytelenség kapcsán nincs különbség a felhasználási 

szerződések és a vagyoni jogok átruházására irányuló szerződések között. Az 

egyoldalú nyilatkozatok kapcsán a formakényszer a felhasználási szerződésekhez 

kötődő nyilatkozatok esetén áll fenn, különösen a jövőben megalkotandó művekkel, 

azok kijavításával kapcsolatos egyes nyilatkozatokat érintően, valamint a közös 

jogkezelői tevékenységhez kapcsolódó nyilatkozat esetén. Valamennyi esetben  

fontos hangsúlyozni, hogy az érvénytelenségi esetek Szjt.-beli katalógusa taxatív 

jellegű, az a bírói gyakorlat által sem bővíthető. 

 
– A jogszabályba ütköző szerződések körében elhatárolási problémát vet fel 

néhány olyan eset, amely az ismeretlen felhasználási módokkal kapcsolatos, s 

amelyeknél a szerződéses nyilatkozat nem vezet semmisségre, az érvénytelenség 

kérdése nem merül fel. Ebbe a körbe tartozik az az eset, amikor (i)  nem ismeretlen 

felhasználási módra vonatkozik az engedély, hanem a szerződéskötéskor már ismert 

felhasználási módra vonatkozó engedélyt próbálnak kiterjesztően értelmezni – az 

Szjt. 42. §-a (3) bekezdésének azon szabálya szerint, mely kimondja, hogy ha a 

felhasználási szerződés tartalma nem állapítható meg egyértelműen, a szerző számára 

kedvezőbb értelmezést kell elfogadni, illetőleg figyelemmel a Ptk. 207. §-a (1) 

bekezdésére is, (ii) amennyiben a szerződés megkötésekor a felhasználási mód 

ismert, melyre az adott felhasználási szerződés vonatkozik, de később az adott mű 

iránt megnő a felhasználási igény, ezen később, a szerződéskötés után bekövetkező 

változás nem teszi a szerződést érvénytelenné, ilyen esetben a bíróság módosíthatja a 

felhasználási szerződést, valamint (iii) amennyiben a korábban is ismert felhasználási 

mód megvalósítását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben 

teszi lehetővé a felhasználásnak a szerződés megkötését követően kialakult 
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módszere, ilyenkor ez nem tekinthető a szerződés megkötésekor még ismeretlen 

felhasználási módnak,864 azaz a felhasználási módot ez esetben olyannak kell 

tekinteni, amelyre a felhasználási szerződés hatálya kiterjed, csak legfeljebb annak 

minősége változik, javul, ami azonban nem teszi a szerződést érvénytelenné, továbbá 

(iv) a meghatározott számú, jövőben megalkotandó művekre nézve a 

szerződéskötéskor ismert felhasználási mód tekintetében köthető érvényes szerződés, 

(v) az olyan – elsősorban amerikai gyakorlatban létező – felhasználási szerződések 

(buy-out szerződések), amelyek alapján a szerző a felhasználó számára kizárólagos, 

térben és időben korlátlan felhasználási jogot biztosít a művén, és ezért 

szolgáltatásként egyszeri átalányjellegű díjazásban részesül, továbbá lemond minden 

ezzel kapcsolatos jövőbeli igényéről, abban az esetben tekinthetők a magyar jog 

hatálya alatt érvényesnek, ha a felhasználási jog engedése nem vonatkozik a 

szerződéskötéskor ismeretlen felhasználási módra, azaz az engedély adása 

tartalmilag nem korlátlan.865 Ugyancsak nem tekinthető érvénytelennek az 

életműszerződések körében kötött előszerződés és opciós szerződés. Minden esetben 

konkrétan, az adott felhasználási szerződés részletes tartalmi vizsgálata alapján 

dönthető el, hogy az adott felhasználási jog engedélyezése a jog által tilalmazott vagy 

jogszerű.  

 
– A mind a joggyakorlatban, mind a jogirodalomban kibontakozott 

bizonytalanságok miatt indokolt volt annak egyértelmű törvényi rögzítése, hogy a 

jogdíjközlemények, mint általános szerződési feltételek, nem minősülnek jogszabály 

által megállapítottnak, illetve olyannak, amelyet jogszabály előírásainak megfelelően 

határoztak meg. Szükséges lett volna továbbá rögzíteni azt is az Szjt.-ben, hogy a  

díjszabások nem minősülnek a főszolgáltatást, illetve a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás arányát megállapító feltételeknek, ezért rájuk nem vonatkozik a Ptk. 

megtámadás kizártságát előíró rendelkezése. A magunk részéről indokoltnak 

tartanánk az Szjt.-ben néhány olyan spciális rendelkezés rögzítését, amely képes 

megakadályozni azt, hogy a megtámadás jogával visszaélésszerűen lehessen élni. Így 

nem indokolt a megtámadási jog biztosítása azon felhasználók és érdekképviseleti 

szervezetek részére, akik az előzetes véleményezési, illetve egyeztetési eljárásban 

részt vettek. 

                                                
864 Szjt. 44. § (2) bekezdés  
865 Gyenge: A média-konvergencia (2. rész)…  58. o 
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– A felhasználási szerződés felhasználó részéről történő megsértése esetén 

főszabály szerint a Ptk.-ban szabályozott jogkövetkezmények alkalmazására van 

lehetőség, de mindazon esetekben, amikor az Szjt. maga határoz meg speciális 

jogkövetkezményt, akkor csak és kizárólag ezen szerzői jogi jogszabályban rögzített 

szankciót lehet alkalmazni, mert a Ptk. rendelkezései csak akkor jöhetnek 

figyelembe, ha nincs speciális szerzői jogi tárgyú szabály. A speciális 

jogkövetkezmények alkalmazását a felhasználási szerződés, annak kizárólagos 

jellege indokolja olyan esetben, amikor a szerzőt hátrányok érhetnék a kizárólagos 

szerződés hosszú távú fenntartása miatt. Ezek az esetek többnyire rendkívüli 

felmondási jogot biztosítanak a szerző részére, így végső soron kapcsolatban állnak a 

Ptk. azon szabályával (321. §-a (1) bekezdés), mely a felmondási jog gyakorlását 

lehetővé teszi jogszabályban meghatározott esetekben.  

 
–  A szerződéses jogviszony jellegéből adódóan a felhasználóval szerződő fél, 

azaz a szerző jogsértésére, szerződésszegő magatartására nézve is megfelelő 

szankciók állnak a felhasználó rendelkezésére jogai védelme érdekében. Az ezen 

esetben alkalmazható jogkövetkezmények azonban nem tekinthetőek a szerzői jogi 

jogbitorlás szankcióinak, hiszen tipikusan nem a szerző jogainak megsértése esetén 

kerülnek alkalmazásra, hanem a felhasználó jogainak megsértése okán. Tágabb 

értelemben azonban ezen, a felhasználókat megillető jogkövetkezményeket is, mint a 

szerzői jogi felhasználással összefüggésben álló szankciókat, vizsgálni kellett témánk 

szempontjából, mert a tágabb értelemben vett szerzői jogi szankciórendszernek (ami 

nem csak a szerzői jogi jogbitorlások jogkövetkezményeit jelenti) részét képezik, 

ellensúlyt jelentve a szerzők általi visszaélésekkel, túlkapásokkal szemben.  

 
VII.2. Az internet-szolgáltatók felelőssége és az értesítési-eltávolítási eljárás  

 
VII.2. 1. Alapvetés 

 
A digitalizáció és a világháló megjelenésével párhuzamosan növekedett a jogsértések 

elkövetésének a lehetősége is. Az interneten keresztül megvalósuló minden 

korábbinál nagyobb mértéket öltő műfelhasználás tekintetében is elmondható az, 

hogy nemcsak a jogszerű, hanem a jogellenes felhasználásoknak a száma is óriási 

mértékben emelkedett. Az internet „megregulázásának” folyamatában először az 
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önszabályozás mechanizmusai kaptak hangsúlyos szerepet, amelyet azonban idővel 

felváltott, illetve az önszabályozás mellett kiegészített az állami jogalkotás.866 

Mindezzel egyértelművé vált, hogy az internet sem a korlátlan szabadság világa, az 

információáramlás ésszerű keretek közötti korlátozása nem megkerülhető, a 

társadalmi és jogi normákkal ellentétes magatartást tanúsító személyeknek 

jogkövetkezmények alkalmazásával kell szembenézniük. Arra figyelemmel, hogy az 

interneten keresztül megvalósuló műfelhasználásnak több szereplője is van, 

mindenekelőtt az egyes szereplőknek a felhasználási folyamatban betöltött szerepét 

kell vizsgálni, azt,867 hogy a szerzői művek és a rokonjogi teljesítmények 

felhasználására irányuló folyamatban milyen szerepet játszanak, és ebből 

következően a szerzői jogi jogsértésekért mennyiben vonhatók felelősségre. A 

különböző típusú szolgáltatók és azok felelőssége mértékének bemutatása mellett 

szükséges szólni arról a speciális eljárásról, melyet értesítési-eltávolítási eljárásnak 

neveznek,868 és amely alapján az egyes szolgáltatóknak a bitorlásért való felelőssége 

jelentős mértékben korlátozásra kerül. Meg kell azonban jegyezni, hogy az itt 

tárgyalt szabályok és intézmények értelemszerűen abban az országban születtek meg 

először, amely országban először vált tömegessé az internetes felhasználás, azaz 

amely ország először szembesült olyan problémákkal, amelyek megoldása jogi 

eszközöket kívánt.869 A közvetítő szolgáltatók felelőssége vonatkozásában az 

Európai Parlament és a Tanács belső piaci információs társadalmi szolgáltatások, 

különösen az elektronikus kereskedelem bizonyos jogi vonatkozásairól szóló 

2000/31/EK irányelve már részletes szabályozást tartalmaz a közvetítő szolgáltatói 

cselekmények meghatározásáról és a felelősségkorlátozásról,870 azonban nem 

szabályoz értesítési és eltávolításra vonatkozó rendelkezéseket, ugyanakkor 

megfelelően ösztönzi a tagállamokat az eljárás bevezetésére.871 

 
 
                                                
866 Egyes szerzők szerint az internet sem szabályozatlan terület, mert például az interneten okozott kár 
sem más, mint a „való világban” okozott kár, Muraközi Gergely: Tiszta Amerika, avagy a magyar Net 
ön-, köz- és magánszabályozása, www.jogiforum.hu  
867 Erre nézve nemzetközi szinten lsd. részletesen Hance: Üzlet … 173-199. o.  
868 Bayer Judit: A szolgáltatók felelősségének szabályozása a legújabb alkalmazások és az amerikai 
tapasztalatok fényében, www.mediakutato.hu/cikk/2007_04_tel/02_szolgaltatok_felelossege/01.html  
869 Dr. Szinger András: Észrevételek Dr. Muraközi Gergely: Tiszta Amerika „c.” cikkével 
kapcsolatban, www.jogiforum.hu/publikaciok/48 
870 melyet a V.2.2.1 pontban részletesen bemutatunk 
871 Faludi Gábor: Az elektronikus kereskedelmi törvény, valamint a szerzői és iparjogvédelmi 
szabályok kapcsolata, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2002. 5. szám, 
www.mszh.hu/kiadv/ipsz/200210/az_elektronikus.html  
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VII.2.2. Műfelhasználás az interneten  

 
A jelenleg hatályos Szjt. – anélkül, hogy az internet kifejezést használná – több 

„internet-specifikus” szabályt tartalmaz.872 Alaptételként kell elfogadnunk azt, hogy 

a szerzői jog általános terminus technikusai vonatkoznak az interneten történő 

műfelhasználásra is, az Szjt. rendelkezései e körben is irányadóak. Így amikor az 

interneten keresztül megvalósuló műfelhasználásról beszélünk, természetesen csak 

olyan műveket értünk ezen, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ugyanígy az 

általános szabályok érvényesülnek a szerzői jog alanyát illetően, valamint a 

szabályozás közvetett tárgyaként a szerzői művek és rokon jogi teljesítmények 

vonatkozásában is. 

 
Az internetes környezetben történő felhasználást összefoglaló néven „online 

felhasználásnak” nevezi a jogi irodalom.873 Ez a különböző tartalmak, szerzői művek 

és a rokon jogi teljesítmények számítógépes hálózaton keresztül nyilvánossághoz 

történő továbbítását jelenti, vagyis a nyilvánosság számára elektronikus hálózaton 

lehívásra hozzáférhetővé tételt. Az Szjt. technológiasemleges meghatározása szerint 

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 

választhatják meg.874 Ebbe a definícióba nemcsak az interneten keresztül, hanem 

bármely más eszközzel, módon, illetőleg platformon875 történő felhasználás is 

beletartozik. A nyilvánosság fogalmán azt értjük, hogy a felhasználás a nyilvánosság 

számára hozzáférhető helyen vagy bármely más olyan helyen történik, ahol a 

felhasználó családján és annak társasági, ismerősi körén kívüli személyek gyűlnek 

vagy gyűlhetnek össze.876  

 

                                                
872 Az 1969. évi III. törvény bár nem tartalmazott speciális szabályokat az interneten keresztül 
megvalósuló műfelhasználásra, a szerzői jogi védelmet a Végrehajtási Rendeletben (9/1969. (XII.29.) 
MM rendelet) meghatározottak szerint az internetes felhasználásokra is értelmezni lehetett, mert a 
Végrehajtási Rendelet 10. § (1) bekezdése a felhasználáson az Szjt. alkalmazásában azt a folyamatot 
értette, amely a művet vagy annak részletét a nyilvánossághoz közvetíti.  
873 Gyertyánfy Péter-Faludi Gábor-Kabai Eszter-Szinger András-Tóth Péter Benjámin: Szerzői 
művek, védjegyek és szellemi teljesítmények az interneten – A magyar jogi védelem I. rész., Magyar 
Jog, 2004. 12. szám, 708. o.  
874 Szjt. 26. § (2) bekezdés  
875 SMS, WAP 
876 Szjt. 24. § (3) bekezdés  
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Az online felhasználásnak alapvetően két fő típusát különíthetjük el: (i) a művek 

műsorként történő érzékelésre való hozzáférhetővé tételét, mely alapján a szerzői 

műveket és rokon jogi teljesítményeket úgy teszik a számítógépes hálózat 

igénybevételével a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a közönség tagjai 

azokat műsorként érzékelhetik. Ezen felhasználás körébe tartozik a webcasting, ahol 

az internet-felhasználó meghatározott műsorfolyamokból, illetőleg műsorszámokból 

választhat meghatározott szempontok szerint, illetőleg a simulcasting, mely szerint a 

felhasználás nem önállóan, hanem egy azonos rádiós vagy televíziós sugárzással egy 

időben történik, ahol az internet a hagyományos műsorszórás alternatívájaként 

jelenik meg. (ii) Az egyedi lehívásra való hozzáférhetővé tétel az online felhasználás 

azon típusa, ahol a felhasználók számára oly módon történik a szerzői művek és 

rokon jogi teljesítmények hozzáférhetővé tétele, hogy nemcsak a felhasználás helye 

és ideje, hanem egyes művek is külön-külön egyénileg, azaz nem műsorként 

válaszhatók ki.877 Az egyedi lehívásra történő hozzáférhetővé tétel útján megvalósuló 

szerzői jogi felhasználások mint engedélyköteles felhasználási cselekmények körébe 

sorolható a digitális többszörözés, vagyis a művek és rokon jogi teljesítmények 

tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes 

hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása,878 mint például egy adott 

szerzői mű „beszkennelése”, e-mailben történő elküldése, illetve a számítógépes 

hálózaton továbbított szerzői mű CD-re történő kimásolása, kinyomtatása. Az egyedi 

lehívással való hozzáférhetővé tétel másik konkrét megnyilvánulási formája a 

nyilvánossághoz való közvetítés hálózat útján való hozzáférésre való felkínálással,879 

így például a szerzői mű honlapra való felhelyezése.880 A szabad felhasználás881 

digitális környezetben is értelmezhető, az interneten keresztül történő 

műfelhasználások körében is számtalan olyan esettel találkozunk, amikor a már 

korábban nyilvánosságra hozott művek a szerző engedélye és díjfizetési kötelezettség 

nélkül – a törvényben meghatározott keretek között – szabadon felhasználhatók.882  

 
 

                                                
877 Csécsy: A szellemi … 81.o.  
878 Szjt. 18. § (2) bekezdés 
879 Szjt. 26. § 
880 Csécsy: A szellemi … 82.o. 
881 Szjt. IV. Fejezet 
882 Gyertyánfy Péter-Faludi Gábor-Kabai Eszter-Szinger András-Tóth Péter Benjámin: Szerzői 
művek, védjegyek és szellemi teljesítmények az interneten – A magyar jogi védelem II. rész., Magyar 
Jog, 2005. 3. szám, 129-141. o., Szjt. 35. § (1) éls (4) bekezdés 
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VII.2.3. Az internet-szolgáltatók típusai és felelősségük  

 
Az interneten keresztül történő felhasználás egyik specialitása a technikai háttér 

determináló szerepe a felhasználás jellege és a felelősségi formák szempontjából. A 

felhasználási folyamatban ugyanis különböző személyek vesznek részt, melyek közül 

kulcsfontosságú a különböző szolgáltatók szerepe. A jogirodalomban alapvetően 

három különböző szolgáltató típust különítenek el, melyeknek a felhasználási 

folyamatban betöltött szerepükből következően a felelősségük is különböző.883 A 

szolgáltatókon kívül fontos szereplője a felhasználási folyamatnak maga a 

felhasználó,884 aki saját számítógépe előtt ülve megjeleníti az internet kínálta 

tartalmat oly módon, hogy csak a képernyőjén, illetőleg a hangszórókon jelenik meg 

a tartalom betű, kép vagy hang formájában vagy oly módon, hogy azt valamilyen 

hordozón anyagi formában rögzíti is.885 Ugyancsak fontos alanya a folyamatnak a 

jogosult (szerző vagy rokon jogi teljesítmény jogosultja), akinek műve felhasználása 

történik. 

 
Meg kell különböztetni az internet-hozzáférésnek pusztán a technikai-műszaki 

feltételeit biztosító, az interneten hozzáférhető tartalomért csak az infrastruktúrát 

(hardvert) szolgáltatókat, mint access providereket (a továbbiakban: “AP”), az 

internet-hozzáférést, mint szolgáltatást díj ellenében biztosító internet service 

providereket (a továbbiakban: “ISP”)886 és az ún. tartalomszolgáltatókat, az ún. 

content providereket (a továbbiakban: “CP”).887 Az utóbbi körbe tartoznak azok, 

akik termináljaikkal rákapcsolódnak az internetre, és a szervereken keresztül viszik 

fel a tartalmakat. A CP-ek lehetnek professzionális vállalkozások, de 

magánszemélyek is, akik saját honlapjukon helyeznek el különféle tartalmakat.888 

 

                                                
883 Faludi Gábor: Az internetszolgáltatók felelőssége, Külföldi tételes jogi megoldások, Példák a bírói 
gyakorlatból, MIE Közleményei 41/2000., 99-110. o.  
884 Walter J. Jaburek-Norbert Wölfl: Cyber-Recht, Marktplatz Internet-schrankenlose Geschaefte, 
Ueberreuter, Wien, 1997, 1.4.5 Die Zugangsberechtigten. Die Internet-Nutzer, 28. o.   
885 A magyar terminológia szerint igénybevevő, azaz olyan természetes, jogi személy, vagy jogi 
személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz 
igénybe (2001. évi CVIII. törvény 2. § d) pont) 
886 Chris Reed-John Angel: Computer Law, Fourth Edition, Blackstone Press, évszám nélkül, 341. o. 
887 Kiss Tibor: A szerzői művek szabad felhasználásnak korlátai az interneten, Miskolci Egyetem, 
Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2001. november 6., Állam- és Jogtudományi Kar Szekció 
Kiadványa, 148. o. 
888 Az Amerikai Egyesült Államokban őket subscribereknek (előfizetőknek), míg az európai 
terminológiában recipientnek (fogadó félnek) nevezik. 
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A magyar szabályozásban az Elker. törvény tartalmaz rendelkezéseket mind a 

szolgáltatókat, mind az ő felelősségüket érintően. A szabályozás nemzetközi 

jogalkotói és bírói gyakorlati tapasztalatokon nyugszik.889 Az Elker. törvény 

értelmében szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 

bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.890 Az 

Elker. törvény meghatározza ugyanakkor a közvetítő szolgáltató fogalmát is, 

ilyennek minősítve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 

azon szolgáltatót, amely (i) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő 

hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű 

adatátvitel és hozzáférés-biztosítás), (ii) az igénybe vevő által biztosított információt 

távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más igénybe vevők 

kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja 

(gyorsító tárolás), (iii) az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhely-

szolgáltatás), (iv) az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az 

igénybevevő számára (keresőszolgáltatás).891 Az említett szolgáltatók által nyújtott 

tevékenység kapcsán megjegyzendő, hogy az egyszerű adatátvitel és hozzáférés 

biztosítása – egyéb feltételek fennállta esetén – mint időleges többszörözés szabad 

felhasználásnak minősül, a keresőszolgáltatás pedig – mivel sem többszörözés, sem 

nyilvánossághoz közvetítés, azaz felhasználási cselekmény nem valósul meg – nem 

minősül szerzői jogi értelemben vett felhasználásnak.892 Az összes többi, szolgáltató 

által nyújtott cselekmény, mint többszörözés, illetőleg nyilvánossághoz közvetítés 

olyan engedélyköteles felhasználási cselekményt valósít meg, amely engedély 

hiányában jogellenesnek minősül.893 Ez esetben merülhet fel a közvetítő 

szolgáltatóknak a felelőssége a szerzői jogi jogsértésekért.  

 
Az internetes szolgáltatók szerzői jogi felelőssége kapcsán hangsúlyozni kell, hogy a 

tartalomszolgáltatók személyének meghatározása, azonosítása sokszor komoly 

problémákba ütközik, ezért velük szemben az általuk elkövetett jogsértések miatti 

jogkövetkezmények alkalmazása is komoly kérdéseket vet fel.894 Az Elker. törvény 

                                                
889 Lilian Edwards-Charlotte Waelde: Law and the Internet, A Framework for electronic Commerce, 
Oxford-Portland Oregon, 2000, 199. o.  
890 2001. évi CVIII. törvény 2. § k) pont  
891 2001. évi CVIII. törvény 2. § l) pont  
892 Gyertyánfy-Faludi-Kabai-Szinger-Tóth: Szerzői művek, I. rész…  712. o. 
893 Faludi Gábor: Liability of internet service providers for copyright infringements under the new 
Hungarian Copyright Act, http://www.szecskay.hu/publikaciok/fgay007.pdf  
894 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 521. o.  
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általános jelleggel azt rögzíti, hogy a szolgáltató ugyan felel az általa rendelkezésre 

bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információért,895 azonban a közvetítő 

szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy 

hozzáférhetővé tett információkért az Elker. törvényben meghatározott feltételek 

fennállta esetén nem felel.896 A szabályozás indoka az, hogy a közvetítő szolgáltató 

általában olyan helyzetben van, hogy nem lehet információja arról, hogy milyen 

tartalmú információt továbbít, illetőleg tárol vagy tart rendelkezésre.897 Az Elker. 

törvény ráadásul kifejezetten nem teszi a közvetítő szolgáltató kötelezettségévé azt, 

hogy az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információt 

ellenőrizze, továbbá nem is köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, 

amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak,898 azaz a közvetítő 

szolgáltatóknak a tartalom vizsgálata törvény alapján nem kötelezettsége. A 

közvetítő szolgáltató felelősség alóli mentesülésének feltétele azonban az, hogy 

lefolytassa az Elker. törvényben meghatározott – a későbbiekben ismertetésre kerülő 

– értesítési-eltávolítási eljárást.899 A közvetítő szolgáltató ugyanakkor nem felel az 

információ-eltávolítással vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett 

jogsérelemért sem, amennyiben az Elker. törvényben meghatározottak szerint jár 

el.900 A közvetítő szolgáltatók törvény alapján fennálló mentesülése nem zárja ki, 

hogy az a személy, akit a jogellenes tartalmú információ révén sérelem ért, a 

jogsértésből fakadó igényei közül a jogsértés megelőzésére vagy abbahagyására 

irányuló követeléseit a jogsértő fél mellett a közvetítő szolgáltatóval szemben is 

bírósági úton érvényesítse.901 Vagyis a közvetítő szolgáltató felelősségének 

korlátozása902 abban nyilvánul meg, hogy felelőssége a jogsértő magatartás 

abbahagyására, illetve attól a jövőre nézve történő eltiltására terjed ki a vétlen 

                                                
895 2001. évi CVIII. törvény 7. § (1) bekezdés  
896 2001. évi CVIII. törvény 7. § (2) bekezdés 
897 Gyertyánfy-Faludi-Kabai-Szinger-Tóth: Szerzői művek I. rész…  712. o. 
898 2001. évi CVIII. törvény 7. § (3) bekezdés 
899 2001. évi CVIII. törvény 7. § (4) bekezdés 
900 2001. évi CVIII. törvény 7. § (6) bekezdés 
901 2001. évi CVIII. törvény 7. § (5) bekezdés 
902 Ugyanez érvényesül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra nézve is, erről részletesen lsd.: 
Faludi Gábor: Az elektronikus kereskedelem és a szerzői jog egyes összefüggései, Polgári Jogi 
Tudományos Diákkör Évkönyve, 2001-2002 tanév, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és 
Jogtudományi Kar, 2003. január 24., 19-20. o.  
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magatartás esetén.903904 Mentesítheti az alperesi pozíciótól a közvetítő szolgáltatókat 

az értesítési-eltávolítási eljárás szabályainak a követése. A közvetítő szolgáltató is 

köteles a jogsértés abbahagyását, eltiltását elrendelő akár polgári, akár büntetőjogi 

határozatot végrehajtani, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy a közvetítő szolgáltató 

által hozzáférhetővé tett tartalom nem jogsértő.905 A közvetítő szolgáltatók 

felelősségének korlátozása szoros összefüggést mutat az értesítési-eltávolítási 

eljárással, hiszen annak előírásait betartva kell eljárniuk a felelősség alóli 

mentesülés, illetőleg a korlátozott felelősség biztosítása érdekében. Erre figyelemmel 

is szükséges ezen eljárás részletes vizsgálata.  

 
VII.2.4. A magyar szabályozás rendszere 

 
VII.2.4.1. Az önszabályozás 

 
A magyar gyakorlatban a törvényi szabályozást megelőzően az önszabályozás 

keretében került először alkalmazásra az értesítési és eltávolítási eljárás. Az 

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület volt az a szervezet, amely 

elsőként kívánta alkalmazni az eljárást. 2001. január 1-jétől érvényes 

Jogdíjközleményében906 (a továbbiakban: “Jogdíjközlemény) jelentette meg először 

az eljárás szabályait. A Jogdíjközleménynek a nyilvánosság számára lehívással („on 

demand”) hozzáférhetővé tétele közös szabályai körében a szolgáltatói felelősség 

korlátozása kapcsán rögzítette az ARTISJUS a részletszabályokat. A 

felelősségkorlátozást a Jogdíjközlemény akként fogalmazza meg, hogy (i) 

amennyiben a közvetítő szolgáltató úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben 

általában elvárható, (ii) a tartalomszolgáltató által felajánlott tartalmat nem ismeri, 

illetőleg nem ismerheti, és (iii) kizárólag művek, illetőleg a műveket tartalmazó 

honlap (adatai) számára tárhelyet nyújt,907 és/vagy (iv) azokat a lehívás vagy a 

                                                
903 Az internetszolgáltatók felelősségének korlátozására nézve lsd.: Szinger-Tóth: Gyakorlati … 237. 
o.  
904 Gyertyánfy-Faludi-Kabai-Szinger-Tóth: Szerzői művek, I. rész…  713. o. 
905 Gyertyánfy (szerk.): A szerzői … 522. o. 
906 A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda (ARTISJUS) Közleménye irodalmi és zenei művek nem színpadi 
nyilvános előadásáért, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról kiadott másolatok 
nyilvános közvetítéséért, rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan nyilvánossághoz történő 
továbbközvetítéséért, valamint a színpadra szánt irodalmi és zenedrámai művek, jeleneteik, vagy 
keresztmetszeteik kivétel az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a 
nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, Magyar Közlöny, 2001. évi 4. szám  
907 hosting  
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hozzáférés gyorsítására szolgáló tárolóban rögzíti,908 és/vagy azokat továbbítja,909 és 

azokat a hozzáférés megkönnyítése érdekében keresőrendszerekben rögzíti, 

tárolja,910 és (v) megállapodást köt az ARTISJUS-szal értesítési-eltávolítási eljárás 

alkalmazásáról, valamint (vi), azt be is tartja, akkor az ARTISJUS, illetőleg az általa 

képviselt jogosultak irányában szerzői jogi jogsértésért nem felel.911 A felelősség 

alóli mentesülésre tehát abban az esetben kerülhet sor, ha olyan művekkel 

kapcsolatosan merül fel szolgáltatói felelősség, amelyek az ARTISJUS közös 

jogkezelésébe tartoznak. Az ARTISJUS a saját nevében léphet fel a jogsértőkkel 

szemben az értesítési-eltávolítási eljárás keretében.912 Az eljárási szabályok 

részletezésétől eltekintünk. Az ARTISJUS 2002. évi díjközleménye913 gyakorlatilag 

fenntartotta az értesítési-eltávolítási eljárás fentebb ismertetett szabályait, azon csak 

néhány változtatást eszközölt.  

 
A jogdíjközlemények szerint az ISP és az ARTISJUS közötti megállapodásnak 

tartalmaznia kellett azt, hogy a szolgáltató által végzett, fentebb hivatkozott 

tevékenységek szerzői jogi felhasználást valósítanak meg.914 Az Előadóművészi 

Jogvédő Iroda (a továbbiakban: „EJI”)  díjközleménye hasonló szabályozást 

tartalmazott. A 2001. évi díjközlemény hatálya alatt már 2001 augusztusában sor 

került a díjközleményben foglalt eljárás alkalmazásáról szóló megállapodás 

megkötésére a közös jogkezelő,915 valamint a Magyarországi Tartalomszolgáltatók 

Egyesülete mint tagjainak képviselője között.916 A megállapodás csak a közös 

jogkezelés körébe tartozó művekre és teljesítményekre terjedt ki, illetve csak azon 

tartalomszolgáltatókra, akik a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének 

tagjai voltak már.  

 
 
 
 
                                                
908 catching  
909 mere conduit 
910 surch engine  
911 Jogdíjközlemény 3.11. pont 
912 Gyertyánfy Péter (szerk.): A szerzői jogi törvény magyarázata, KJK KERSZÖV Kiadó, Budapest, 
2000, 389. o. 
913 Megjelent a Magyar Közlöny 2002. évi 4. számában  
914 2001. és 2002. díjközlemény IV. fejezet 3.11.1. pont 
915 ARTISJUS, EJI, HUNGART és MAHASZ 
916 Gyenge Anikó: Az interneten elkövetett szerzői jogi jogsértések elleni védelem és az értesítési-
eltávolítási eljárás, E-Akták, Tanulmányok az internet jog világából, (szerk: Kiss Daisy), Bibó István 
Szakkollégium, Internet jogi kutatócsoport, Budapest, 2003, 182. o. 
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VII.2.4.2. A törvényi szintű szabályozás  

 
Az önszabályozást törvényi szintű jogalkotás követte, ugyanis az Elker. törvény917 az 

értesítési-eltávolítási eljárás részletszabályait rögzítette. Megjegyzendő, hogy az 

eredeti törvényjavaslat szövegében az értesítési-eltávolítási eljárásban érintett 

felekként a szerzői jogosultak egyáltalán nem szerepeltek, annak ellenére, hogy az 

indokolás kifejezetten a szerzői jogi körben alkalmazandó “notice and take down” 

elnevezésű, amerikai eljárására utalt, és a javaslat szövegezése szerint, akinek a jogát 

vagy jogos érdekeit a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ sérti, az 

hívhatja fel a szolgáltatót az eltávolításra.918 Az információ bármely, elektronikus 

úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, tekintet nélkül arra, hogy az adat 

tartalma jogi védelemben részesül-e,919 azaz nemcsak szerzői művek lehettek volna 

az eljárással kapcsolatba hozható tárgyak, hanem egyéb jogokat sértő tartalom is. 

Arra vonatkozóan a törvényjavaslat nem tartalmazott semmilyen rendelkezést, hogy 

az információ újra-hozzáférhetővé tétele után milyen lépések tehetők meg. A 

szabályozás célja, hogy a jogsértés megállapítására és a további igények 

érvényesítésére irányuló bírósági eljárás megindítása előtt lehetőséget biztosítson a 

jogosult számára a jogait feltételezhetően sértő tartalmú információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzáférés letiltására vagy eltávolíttatására.920 Az  

Elker. törvény 13. §-a alapján az eljárás az alábbiak szerint bonyolódik, az Elker. 

törvényben megállapított felelősségi szabályok érvényesítését biztosító módon: 

 
Amennyiben a jogosult észleli a jogsértést, értesítheti az ISP-t a jogsértés 

fennálltáról, és felhívhatja a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.921 A 

jogosult szerző vagy kapcsolódó jogi jogosult lehet. Azt, hogy ki tekinthető ilyen 

jogosultnak, s hogy milyen jogokkal rendelkezik, az Szjt. szabályai határozzák meg, 

ezért ebből a szempontból az Elker. törvény keretjogszabálynak minősül.922 A közös 

jogkezelő egyesületek a közös jogkezelésükbe tartozó művek, illetőleg 

teljesítmények vonatkozásában eredeti jogosultként járnak el és nem 

                                                
917 Kihirdetve 2001. december 24-én 
918 2001. évi CVIII. törvény javaslata 13. §  
919 2001. évi CVIII. törvény javaslata 2. § e) pont 
920 A 2001. évi CVIII. törvény 13. §-ához kapcsolódó miniszteri indokolás 
921 Elker. törvény 13. § (1) bekezdés  
922 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői, 2005 … 55. o.  



 281  
 
 

meghatalmazottként.923 A jogosult értesítésének az Elker. törvényben meghatározott 

alakiságoknak is meg kell felelnie, a teljes bizonyító erejű magánokirati vagy 

közokirati forma az előírás. Ezt a szabályt az indokolhatja, hogy a minősített okirati 

forma nagyobb biztonságot jelent a visszaélésekkel szemben. A jogosult nem köteles 

személyesen eljárni, meghatalmazott útján is küldheti az értesítést, ez esetben 

azonban a meghatalmazást kell teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 

közokiratba foglalni.924  

 
Megjegyezzük, hogy a nemzetközi gyakorlatban felmerült a rosszhiszemű 

értesítésekből fakadó károk megtérítésére vonatkozó lehetőségként egyfajta alap 

létrehozása, melyet a jogosultak kockázatközösségeként lehet értékelni.925 Az 

értesítésnek ezen túlmenően tartalmi követelményei is vannak, azaz annak 

tartalmaznia kell (i) a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények 

megjelölését, vagyis az adott szerzői mű, illetőleg kapcsolódó jogi teljesítmény 

megjelölését és az arra vonatkozó bitorló jellegű magatartás körülírását, (ii) a 

jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, azaz az adott mű 

vagy kapcsolódó jogi teljesítmény megfelelő részletességgel való leírását, továbbá 

(iii) a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát és elektronikus 

levelezési címét.926 

 
Az ISP köteles az értesítés átvételétől számított 12 órán belül intézkedni az 

értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés (i) nem biztosítása vagy (ii) az 

információ eltávolítása iránt, és feltüntetni azt, hogy az eltávolítás milyen jogosult 

jogsértést állító értesítése alapján történt. Az ISP köteles a jogosult jogát sértő 

információt biztosító igénybe vevőt 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni az 

értesítésről, illetőleg az eltávolításról és a hozzáférés nem biztosításáról.927 Ez alól 

csak akkor mentesülhet az ISP, ha ugyanazon információ vonatkozásában ugyanazon 

jogosult vagy meghatalmazottja értesítése alapján már eljárt, kivéve, ha az 

eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság rendelte el.928 A 

gyakorlati tapasztalatok alapján az a megállapítás tehető, hogy az eljárásnak 

                                                
923 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői, 2005 … 56. o. 
924 Elker. törvény 13. § (3) bekezdés  
925 Szinger: Úti jelentés … 2. o.  
926 Elker. törvény 13. § (2) bekezdés  
927 Elker. törvény 13. § (4) bekezdés  
928 Elker. törvény 13. § (5) bekezdés  
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általában vége szakad ebben a fázisban, mert a tartalomszolgáltatók, mint igénybe 

vevők, általában nem tiltakoznak az indokolt eltávolítás ellen, hanem inkább 

megőrizve anonimitásukat belenyugszanak a tartalom ISP általi eltávolításába.929  

 
Az érintett igénybevevő, mint tartalomszolgáltató, az ISP értesítésének kézhezvételét 

követő 8 munkanapon belül élhet kifogással az ISP-nél a tartalom eltávolítása miatt. 

Ezen kifogásnak vannak tartalmi és formai követelményei. Alaki előírás a teljes 

bizonyítóerejű magánokirati vagy közokirati forma, míg tartalmi követelmény a 

kifogással szemben az, hogy annak tartalmaznia kell (i) az eltávolított, illetőleg 

hozzáférhetetlenné tett információ azonosítását, ideértve azt a hálózati címet, ahol az 

korábban hozzáférhető volt, továbbá az érintett igénybevevőt azonosító adatokat és 

(ii) indokolt nyilatkozatot arról, hogy az igénybevevő által biztosított információ nem 

sérti a jogosult értesítésben megjelölt jogát.930 A tartalomszolgáltató kifogásának 

kézhezvételét követően haladéktalanul köteles az ISP az információt újra 

hozzáférhetővé tenni, és erről a jogosultat a kifogás megküldésével együtt értesíteni, 

kivéve akkor, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság 

rendelte el.931 Az ISP pedig köteles az információhoz való hozzáférés nem 

biztosításának, illetve az információ eltávolításának hatályát fenntartani, amennyiben 

az igénybevevő (tartalomszolgáltató) a jogsértést elismeri, vagy határidőben nem 

terjeszt elő kifogást, illetőleg az általa előterjesztett kifogás nem tartalmazza az előírt 

adatokat, illetőleg nyilatkozatot.932 

 
A jogosult a tartalomszolgáltató kifogásáról és a sérelmezett tartalom 

visszaállításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül a 

jogsértéssel kapcsolatos igényét bírósági úton három formában érvényesítheti: (i) 

abbahagyás és eltiltás iránti ideiglenes intézkedés iránti kérelmet tartalmazó kereset, 

(ii) fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásával vagy (iii) büntetőfeljelentés 

tételével. Logikátlan azonban a törvényi szabályozás e tekintetben, mert azt írja elő, 

hogy a jogosult bírósági igényérvényesítése esetén a bíróság ideiglenes intézkedést 

elrendelő határozatának kézhezvételétől számított 12 órán belül köteles az ISP az 

információhoz való hozzáférést ismételten nem biztosítani, illetőleg az információt 

                                                
929 Szinger-Tóth: Gyakorlati … 238. o. 
930 Elker. törvény 13. § (6) bekezdés  
931 Elker. törvény 13. § (7) bekezdés  
932 Elker. törvény 13. § (8) bekezdés  
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ismételten eltávolítani.933 A megfogalmazásból arra lehet következtetni, hogy a 

jogosult csak és kizárólag akkor érheti el igazi célját, ha ideiglenes intézkedést is 

tartalmazó keresetlevelet nyújt be a polgári ügyekben eljáró bírósághoz, ugyanis a 

törvény csak az ideiglenes intézkedést elrendelő határozatról való értesítés ISP 

részére való megküldéshez fűzi az ismételt nem biztosítás, illetőleg ismételt 

eltávolítás kötelezettségét. Amennyiben tehát a jogosult büntetőeljárást kezdeményez 

– ahol az ideiglenes intézkedés nem értelmezhető – vagy fizetési meghagyás iránt 

nyújt be kérelmet – ahol egyrészt ugyancsak nincs ideiglenes intézkedésre lehetőség, 

másrészt csak pénz fizetésére, illetve dolog kiadása iránt terjeszthető elő fizetési 

meghagyás iránti kérelem –, a jogosult gyakorlatilag lehetetlenné teszi az értesítési-   

-eltávolítási eljárás folytatását, és ezáltal az információhoz való hozzáférés 

megszüntetését az ISP részéről nem követelheti. Amennyiben azonban a bíróság 

ideiglenes intézkedést elrendelő határozata alapján az ISP részéről megtörténik a 

hozzáférés ismételt nem biztosítása, illetve az információ ismételt eltávolítása, úgy 

az ISP ezen intézkedésről a bírósági határozat másolatának megküldésével az 

igénybe vevőt, mint tartalomszolgáltatót, az intézkedés megtételétől számított 1 

munkanapon belül köteles értesíteni.934 

 
A jogosult az általa indított polgári perben, illetőleg büntetőeljárásban hozott 

határozatról – az ideiglenes intézkedést elrendelő vagy az az iránti kérelmet elutasító 

határozatról is – haladéktalanul köteles az ISP-t értesíteni. Az érdemi határozatban 

(illetőleg ideiglenes intézkedésben) foglaltaknak az ISP haladéktalanul köteles eleget 

tenni.935 A kielégítő mélységű szabályozást nyújtó936 eljárás lefolytatásának az lesz a 

következménye, hogy amennyiben az ISP mindenben megfelel a törvényben foglalt 

előírásoknak, illetőleg egyébként sem tanúsít felróható magatartást, akkor szerzői 

jogi alapon (bitorlásért) még abban az esetben sem vonható felelősségre, ha a 

tényleges jogsértő személyére nem derül fény.937  

 
Amennyiben az ISP mindenben megfelel az Elker. törvény 13. §-ában szabályozott 

értesítési-eltávolítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseknek, akkor vele szemben a 

                                                
933 Elker. törvény 13. § (9) bekezdés 
934 Elker. törvény 13. § (9) bekezdés  
935 Elker. törvény 13. § (10) bekezdés 
936 Tattay: A szellemi … 212. o.  
937 Szinger András-Tóth Péter Benjámin: Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz, Novissima Kiadó, 
Budapest, 2004., 239. o. 
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bíróság semmilyen jogkövetkezményt nem alkalmazhat, még az abbahagyás, 

illetőleg az eltiltás jogkövetkezményét sem, az ISP mint közvetítő szolgáltató 

számára kötelezettség ugyanis nem a bírósági határozatból ered, hanem az Elker. 

törvény előírásaiból. A bíróság határozata az eltiltás vonatkozásában nem az ISP-re 

vonatkozik, hanem a tartalomszolgáltatóra, mint a bírósági eljárás alperesére, 

(érintett igénybevevőre). A tartalomszolgáltató ugyanis az eltiltás következtében 

egyetlen más ISP-nél sem teheti hozzáférhetővé az információt.938 Az ISP 

ugyanakkor nem felelős az érintett információ eltávolításának, vagy az ahhoz való 

hozzáférés nem biztosításának eredményes végrehajtásáért sem, amennyiben a 

törvényi rendelkezéseknek megfelelően és jóhiszeműen jár el.939 Az Elker. törvény 

miniszteri indokolása rámutat továbbá arra is, hogy a szabályozásnak nem célja az 

interneten hozzáférhető tartalom szabályozása. A tartalom szabályozását továbbra is 

az egyes tevékenységekre irányadó jogszabályok biztosítják oly módon, hogy a 

jogellenes tartalom elleni védelmet a Ptk. személyhez fűződő jogokról és azok 

oltalmáról szóló rendelkezései, illetőleg az Szjt. és a Büntető Törvénykönyv 

rendelkezései biztosítják.940 

 
VII.2.4.3. Hatályos önszabályozási elemek 

 
A törvényi szabályozás mellett jelenleg is létezik önszabályozás, a közös jogkezelő 

szervezetek jogdíjközleményei ma is tartalmaznak rendelkezést a 

felelősségkorlátozás, illetőleg az értesítési-eltávolítási eljárás vonatkozásában. Ilyen 

tartalmú szabályokat jelenleg az ARTISJUS, az EJI, a FilmJus Filmszerzők és 

Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete (a továbbiakban: „FilmJus”) és a HUNGART 

Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (a továbiakban: 

„HUNGART”) jogdíjközleményei rögzítenek. 

 
VII.2.4.3.1. Az Artisjus jogdíjközleménye 

 
Az ARTISJUS 2009-re érvényes jogdíjközleménye941 a II. fejezet 5.2 pontjában 

rögzíti a releváns rendelkezéseket. A szabályozás szerint amennyiben a közvetítő 

szolgáltató (i) úgy jár el, ahogy az a szolgáltatótól az adott helyzetben általában 

                                                
938 Gyenge: Az interneten … 187. o. 
939 Elker. törvény 13. § (12) bekezdés  
940 2001. évi CVIII. törvény 13. §-hoz fűzött miniszteri indokolás 
941 Megjelent a Hivatalos Értesítő 2009. évi 8. számában (2009. február 27.)  
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elvárható, (ii) az ARTISJUS, illetőleg az általa képviselt jogosultak irányában a 

szerzői jogsértésért nem felel, kivéve a jogsértéstől eltiltást és abbahagyásra 

kötelezést, azaz nem kell engedélyt kérnie, és jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll 

fenn. Amennyiben pedig az Elker. törvény 13. §-a szerinti értesítési-eltávolítási 

eljárásnak megfelelően jár el, a jogsértéstől eltiltás és abbahagyásra kötelezés 

jogkövetkezményétől is mentesül.942 A mentesüléshez az szükséges, hogy az ISP az 

ARTISJUS-szal kössön megállapodást, melynek tartalmaznia kell (i) azt, hogy az 

ISP által végzett tevékenységek szerzői jogi felhasználást valósítanak meg, (ii) azt, 

hogy az ARTISJUS a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tényeket, illetőleg 

a szerzői jogot sértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat akként 

határozza meg, hogy megjelöli a lehívásra hozzáférhetővé tétel általa gyakorolható 

engedélyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket943 és a közös jogkezelő 

egyesületekről szóló nyilvántartásba vételét tartalmazó, hivatalos lapban megjelent 

közlemény megfelelő részeit, és egyben kijelenti, hogy csak olyan mű tekintetében és 

csak olyan vagyoni jog érvényesítése iránt lép fel, amely a megjelölt jogszabályi 

rendelkezések és a nyilvántartásába vétel alapján közös jogkezelésbe tartozik, 

valamint (iii) a felek a megállapodással összefüggésben hatályos írásbeli közlésnek 

tekintik a nekik vagy az általuk harmadik személyhez címzett írásbeli magánokirat 

hű másolatát, továbbá az elektronikus úton tett közlést is, ha annak megérkezését a 

címzett elektronikus úton igazolja.944 Ezen szabályok azonban nem mentesítik az 

ISP-t a kereskedelmi mértékben nyújtott szolgáltatás esetén a jogsértés elkövetéséhez 

kapcsolódó adatszolgáltatási igény teljesítése945 alól.  

 
A jogdíjközlemény alapján csak olyan szerzői művek és teljesítmények esetén van 

lehetőség az értesítési-eltávolítási eljárás lefolytatására, melyek tekintetében a közös 

jogkezelő szervezet, az ARTISJUS jogosultságokkal rendelkezik, azaz olyan művek 

és teljesítmények is kezelésébe tartoznak, amelyekre nézve az ISP-vel megállapodást 

kötött. Mindazon művek, illetve teljesítmények tekintetében, melyekre nézve a közös 

jogkezelő szervezet nem rendelkezik jogosítványokkal, illetőleg amelyek nem 

internet útján kerülnek felhasználásra, illetve amelyek vonatkozásában megállapodás 

nem születik az ISP és az ARTISJUS között, értelemszerűen nem alkalmazhatók az 

                                                
942 ARTISJUS 2009. évi jogdíjközleménye 5.2.2. pont 
943 Szjt. 27. §, 91. § (1) bekezdés, 92. § (3) bekezdés  
944 ARTISJUS 2009. évi jogdíjközlemény 2. fejezet 5.2.3. pont 
945 Szjt. 94. § (4) bekezdés c) pont 
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értesítési-eltávolítási eljárásra vonatkozó rendelkezések. Az első (2001. évi) 

jogdíjközleményhez képest az eljárás részletezése a jogdíjközleményből mára már 

kimaradt, melynek indoka, hogy a törvényi szabályozás pontosan rögzíti az 

értesítési-eltávolítási eljárás részleteit.  

 
VII.2.4.3.2. Az EJI, a FilmJus és a HUNGART  jogdíjközleménye  

 
A hozzáférést biztosítók felelősségének korlátozására vonatkozóan az EJI 2008. évi 

jogdíjközleménye946 tartalmaz utalásokat. A felhasználás részletes feltételeiről az ISP 

és a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda (a 

továbbiakban: „MSZSZ-EJI”)947 amennyiben az ISP lehívással történő hozzáférésre 

felajánlott tartalmat nem ismeri, illetőleg nem ismerheti, és az Elker. törvényben 

rögzített feltételekkel nyújt szolgáltatást, az MSZSZ-EJI és az általa képviselt 

előadóművészi jogosultak irányában az előadóművészi jogok megsértéséért nem 

felel, azaz jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn, amennyiben az Elker. 

törvényben meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást lefolytatja. Ugyanilyen 

szabályozást tartalmaz a FilmJus és a HUNGART 2009. évre vonatkozó 

jogdíjközleménye948 is. 

 
Ha az ISP a jogdíjközleményben meghatározott felhasználást is megvalósítja, az 

értesítési-eltávolítási eljárás alkalmazásáról szerződést kell kötnie az MSZSZ-EJI-

vel.949 A szerződésnek tartalmaznia kell azt, hogy az ISP által végzett tevékenységek 

előadóművészi jogok szempontjából felhasználást valósítanak meg.950 A 

szolgáltatónak vállalnia kell a szerződésben, hogy az Elker. törvény 13. §-ában 

meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást lefolytatja abban az esetben, ha az 

MSZSZ-EJI képviselője útján értesíti a szolgáltatót arról, hogy az MSZSZ-EJI közös 

jogkezelésébe tartozó előadóművészi teljesítményre vonatkozó jogsértés valósult 

meg a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben.951 Az értesítési-eltávolítási eljárás 

                                                
946 Megjelent a Magyar Közlöny 2008. évi 39. számában (2008. március 11.), a dolgozat zárásakor az 
EJI 2009. évre vonatkozó jogdíjközleménye még nem került közzétételre  
947 EJI 2008. évi jogdíjközleménye 6.1. pont 
948 FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő egyesületének jogdíjközleménye a 
filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő 
jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről, Hivatalos Értesítő 2009. 10. (2009. március 13.) és 
a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület díjszabása, 2009., Hivatalos 
Értesítő 2009. 10. (2009. március 13.) 
949 EJI 2008. évi jogdíjközleménye 8.1. pont 
950 EJI 2008. évi jogdíjközleménye 8.2. pont 
951 EJI 2008. évi jogdíjközleménye 8.3. pont 
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alkalmazásáról kötött szerződésben a szolgáltató és az MSZSZ-EJI a jogszabályban 

(Elker. törvényben) nem rendezett kérdésekben állapodhat meg. A jogdíjközlemény 

szerint elegendő a szerződést, illetőleg egyéb nyilatkozatokat, értesítéseket, 

közléseket írásban, teljes bizonyítóerejű magánokirati formában megtenni.952 A felek 

hatályos írásbeli közlésnek tekintik továbbá a nekik vagy általuk harmadik 

személyekhez címzett írásbeli magánokirat hű másolatát, továbbá az elektronikus 

formában tett közlést is, ha annak megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja, 

mely visszaigazolásra a felek kötelesek az egymástól származó elektronikus 

közlemények megérkezése vonatkozásában. Az EJI által kezdeményezendő 

értesítési-eltávolítási eljárásra abban az esetben van lehetőség, ha az EJI az ISP-vel 

megállapodást köt, illetve amennyiben az EJI közös jogkezelésébe tartozik az adott 

előadóművészi teljesítmény.  

 
VII.2.4.4. A törvény és a jogdíjközlemények egymáshoz való viszonya, 

következtetések 

 
Amint az a fentiekben írtakból egyértelműen megállapítható, a mai napig látszólagos 

párhuzamos szabályozás él az értesítési-eltávolítási eljárással összefüggésben, 

egyrészt törvényi szinten, másrészt pedig a jogszabálynak nem minősülő, közös 

jogkezelői díjközleményekben. A két szabályozás között kapcsolópontot jelent azon 

Elker. törvénybeli szabályozás, amely kifejezetten lehetővé teszi, hogy a szerzői és 

kapcsolódó jogi jogosult és az ISP szerződést kössön egymással az értesítési-

eltávolítási eljárás alkalmazásáról. A szerződésben a felek az Elker. törvény 

rendelkezéseitől nem térhetnek ugyan el, de a törvényben nem rendezett kérdésekben 

megállapodhatnak.953 A törvény felhatalmazást ad arra is a feleknek, hogy a 

szerződésükben hatályos írásbeli közlésnek tekinthetik a nekik vagy általuk harmadik 

személyhez címzett írásbeli magánokirat hű másolatát, továbbá az elektronikus úton 

tett közlést is, ha annak megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja. Ez utóbbi 

vonatkozásában a felek kötelesek az egymástól származó elektronikus közlemények 

megérkezését visszaigazolni. Az utóbbi rendelkezések a díjközleményekben is 

visszaköszönnek. Az Elker. törvény tehát kifejezetten lehetővé teszi azt, hogy olyan 

kérdésekben, amelyről a törvény nem rendelkezik, a jogosultak, illetőleg az azok 

képviseletét ellátó közös jogkezelő szervezetek megállapodhassanak, illetve ha 
                                                
952 EJI 2008. évi jogdíjközleménye 8.4. pont 
953 Elker. törvény 13. § (11) bekezdés 



 288  
 
 

rendelkezik is az adott kérdésről a törvény – azzal nem ellentétes módon – 

részletezhetik a törvény általános jellegű szabályait. Erre ad felhatalmazást például a 

nyilatkozatok, értesítések formai előírásait illetően maga a törvény is. A törvény 

alapján köthető megállapodásokat jogosulti oldalról tipikusan a közös jogkezelő 

szervezetek kötnek,954 de nem kizárt az, hogy más jogosultak is akár egyénileg, akár 

csoportosan kössenek szerződést különböző közvetítő szolgáltatókkal vagy a 

szolgáltatók szakmai szervezetével, egyesületeivel.  

 
A törvénytől való eltérés lehetőségének megtiltása jelenti azt is, hogy a törvényben 

meghatározott határidőtől szigorúbb határidőket nem lehet alkalmazni, az ott 

rögzített, az értesítésekben, illetőleg kifogásokban közlendő adatoktól eltérő adatot 

előírni a felek közötti szerződésben sem lehet. Többletelemek előírására azonban 

nyilvánvalóan lehetőség van. Elmondható, hogy a díjközlemények az Elker. 

törvénnyel összehangolt szabályozást tartalmaznak, így valójában nem párhuzamos, 

hanem egymást kiegészítő szabályozásról van szó.  

 
A fentieken túlmenően – egybevetve a törvényi és a díjközleményi rendelkezéseket – 

megállapíthatók különbségek is az alábbiak szerint:  

 
– A törvényi rendelkezések bármely jogosult és ISP között alkalmazhatók, a 

díjközlemények azonban csak az azokat megalkotó közös jogkezelő szervezetek által 

a közös jogkezelésükbe tartozó művek, illetőleg teljesítmények vonatkozásában 

kerülhetnek alkalmazásra, ami a díjközlemények személyi és tárgyi hatályának 

korlátozottságát jelenti a törvény személyi és tárgyi hatályához képest. 

 
– A díjközleményekben foglalt rendelkezések alkalmazására csak akkor van 

lehetőség, ha a közös jogkezelő szervezet az ISP-vel, mint közvetítő szolgáltatóval, 

megállapodást köt, az egyéb jogosultak azonban külön szervezés nélkül is igénybe 

vehetik az értesítési-eltávolítási eljárás törvény adta lehetőségét.  

 
– Az értesítések és nyilatkozatok megtétele kapcsán a díjközlemények az 

alakiság tekintetében – törvény felhatalmazása alapján – egyéb szabályozást 

tartalmaznak, mert az írásbeli magánokirat hű másolatát, illetőleg az elektronikus 

közlést is írásbeli alaknak fogadják el, vagy a közös jogkezelő szervezetek 

                                                
954 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői,  2005 … 57. o. 
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vonatkozásában a teljes bizonyítóerejű magánokirati forma és közokirati forma 

kötelezettsége alól felmentést adnak. 

 
– Az ARTISJUS-nak és a FilmJus-nak mint közös jogkezelő szervnek – 

amennyiben az ISP-vel szerződést kötött – a sérelem tárgya és a jogsértést 

valószínűsítő tények, illetőleg a szerzői jogot sértő tartalmú információk 

azonosításához szükséges adatok vonatkozásában elegendő a jogszabályi 

rendelkezésekre utalnia az értesítésben, míg az Elker. törvény alapján eljáró más 

jogosultak tekintetében konkrét adatok és információk megadására van szükség.  

 
Az értesítési-eltávolítási eljárást értékelve, s annak a magyar szerzői jogi 

rendszerben, a bitorlásokkal szembeni igényérvényesítési lehetőségek tárházában 

betöltött szerepét vizsgálva az alábbi következtetések vonhatók le:  

 
– Az értesítési-eltávolítási eljárást a gyakorlat igényei hívták életre az internet   

megjelenését követően, figyelemmel a technikai fejlődés, a digitalizáció 

eredményeire. 

 
– A kialakult törvényi szabályozás (és az ahhoz kapcsolódó önszabályozó 

mechanizmus) kizárólag az internetes (online) felhasználásokra vonatkozóan 

tartalmaz rendelkezéseket, e körben is kizárólag a közvetítő szolgáltatók felelőssége 

tekintetében, a szerzői jogsértésért fennálló felelősségüket korlátozva, illetőleg 

kizárva abban az esetben, ha az értesítési-eltávolítási eljárásra vonatkozó törvényi 

előírásokat betartják, ez esetben ugyanis velük szemben semmilyen szerzői jogi 

jogkövetkezmény alkalmazására nincs lehetőség. 

 
– Az értesítési-eltávolítási eljárás szabályai nem jogkövetkezményeket 

rögzítenek, azok nem szankciók, pusztán olyan eljárásjogi szabályok, amelyek 

betartása esetén – amellett, hogy a közvetítő szolgáltatók a bitorlásért való felelősség 

alól mentesülnek – biztosítható a szerzői és kapcsolódó jogi jogosultak számára az, 

hogy elérhessék az interneten hozzáférhető jogsértő tartalom hozzáférésnek nem 

biztosítását, illetőleg eltávolítását, még a bírósági eljárás igénybevétele előtt, illetőleg 

annak igénybevétele esetén is az eljárás jogerős befejezéséig. 

 
– Ezen jellemzőik kvázi ideiglenes intézkedéssé emelik az eljárást, hiszen 

jogerős bírósági döntés hiányában is időleges jogvédelmet biztosít a jogosultak 
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számára, de mindezt oly módon, hogy az eljárás garanciális jellegű szabályai 

(például tartalomszolgáltató kifogása) útján mindkét érdekelt fél érdekeinek 

kölcsönös figyelembevétele valósul meg. 

 
– Az eljárási szabályok a jogvitát a szerzői és kapcsolódó jogi jogosultak és a 

tartalomszolgáltatók közötti jogvitára igyekszenek korlátozni, a jóhiszeműen eljáró 

és a törvény rendelkezéseit betartó közvetítő szolgáltatókat kiiktatva a folyamatból, 

ezáltal biztosítva azt, hogy ne kelljen alperesként sem perben állniuk egy szerzői jogi 

bitorlás megállapítására vonatkozó eljárásban. 

 
– A törvényi előírások valójában a közvetítő szolgáltatóktól általában elvárható 

magatartást rögzítik, melyek betartása nemcsak a kártérítési felelősség alóli 

mentesülést eredményezheti számukra, de az objektív jogkövetkezmények 

alkalmazását is kizárja. 

 
– Szoros összefüggésben van az értesítési-eltávolítási eljárás a bírósági – 

polgári peres – eljárásokkal, ugyanis az Elker. törvényben rögzített szabályok 

maradéktalan érvényesüléséhez szükséges a bírósági eljárás megindítása is. 

 
– Gyors és hatékony átmeneti jellegű védelmet biztosít a szerzői és kapcsolódó 

jogi jogosultak számára. 

 
– Mind a személyhez fűződő, mind a vagyoni jogok megsértése esetén kellő 

védelmet nyújt a jogaikban sértettek számára.  

 
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a nemzetközi tendenciáknak és 

szabályozásoknak is megfelelő magyar szabályozás alapján az eljárások a jogerős 

ítéletig ritkán jutnak el, ami azonban nem feltétlenül jelent negatívumot, hiszen – 

még akár a tartalomszolgáltató, mint tényleges bitorló, személye kilétének 

megállapítása nélkül is – a jogsértés megszüntetését a jogosultak el tudják érni. Az 

azonban más kérdés, hogy az őket ért vagyoni és nem vagyoni hátrányok 

tekintetében igényérvényesítésük ekkor nem lehet befejezett jogerős ítélet hiányában. 

Ilyen esetekben tehát gyakran csak részmegoldást jelent az értesítési-eltávolítási 

eljárás. Kritikaként fogalmazható meg az eljárással szemben, hogy a jogosult általi 

első értesítéskor mérlegelési joga nincs az ISP-nek abban a tekintetben, hogy 

eltávolítja-e a tartalmat, vagy a hozzáférést nem biztosítja. Erre még abban az 
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esetben sincs lehetősége, ha kétségei merülnek fel akár a jogosult személyét, akár a 

jogsértés tényét illetően. Megfontolás tárgyát képezheti a jövőre nézve, hogy az 

eltávolítást megelőzően legyen lehetősége az ISP-nek megnyilatkoztatni a 

tartalomszolgáltatót. Ez azonban az eljárást bonyolítaná és lassítaná, a 

tartalomszolgáltató utólagos kifogásolási joga pedig jelenleg is kellő garanciát 

biztosít a tartalomszolgáltatók számára, még akkor is, ha ez a garancia utólagos. 

 
Ugyancsak indokolt lehet az értesítési-eltávolítási eljárás szabályainak az Elker. 

törvény helyett az Szjt.-ben való rögzítése a szerzői jogi jogsértések 

jogkövetkezményeiről szóló fejezetben,955 arra figyelemmel, hogy az értesítési-         

-eltávolítási eljárás a szerzői jogi jogsértések elleni küzdelemben tölt be nagyon 

fontos szerepet. A rendelkezések Szjt.-ben való elhelyezésének az sem mond ellent, 

hogy a védjegyekkel és földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos jogsértések esetén is 

lehetőség van értesítési-eltávolítási eljárásra. Ahogy az ideiglenes intézkedésre 

vonatkozó speciális szabályok is megtalálhatók a szellemi alkotások különböző 

fajtáira vonatkozó külön törvényekben, úgy az értesítési-eltávolítás szabályait is 

rögzítheti mind az Szjt., mind a védjegyekről szóló jogszabály.956 Az értesítési-

eltávolítási eljárás Szjt.-ben vagy a védjegyekről szóló törvényben való elhelyezése 

mellett a közvetítő szolgáltató felelősségére vonatkozó szabályok Elker. törvényben 

való rögzítése változatlanul fennmaradhat, annak ellenére is, hogy az értesítési-         

-eltávolítási eljárás szabályaihoz szorosan kötődnek. A kötődés azonban a szerzői 

jogi rendelkezésekhez és jogkövetkezményekhez mindenképpen szorosabbnak 

tekinthető, amit a rendszertani elhelyezésnek is célszerű kifejeznie. 

 

Az értesítési-eltávolítási eljárás az interneten elkövetett szerzői jogi jogbitorlásokkal 

szembeni fellépés olyan eszköze, amelynek fenntartása kifejezetten indokolt. Az 

európai közösségi szintű egységes szabályozás ugyancsak üdvözlendő lenne a 

közvetítő szolgáltatók felelősségkorlátozására vonatkozó szabályozáshoz hasonlóan, 

tekintettel arra, hogy az interneten elkövetett jogsértések nem ismernek 

országhatárokat, azok tipikusan nemzetközi jellegűek. Mindez akár egy multilaterális 

nemzetközi egyezmény keretében való szabályozást is indukálhat.  

 

                                                
955 Szjt. XIII. Fejezet  
956 a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 
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VIII. Vámjogi jogkövetkezmények  

 
VIII.1. A szabályozás indoka és jellege 

 
A szerzői jogi alapú ágazatoknak az egyes nemzetgazdaságokban betöltött 

szerepének folyamatos növekedésével együtt a szellemi tulajdonjoggal védett 

termékek hamisítása is folyamatosan nő. A jogosulatlan felhasználástól kezdve a 

hamis termékek előállításáig a különböző típusú jogsértések komoly veszélyt 

jelentenek a versenyképesség, illetve egy adott gazdaság működését érintően. A 

hátrányok fokozódnak abban az esetben, ha a bitorló magatartások nemzetközi 

jelleget öltenek, és országhatárokon, illetőleg kontinenseken átívelnek, amely a 

megvalósuló hamis termék forgalom gazdasági növekedést blokkoló hatása mellett a 

feketegazdaság súlyának, gazdaságon belüli arányának növekedésével is jár. A 

probléma nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy az Európai Unió vámhatóságai által 

1998 és 2004 között lefoglalt hamisítványok számában 1000%-os növekedés 

mutatható ki. A lefoglalt áruk mennyisége 2004-ben meghaladta a 103 milliót.957 

Egyes becslések szerint a jogsértő, hamisított termékek piaca a világkereskedelem 5-

-7%-át teszi ki.958 Az ilyen mértékű bitorlás arra enged következtetni, hogy nem 

egyszerűen a jogi oltalom alatt álló művek magánhasználat céljából történő otthoni 

másolásáról van szó, hanem az erre szakosodott bűnszervezetek kereskedelmi 

mértéket öltő tevékenysége jelenti a probléma forrását. A szellemi tulajdonjogok 

megsértésével kapcsolatos ismertté vált bűncselekmények 2007-ben több, mint 2,2 

milliárd forintos kárt okoztak, amelyből mindössze 138 millió forint térült meg.959 

Mindezzel párhuzamosan a digitális szolgáltatások szervezetek és lakosság általi 

igénybevétele rohamosan nőtt 2007. évben, amelyet az internet-előfizetések 

számának dinamikus növekedése, a SIM-kártyák számának Magyarország 10 milliós 

lakossági számát meghaladó mértékű növekedése, a hozzáférések árának csökkenése 

is jellemez.960  

 
                                                
957 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás legújabb fejleményeire adandó 
vámhatósági válaszlépésekről, COM (2005) 479, végleges, 3. o.  
958 Európai Közösségek Bizottsága, „Zöld könyv: A bitorlás és a kalózkodás leküzdése az egységes 
piacon” (Brüsszel, 1998) 
959 www.jogiforum.hu/hirek/17868  
960 A kék notesz, 2008, Az 9. internethajó helyzetjelentése, közreadja az EWord és az Enamiké 2008. 
május 8., 4. o.  
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Kormányzati szinten is felmerült a hamis, illetőleg kalóztermékekkel szembeni 

védekezés összehangolása iránti igény, melynek keretében a kormány 2008. június 

végén tárgyalta a szellemi tulajdon védelmét szolgáló stratégiát, amely hónapról 

hónapra pontosan kidolgozott feladatokat rögzít a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 

által kidolgozott stratégia alapján, három fő pillért kiemelve: a statisztikai teendőket, 

a tudatformálást és a jogérvényesítés fejlesztését.961 Ugyancsak a hamisítások és 

kalóztermékek forgalma elleni kormányzati küzdelem jegyében hozták létre az „Az 

új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztosi tisztséget, illetve a 

kormánybiztost a feladatainak ellátásában segítő, javaslattevő, véleményező és 

tanácsadói feladatokat ellátó szervezetként a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet,962 

amelyek feladata a hamisítás elleni nemzeti stratégia kidolgozása, és az ahhoz 

kapcsolódó intézkedési terv összehangolása és végrehajtása. Tény, hogy a szellemi 

tulajdonjog körébe tartozó egyes alkotások közül a hamisítással érintett termékek 

vonatkozásában a szerzői művek, illetve szomszédos jogi teljesítmények kisebb 

hányadot foglalnak el.963 Az ilyen termékekkel szembeni összehangolt fellépés a 

szerzői jog területén is kiemelten fontos, megakadályozandó az anyagi, illetőleg a 

szellemi javak tekintetében a nagyobb veszteségek bekövetkezését. A hatékony 

védelem biztosítása nemcsak az egyes nemzetállamok, hanem a nemzetek 

közösségének is feladata és kötelezettsége, különös tekintettel a kalóztermékek 

forgalmának következményeit leginkább elviselni kénytelen személyek, az alkotók, a 

művészek és a szellemi tulajdonra épülő ipari ágazatok vállalkozói védelme 

érdekében, amely egyúttal a köz érdekét is szolgálja.964  

 
Az országhatárokon átnyúló kalóztermékek kereskedelmével szembeni fellépés egyik 

adekvát eszköze a vámjogi eszközök alkalmazása, a vámeljárás lehetőségeinek 

kihasználása, vámjogi intézkedések megtétele. Az Európai Közösségben ez a 

folyamat viszonylag korán megindult, ugyanis a Tanács 3295/94/EK rendelete 

szabályozást jelentett e tárgyban, melyre épült rá a szellemi tulajdonjogok 

megsértésével szemben a vámigazgatási eljárásban alkalmazható intézkedésekről 

                                                
961 E. SZER. INT. 2008. június, a MIE és az MSZJF Hírfigyelője 3. évfolyam, 5. o.  
962 a 1002/2008 (I.25.) Kormányhatározattal  
963 Lantos Judit: A szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos vámeljárás mint a hamisítás elleni küzdelem 
egyik eszköze, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Közleményei, 46/2005/2006., 109. 
o.  
964 Kamil Idris: A szellemi tulajdon mint a gazdasági növekedés motorja, Összefoglaló, Szellemi 
Tulajdon Világszervezete, 2005 december, 31-32. o. 
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szóló 128/1997 (VII.24.) Korm. rendelet,965 amely vámintézkedések megtételére 

nyújtott lehetőséget a szerzői és szomszédos jogokat sértő kalózárukkal szemben, 

illetve a párhuzamos import keretében vámkezelni kívánt kalóztermékek 

vonatkozásában.966 A vámintézkedések iránti kérelmeket a Vám- és Pénzügyőrség 

Országos Parancsnokságának Vám- és Adó Főosztálya bírálta el, majd 2004. január 

1-től a 17. számú Vámhivatal. 2004. május 1. napjától967 – a 3295/94/EK Tanácsi 

rendelet végrehajtásaként – hatályba lépett az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő 

áruknak a Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségből történő 

kivitelére és újra kivitelére vonatkozó végrehajtási szabályainak megállapításáról 

szóló 98/2004 (IV.27.) Korm. rendelet, amely azonban csak két hónapig volt 

hatályban, mert 2004. július 1. napjával hatályba lépett az új, ma is hatályban lévő 

közösségi rendelet. Hatályos jogunkban a vámintézkedésekkel kapcsolatban 

alapvetően négy jogforrás említhető:  

 
(i) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 97. §-a a szerzői jog 

megsértésének vámjogi következményeiről; 

(ii) a Tanács 1383/2003/EK rendelete (2003. június 22.) az egyes szellemi 

tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen 

jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről (a továbbiakban: 

„Alaprendelet”); 

(iii) a Bizottság 1891/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az egyes szellemi 

tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági rendelkezésekről és az 

ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 

1383/2003/EK Tanácsi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról (a 

továbbiakban: „Végrehajtási Rendelet”); 

(iv) az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről 

szóló 371/2004 (XII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”).  

 
Az Szjt. szabályain kívül a másik három jogforrás nemcsak a szerzői művekre, 

illetőleg szomszédos jogi teljesítményekre vonatkozik, hanem a szellemi tulajdonjogi 

védelem körébe tartozó más oltalmi formák esetében is alkalmazandó, biztosítva az 

                                                
965 Kihirdetve a Magyar Közlöny 1997. évi 67. számában 
966 Bérczes-Gyange-Lévai: A szerzői 2005 … 77. o.  
967 Ez a rendelet a 17. számú Vámhivatal helyett a Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyarországi 
Regionális Parancsnokságát jelölte ki azon szervként, amely a vámintézkedési kérelmek elbírálására 
jogosult. 
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összehangolt, közösségi szintű vámpolitikát. A hivatkozott jogforrásoknak vannak 

olyan részei, amelyek szerzői jogi szempontból irrelevánsak, ezeknek és az eljárás 

részletszabályainak ismertetésétől eltekintünk. Vizsgálódásunk fókuszában kizárólag 

a jogforrások szerzői jogi relevanciával bíró rendelkezéseinek bemutatása és 

értékelése áll. 

 
A közösségi szabályozás célja a fentiekben már ismertetetteken kívül az is volt, hogy 

az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk Közösségbe történő beléptetésére, 

illetőleg a Közösségből történő kivitelére és újra kivitelére vonatkozó rendszer 

működése finomításra, javításra kerüljön,968 a jogszerűen eljáró gyártóknak, 

kereskedőknek, valamint jogosultaknak jelentős károkat okozó, a félrevezetett 

fogyasztókat, azok egészségét és biztonságát nem ritkán veszélyeztető áruk piacra 

jutását megakadályozza, anélkül azonban, hogy fenyegetné a jogszerű kereskedelem 

szabadságát.969 Ezen célok megvalósítása érdekében szükséges a vámhatságok 

kezébe olyan eszközöket adni, amelyekkel a hatékony jogvédelem biztosítható, hogy 

nemcsak a bitorlók szankcióval való sújtása, hanem az elrettentő hatás is biztosított 

legyen.970 

 
VIII.2. A vámintézkedések mögött meghúzódó elméleti alapok 

 
A közösségi szintű szabályozás mögött az a tapasztalati tény is meghúzódik, hogy a 

hamisítványok jelentős része keletről vándorol az Európai Unióba, ugyanakkor a 

gyakorlatban lehetetlen valamennyi határokat átlépő termék fizikai ellenőrzése, 

ugyanis erre egyrészt kapacitással sem rendelkeznek a vámszervek, másrészt a 

valamennyi termékre kiterjedő, tételes vizsgálat gátolná a termékek gyors 

nemzetközi forgalmát. Erre figyelemmel a vámszervek a határokat átlépő egyes 

termékek 2-5%-át vizsgálják meg, az ún. kockázatelemzés módszerének segítségül 

hívásával, melynek körében a vizsgálandó termékek kiválasztásának szempontjai 

között szerepel (i) az adott termék származási országa, (ii) az adott termék típusa, 

(iii) a termékre vonatkozó dokumentumok nyújtotta információ, (iv) a jogosult által 

nyújtott információk.971 Az uniós jogszabályok arra nyújtanak lehetőséget, hogy a 

konkrét jogsértésről való jogosult általi tudomásszerzést megelőzően lehetősége 
                                                
968 Alaprendelet (1) preambulumbekezdés 
969 Alaprendelet (2) preambulumbekezdés 
970 Alaprendelet (10) preambulumbekezdés 
971 Lantos: A szellemi … 111. o. 
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legyen a szerzői és szomszédos jogi jogosultaknak arra, hogy felhívják a 

vámhatóságok figyelmét a hamis termékekre, arra, hogy a jogsértéssel érintett áru 

piacra lépése hol és mikor várható.972 Ehhez az szükséges, hogy a jogosultaknak 

előzetes információja legyen a vélhetően bitorló jellegű termékek országhatárok 

közötti forgalmáról, s ilyen esetben előre, mintegy védekezésként vegyék igénybe a 

vámhatóságok közreműködését.973  

 
A vámintézkedésekkel kapcsolatos szabályozás hátterében a szerzőket megillető 

kizárólagos terjesztési jogra vonatkozó jogkimerülés jogintézményét lehet 

elsődlegesen megemlíteni. A jogkimerülésre vonatkozó magyar szabályozás szerint, 

ha a műpéldányt a jogosult vagy az ő kifejezett hozzájárulásával más adásvétellel 

vagy a tulajdonjog más módon történő átruházásával (pl. csere vagy ajándékozás 

útján) az Európai Gazdasági térségben (a továbbiakban: „EGT”) forgalomba hozta, a 

terjesztés joga az így forgalomba hozott műpéldány tekintetében – a bérbeadás, a 

haszonkölcsönbe adás és a behozatal joga kivételével – a továbbiakban nem 

gyakorolható,974 azaz a terjesztési jog kimerül. Ennek a jogkimerülésnek az a 

jogkövetkezménye, hogy az említett kivételektől eltekintve a szerző a már 

forgalomba került műpéldányokra vonatkozó terjesztési cselekményeket nem tilthat 

meg, a jogkimerülés szerződéssel sem korlátozható.975 A jogintézmény lényege 

abban rejlik, hogy, ha az EGT valamely tagállamában a műpéldány jogszerűen 

forgalomba került, a jogosult ne akadályozhassa meg az egy-egy tagországra 

kiterjedő kizárólagos terjesztési joga alapján az EGT-n belüli áruk szabad áramlását, 

így ha a jogosult az EGT területén, annak bármely tagállamában tesz lépéseket a 

műpéldány tulajdonjogának átruházására, vagy az ő engedélyével más tesz ilyen 

lépést, akkor a továbbiakban a terjesztési jog nem gyakorolható.976 Ha azonban az 

EGT területén kívül akár a jogosult engedélyével, akár annak hiányában kerül 

forgalomba valamely műpéldány, a jogkimerülés nem következik be, azaz az 

országba történő behozatalhoz a jogosult, mint a kizárólagos terjesztési jog 

jogosultjának, engedélye is szükséges. Ez utóbbi esetben a jogosult számára 

megnyílik a lehetőség vámintézkedés kérelmezésére, míg erre nincs mód abban az 

                                                
972 Gyertyánfy (szerk): A szerzői … 597. o. 
973 Lantos: A szellemi … 110. o. 
974 Szjt. 23. § (5) bekezdés  
975 Gyertyánfy (szerk): A szerzői … 141. o. 
976 A jogosult engedélye hiányában vagy az engedély mértékét meghaladó tulajdonátszállással való 
forgalomba hozatal esetében nem áll be a jogkimerülés.  
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esetben, ha az EGT területén a jogosult engedélyével történt a forgalomba hozatal. A 

szerzőket megillető kizárólagos terjesztési jog, illetőleg a jogkimerülés intézménye a 

vámintézkedés alkalmazásával tehát szoros összefüggést mutat.  

 
VIII.3. A szerzői jogi törvény rendelkezése  

 
Az Szjt. egyetlen rendelkezést tartalmaz vámjogi jogkövetkezményként, kimondva, 

hogy a szerzői jog megsértése esetén a szerző – külön jogszabály rendelkezései 

szerint – követelheti a vámhatóság intézkedését a jogsértéssel érintett vámáru 

forgalomba kerülésének megakadályozására. Az Szjt. egy keret jellegű normával 

meghatározza azt, hogy szerzői jogi jogsértés esetén lehetőség van vámjogi szankció 

alkalmazására, vámhatósági intézkedés igénybevételére, annak érdekében, hogy a 

bitorlással érintett vámáruk ne kerülhessenek forgalomba. A részletes szabályok 

azonban a közösségi jogforrásokban, illetve a Kormányrendeletben kerültek 

lefektetésre.  

 
Az Szjt. szóhasználatából következően kizárólag vámárukra, azaz dologi 

műpéldányokra, illetőleg szomszédos jogi teljesítményt hordozó árukra vonatkozó 

jogsértések esetén van lehetőség vámjogi szankció alkalmazására. Mindez felveti 

annak kérdését, hogy a vámjogi szankciók alkalmazási köre korlátozott, hiszen az 

nem terjedhet ki a nem dologi formában (hanem például elektronikus hálózaton) 

terjesztett művekre, illetőleg szomszédos jogi teljesítményekre, illetve nem 

alkalmazhatók vámjogi jogkövetkezmények a hatásos műszaki intézkedések 

megkerülését lehetővé tevő vagy megkönnyítő termékek, illetőleg a jogkezelési 

adatok védelmét szolgáló jogszabályi rendelkezés977 megsértését megvalósító áruk 

esetében. Arra figyelemmel, hogy az Szjt.-nek a műszaki intézkedések 

megkerülésével szembeni védelemre, illetőleg a jogkezelési adatok védelmére 

vonatkozó rendelkezései nem szerzői jogi jogsértő magatartásokat rögzítenek, azaz 

az ott írt magatartások nem minősülnek bitorlásnak, mert az Szjt. akként fogalmaz, 

hogy ezen cselekményekre a szerzői jog megsértésének jogkövetkezményeit kell 

alkalmazni, a vámjogi szankciók alkalmazására – az Szjt. szigorú nyelvtani 

értelmezése alapján – nincs lehetőség. Abban az esetben azonban, ha jogkezelési 

adatok védelmére vonatkozó törvényi rendelkezésekbe ütköző áru behozatalára kerül 

                                                
977 Szjt. 96. § 
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sor – a jogkimerülés esetén túl – az ilyen jellegű terjesztési cselekmény szerzői jogi 

jogsértésnek minősül, s mint ilyenre az Szjt. 97. §-a alapján – egyéb 

jogkövetkezmények mellett – vámjogi szankciók is alkalmazhatók.978 

 
VIII.4. A közösségi jogforrások és a Kormányrendelet 

 
Az Szjt. 97. §-át tartalommal kitöltő közösségi jogforrások, valamint az azok 

alkalmazását segítő Kormányrendelet tartalmazza a vámjogi eszközökkel történő 

fellépés részletes szabályait, melyeket az alábbiak szerint mutatunk be, értékelve a 

bitorlókkal szembeni hatékony fellépésben betöltött szerepüket és jelentőségüket.  

 
VIII.4.1. A szabályozás tárgya és hatálya  

 
A közösségi jogalkotó a vámjogi szankciók alkalmazási lehetőségét két, pozitív és 

negatív irányú megközelítés alapján rögzítette. Meghatározásra került ugyanis, hogy 

mely esetben van lehetőség vámigazgatási intézkedések alkalmazására, és külön 

rögzítésre került az is, amikor ezen intézkedések nem alkalmazhatók. Az 

Alaprendelet ugyanakkor rögzíti, hogy melyek lehetnek azok az áruk, illetőleg 

termékek, amelyekkel kapcsolatban az egyes vámintézkedések – a pozitív, illetőleg 

negatív jelleggel meghatározott feltételek fennállta, illetőleg hiánya esetében – 

alkalmazhatók, illetőleg alkalmazásuk kizárt. A szerzői és kapcsolódó jogokra 

vonatkozóan az Alaprendelet a „kalózáruk” fogalmat használja, melyen olyan 

másolt, vagy másolatokat magukban foglaló árukat kell érteni, amelyeket a szerzői 

jog, vagy a szomszédos jogok jogosultjának engedélye nélkül állítottak elő, 

amennyiben az ilyen másolatok előállítása a szerzői és szomszédos jog 

megsértésének minősülne azon tagállam jogszabályai szerint, amelyben a 

vámhatóságok intézkedése iránti kérelmet benyújtották.979 A kalózáruk fogalma alá 

tartozik tehát minden olyan műpéldány, amelyet a szerző engedélye nélkül, vagy az 

engedély kereteit túllépve, azaz jogosulatlanul többszöröztek, így akár egy 

jogosulatlanul másolt irodalmi mű (könyv), illetve szoftver, vagy szomszédos jogi 

teljesítményeket is hordozó kép- és hanghordozók, továbbá az olyan fogyasztási 

cikkek, amelyekben valamely műben (tipikusan filmben, illetőleg rajzfilmben) 

                                                
978 Gyertyánfy (szerk): A szerzői … 596. o.  
979 Alaprendelet 2. § b) pont  
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szereplő jellegzetes és eredeti alak kerül ábrázolásra,980 vagyis akármilyen használati 

tárgy, a jellegzetes és eredeti alakot ábrázoló játék, ruha.981 A vámjogi szankciók 

alkalmazására nemcsak a kalóztermékek esetében, hanem az olyan öntőformák, 

illetőleg minták vonatkozásában is lehetőség van, amelyeket a szerzői, illetőleg 

szomszédos jogokat sértő áru gyártásához terveztek, vagy ilyen célból alakítottak át, 

amennyiben az öntőforma vagy minta használata sérti a jogosult jogait a közösségi 

jog, vagy annak a tagállamnak a jogszabályai szerint, amelyben a vámhatóságok 

intézkedése iránti kérelmet benyújtották.982 Az Alaprendelet pozitív irányú 

megközelítése szerint a vámintézkedések alkalmazására abban az esetben van 

lehetőség, ha a kalózárukkal kapcsolatban a szerzői, illetőleg a szomszédos jogok 

megsértésének gyanúja merül fel, (i) ha az ilyen árukat bejelentik szabad forgalomba 

bocsátás, kivitel, vagy újra kivitel céljából, mely körben a szabad forgalomba 

bocsátásra a nem közösségi áru elnyeri a közösségi áru vámjogi helyzetét,983 illetve a 

kiviteli eljárás következtében a közösség vámterületét elhagyja a közösségi áru, 

beleértve a kiléptetési alakiságok, a kereskedelmi politikai intézkedések és a kiviteli 

vámok alkalmazását is;984 (ii) másrészt ha azokat bizonyos ellenőrzések során, így a 

vámszabad területre beléptetett vagy vámszabad raktárban betárolt árukon 

végeznek.985 Az Alaprendelet nemcsak azokat a feltételeket határozza meg, amelyek 

alapján a vámhatóságok a jogsértés gyanúja esetén intézkedhetnek, hanem azokat az 

intézkedéseket is, amelyeket a vámhatóságoknak meg kell tenniük abban az esetben, 

ha a jogsértés megállapítást nyer.986 Az Alaprendelet három olyan esetet rögzít, 

amikor a vámhatósági intézkedések alkalmazására nem kerülhet sor:987  

 
(i) Nincs lehetőség a közösségi jogforrás alkalmazására olyan szerzői jog vagy 

kapcsolódó jog által védett árukra, amelyeket a jogosult hozzájárulásával gyártottak 

ugyan, de a jogosult nem járult hozzá azoknak a Magyarországra történő 

                                                
980 Melyekre nézve a szerzőt kizárólagos hasznosítási jog illeti meg az Szjt. 16. § (3) bekezdése 
alapján  
981 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői, 2005 … 80. o.  
982 Alaprendelet 2. § (3) bekezdés   
983 a 2913/92/EGK rendelet 61. cikke értelmében  
984 2913/92/EGK rendelet 79. és 161. § 
985 2913/92/EGK rendelet 166. § 
986 Alaprendelet 1. § (2) bekezdés  
987 Alaprendelet 3. § 
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behozatalához.988 Az ilyen árukkal szemben az egyéb (polgári vagy büntetőjogi) 

jogkövetkezmények alkalmazására nyílik lehetőség.989  

(ii) Nem alkalmazható az Alaprendelet az érintett jogosulttal kötött megállapodástól 

eltérő feltételek mellett gyártott árukra sem,990 melyek esetében egyéb jogág 

szankcióinak alkalmazására nyílik lehetőség. Felmerül a kérdés, hogy a közösségi 

jogalkotó miért vonta ki az Alaprendelet hatálya alól ezen túlgyártott termékekkel 

szembeni fellépés lehetőségét, és ennek folytán miért tett különbséget az engedély 

nélküli, illetőleg az engedély kereteit túllépő előállítás, gyártás között, hiszen a két 

cselekmény között annak súlyát érintően legfeljebb fokozatbeli különbségek 

lehetnek, de mindkettő bitorlásnak minősül.991 Az Alaprendelet semmilyen indokát 

nem adja a különbségtételnek, a kivétel alkalmazása indokolatlan, ugyanis 

akadályozza a bitorlók egy jelentős körével szembeni fellépés lehetőségét, gyengítve 

a jogosultak eszköztárát. Ezen kivétel megszüntetése kifejezetten szolgálná a szerzői 

és kapcsolódó jogok jogosultjainak érdekeit.  

(iii) Amennyiben valamely utas személyes poggyásza nem kereskedelmi jellegű 

árukat tartalmaz a vámmentes értékhatáron belül, és nincsenek arra utaló konkrét 

jelek, hogy az áruk kereskedelmi jellegű forgalom tárgyát képezik, akkor az 

Alaprendelet alkalmazása ugyancsak kizárt. A kivétel alkalmazásának indoka 

egyrészt az, hogy a közösségi jogalkotó nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy a 

kisebb súlyú jogsértések esetén – amelyek a jogosultak számára kevésbé hátrányosak 

– is alkalmazásra kerüljenek a vámjogi jogkövetkezmények, másrészt nyilvánvalóan 

a vámszervek számára is kevésbé lenne kivitelezhető valamennyi utas poggyászának 

vizsgálata, vélhetően teljesíthetetlen feladatokat támasztana a vámszervekkel 

szemben az ilyen szabályozás. Ugyanakkor sem az Alaprendelet, sem a többi 

vámjogi jogforrás nem tartalmaz iránymutatást arra nézve, hogy mit kell 

kereskedelmi, illetőleg nem kereskedelmi jellegű árukon érteni, tág értelmezési 

keretet ad a szabályozás a jogalkalmazók, az illetékes vámszervek részére.  

 
Az Alaprendelet alkalmazására abban az esetben van lehetőség – az egyéb feltételek 

mellett – ha az EGT területére valamely, az EGT területén kívüli országból érkezik a 

szerzői jogot sértő termék a belső piaci szabad forgalomba bocsátás céljából, 
                                                
988 Ezt nevezi a jogirodalom párhuzamos vagy paralel importnak.  
989 A 128/1997. (VII.24.) Korm. rendelet az ilyen jogosulatlan párhuzamos importtal szemben is 
lehetővé tette a vámhatóság fellépését.  
990 Ezeket nevezik túlgyártott termékeknek. 
991 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői, 2005 … 81. o.  
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illetőleg amennyiben a szerzői jogot sértő termék útja az EGK területén kívüli állam 

területéről az EGK területén kívüli másik állam területére irányul, de érinti az EGT 

valamely tagállamát, mert vámszabad területen vagy vámraktárban kerül 

elhelyezésre. Abban az esetben viszont, amikor az EGT-n belül egyik tagállamból a 

másik tagállamba „vándorol” az áru, az Alaprendelet alkalmazása kizárt.  

 
A tárgyi hatály mellett az Alaprendelet a személyi hatály vonatkozásában is 

tartalmaz rendelkezést, meghatározva azt, hogy ki tekinthető jogosultnak a 

vámhatósági intézkedés követelésére. Az Alaprendelet e körbe sorol a szerzői jog, 

illetőleg kapcsolódó jog jogosultján túlmenően bármely más személyt is, aki a 

szerzői vagy kapcsolódó jog használatára jogosult, azaz jogszerű felhasználó, 

továbbá mind a szerzői vagy kapcsolódó jogi jogosult, mind a jogszerű felhasználó 

képviselője számára is adottak a lehetőségek az Alaprendeletben rögzített 

jogkövetkezmények alkalmazásának kérelmezésére.992 A Végrehajtási Rendelet 

szerint a jogosult, illetőleg a jogszerű felhasználó képviseletét akár természetes, akár 

jogi személyek is elláthatják, melyek körébe a közös jogkezelő szervezetek is 

beletartoznak.993 Ez a közösségi szabályozás azt eredményezi, hogy a 

vámintézkedési kérelem jogszerű előterjesztésére a jogszerű felhasználók 

közvetlenül jogosultak, pusztán az őket megillető felhasználási jog alapján, 

függetlenül attól, hogy a jogszerű felhasználó előzetesen felhívta-e a szerzőt a 

jogsértés abbahagyása iránt szükséges intézkedések megtételére, illetve, hogy a 

felhasználási szerződés erre a jogszerű felhasználót kifejezetten feljogosította-e. Az 

Szjt. 98. §-a szerint ugyanis a jogszerű felhasználó kizárólagos felhasználási 

engedély esetén csak akkor léphet fel közvetlenül a jogsértés miatt a bitorlóval 

szemben, ha előzetesen a szerzőt, azaz akitől a jogát származtatja, a jogsértés 

abbahagyása iránt szükséges intézkedések megtételére felhívta, és a szerző a 

felhívástól számított 30 napon belül nem intézkedett,994 illetve a nem kizárólagos 

felhasználási engedély esetén csak a felhasználási szerződés kifejezett ez irányú 

rendelkezése esetén léphet fel a jogszerű felhasználó a bitorlóval szemben. Az 

Alaprendelet tehát a jogszerű felhasználók számára lehetővé tett közvetlen fellépési 

lehetőség előírásával a hatékonyabb és gyors jogvédelmet szolgálja, védve mind a 

szerzők, mind a jogszerű felhasználók jogait.  
                                                
992 Alaprendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pont 
993 Végrehajtási Rendelet 1. § 
994 Szjt. 98.§ (1) bekezdés  
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VIII.4.2. A vámhatósági eljárás szabályai 

 
A vámeljárás alapvető célja és rendeltetése az, hogy az eljáró vámhatóságok 

megakadályozzák a feltehetően jogsértő áruknak az Európai Unió, illetőleg az EGT 

területére való bejutását, illetőleg ottani forgalomba kerülését. Ennek konkrét két 

eszközét szabályozza az Alaprendelet, (i) az áruk lefoglalását, illetve a (ii) kiadásuk 

felfüggesztését.995 A Kormányrendelet 4. §-a (2) bekezdése alapján a forgalomba 

bocsátás felfüggesztése történhet, vagy a lefoglalás időtartamára az árukat a 

vámhatóság közvetlen vámfelügyelet alá helyezi. Mindez azon cselekmények 

megvalósítását jelenti, amelyekkel a helyi vámhatóság megakadályozza azt, hogy a 

szerzői és kapcsolódó jogokat feltehetően sértő áruk szabad forgalomba 

kerülhessenek az EGT-n, illetőleg Magyarországon belül.996 

 
Az Alaprendelet a tagállamok számára írja elő azt, hogy kijelöljék a 

vámintézkedésekre illetékes vámszerveket.997 A Végrehajtási Rendelet melléklete 

Magyarország vonatkozásában a 17. számú Vámhivatalt tünteti fel, mint amely 

eljárni jogosult az intézkedés iránti kérelmek átvételére és elintézésére. Az egységes 

szerkezetű Végrehajtási Rendeletben nem került átvezetésre az a módosítás, mely 

szerint az illetékes vámhivatalt a 17. számú Vámhivatalról módosították a Vám- és 

Pénzügyőrség Közép-magyarországi Regionális Parancsnokságra (a továbbiakban: 

„Regionális Parancsnokság”). A Kormányrendelet 2. §-a – utalva az Alaprendelet és 

a Végrehajtási Rendelet irányadó cikkeire – a Regionális Parancsnokságot jelöli meg 

az intézkedés iránti kérelem átvételére jogosult szervként. A kérelem átvételére 

jogosult vámszerv mellett azonban említést kell tenni a kérelmeket végrehajtó helyi 

vámhatóságokról, azaz azokról a vámszervekről, amelyek a konkrét vámügyben 

járnak el, azaz amelyek az áru vámkezelését végzik, illetőleg amelyek az 

ellenőrzések során a jogsértő árukat megtalálják. A Regionális Parancsnokság által 

engedélyezett vámhatósági intézkedéseket a Regionális Parancsnokság továbbítja a 

helyi vámhatóságok részére, megadva a szükséges adatokat és információkat a 

kérelmek végrehajtásához. A vámhatósági eljárás megindításának alapvetően két 

módja van. Az eljárás megindulására sor kerülhet ex officio és kérelemre.  

                                                
995 Alaprendelet 4. és 9. § 
996 Lantos: A szellemi … 116. o. 
997 Alaprendelet 5. § (2) bekezdés 
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A hivatalbóli eljárás azt jelenti, hogy amennyiben a vámhatóság – a jogosult 

kérelmének előterjesztését, vagy a már benyújtott kérelemnek történő helyt adást 

megelőzően – kellően alapos okkal azt feltételezi a szabad forgalomba bocsátás, 

kivitel vagy újra kivitel, illetve a vámszabad területre beléptetett, vagy vámszabad 

raktárban betárolt árukon végzett ellenőrzés során talált áruk kapcsán, hogy az 

érintett áruk szerzői vagy kapcsolódó jogokat sértenek, három munkanapra 

lefoglalhatja ezen árukat, illetőleg felfüggesztheti azok kiadását azért, hogy a három 

munkanap alatt a jogosult az intézkedés iránti kérelmet benyújthassa.998 Ha a 

jogosult az értesítés közlésétől számított 3 munkanapon belül nem nyújt be kérelmet, 

akkor a vámhatóság a vámeljárás felfüggesztését, illetőleg a közvetlen 

vámfelügyeletet megszünteti, és az árukat a kérelemnek megfelelően vámkezeli.999 

Abban az esetben azonban, ha a jogosult személye nem állapítható meg, úgy először 

ezen kérdést kell tisztázni. Ennek kapcsán ki kell emelni azt, hogy a vámhatóságok 

eljárását nagy mértékben nehezíti, hogy – ellentétben a védjegyekkel, 

szabadalmakkal és egyéb iparjogvédelmi oltalmi formákkal – nem létezik olyan 

közhiteles adatbázis, amelyből a jogosultak személye egyértelműen meghatározható 

lenne. Az MSZH által vezetett önkéntes műnyilvántartás1000 alapján lehetőség 

kínálkozik arra, hogy a jogosult az MSZH-hoz benyújtsa a művét, s ezáltal az MSZH 

által kiállított tanúsítvánnyal igazolhatóvá válik a jogosultság, illetőleg a jogosult 

személye. Ez a nyilvántartás azonban egyrészt önkéntes, másrészt az iparjogvédelmi 

oltalmi formákkal ellentétben nem minősül olyan közhiteles nyilvántartásnak, amely 

alapján a jogosult személye kétséget kizáróan megállapítható lenne, így ezen 

adatbázisból történő adatszolgáltatás alapján a vámszervek lehet, hogy egyáltalán 

nem kapnak információt a jogosult személyről, vagy ha kapnak is, az csak 

tájékoztató jellegű információként kezelhető. A Kormányrendelet csak azt írja elő, 

hogy a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok esetén a közös jogkezelést 

végző szervezetet meg kell keresni a vámszerveknek, ha a jogosult személye nem 

állapítható meg,1001 és a közös jogkezelést végző szervezet a rendelkezésre álló 

adatok alapján 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a vámhatóságot a jogosult 

                                                
998 Alaprendelet 4. § (1) bekezdés  
999 Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés 
1000 A Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 
18/2006. (IV.12.) IM rendelet 
1001 Kormányrendelet 7. § (3) bekezdés 
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személyéről.1002 Ha a közös jogkezelést végző szervezet 3 munkanapon belül nem ad 

tájékoztatást a jogosult személyéről, illetőleg úgy nyilatkozik, hogy nem kíván 

fellépni a jogsértéssel szemben, a vámhatóság a közvetlen vámfelügyeletet 

megszünteti, és az árut a vámkezelést kérő kérelmének megfelelően vámkezeli.1003  

 
A kérelem alapján induló eljárások gyakorisága meghaladja a hivatalból induló 

eljárások gyakoriságát. A vámhatósági intézkedés iránti kérelem benyújtására írásban 

kerülhet sor az illetékes vámszervnél (Magyarországon a Regionális 

Parancsnokságnál) a fentebb ismertetett feltételek fennállta esetén. A Végrehajtási 

Rendelet szerint a jogosulti minőség igazolására a szerzőséget igazoló bármilyen 

bizonyíték elfogadható.1004 Abban az esetben, ha nem a jogosult, hanem a jogszerű 

felhasználó kéri a vámhatóság intézkedését, úgy neki két dolgot kell igazolni: 

egyrészt az eredeti jogosult jogosulti minőségét, másrészt azt a felhatalmazást, amely 

alapján ő felhasználói jogosultságot szerzett. Ez elsődlegesen a felhasználási 

szerződéssel igazolható.  

 
Az intézkedés iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező – nemzeti jognak 

megfelelően írásban vagy elektronikus úton benyújtandó – nyilatkozatát, amelyben a 

jogosult felelősséget vállal arra az esetre, ha a jogsértés megállapítására irányuló 

eljárás az ő cselekménye vagy mulasztása miatt megszakad, vagy a kérdéses árukra 

megállapítást nyer, hogy nem sértenek szerzői, illetőleg kapcsolódó jogot. Ezen 

túlmenően a kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalnia az áruk közvetlen 

vámfelügyelet alatt tartása, illetőleg megsemmisítése során felmerült valamennyi 

költség megfizetésére is.1005 Az illetékes vámszervnek (Magyarországon a Regionális 

Parancsnokságnak) az intézkedés iránti kérelem elintézésére 30 nap áll 

rendelkezésére, a kérelem átvételétől számított 30 napon belül a kérelmezőt írásban 

is értesíteni köteles.  

 
Amennyiben az intézkedés iránti kérelemnek a vámhatóság helyt ad, egyidejűleg 

meghatározza azt az időtartamot is, amelyen belül a vámhatóságoknak intézkedniük 

kell. Ez az időtartam egy évnél nem lehet hosszabb,1006 de amennyiben a kérelmező 

                                                
1002 Kormányrendelet 7. § (4) bekezdés  
1003 Kormányrendelet 7. § (5) bekezdés  
1004 Végrehajtási Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont 
1005 Alaprendelet 6. § és Végrehajtási Rendelet 2. cikk (3) bekezdés  
1006 Alaprendelet 8. § (1) bekezdés 
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rövidebb időszakot nem határoz meg, a Regionális Parancsnokság egyéves 

időtartamra rendeli el az intézkedéseket.1007 Az időtartam meghosszabbítását 

azonban lehet kérni, így az egyéves időszak jogszabályi meghatározása 

szimbolikusnak is tekinthető, annak kifejeződése, hogy nem “időtlen” intézkedésről 

van szó. A jogosult intézkedés iránti kérelmének helyt adó határozatot haladéktalanul 

továbbítani kell azon tagállam1008 vagy azon tagállamok vámhivatalaihoz, amelyek a 

kérelem állítása szerint szellemi tulajdonjogot sértő áruk kezelését valószínűleg 

végzik.1009 Ezt követően a főszerep annak a vámhivatalnak jut, amelyhez a 

kérelmező kérelmének helyt adó határozatot továbbították. Amennyiben ez a 

vámhivatal gyanús szállítmányt észlel, arról értesíti a kérelmezőt. Ha a kérelmező 

(vagy képviselője) igazolja a gyanút, akkor a vámhivatal az adott szállítmányt 

határozattal közvetlen vámfelügyelet alá veszi vagy lefoglalja,1010 amelyről 

haladéktalanul tájékoztatni kell az illetékes vámszervet (Magyarországon a 

Regionális Parancsnokságot), illetve a vámhivatal figyelmezteti a kérelmezőt az 

egyszerűsített eljárás lehetőségére, illetve arra, hogy az áruk kiadását engedélyezni 

kell, vagy a lefoglalást meg kell szüntetni (a teljes vámkezelés elvégzését követően), 

amennyiben a kérelmezőnek a kiadás felfüggesztéséről vagy a lefoglalásról szóló 

értesítésének kérelmező általi kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül – 

romlandó áruk esetében 3 munkanapon belül – a helyi vámhivatalt nem értesítik 

arról, hogy eljárást indított a kérelmező annak megállapítására, hogy a nemzeti jog 

szerint megvalósult-e a szellemi tulajdonjog megsértése, illetve a vámhivatal nem 

kapta meg a jogosulttól az áru bejelentőjének, birtokosának vagy tulajdonosának 

írásbeli hozzájárulását – egyszerűsített eljárás esetében – az áruk 

megsemmisítéséhez.1011 A vámfelügyeletet vagy lefoglalást elrendelő határozat egy 

példányát ugyanis a vámhivatal azonnal kézbesíti az áru bejelentőjének vagy 

birtokosának, aki a határozattal szemben jogorvoslattal élhet.  

 
A jogosultnak lehetősége van arra, hogy az értesítést követően a kérdéses árukat 

megvizsgálja, erre számára a vámhivatal lehetőséget biztosít. Erre az informális 

                                                
1007 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői, 2005, … 88. o. 32. pont 
1008 Magyarországon a kalóztermékekkel szembeni vámintézkedések 15-20%-át bonyolítja a Budapest 
Ferihegyi Nemzetközi Repülőtéren működő 1. Számú Vámhivatal, valamint a Budapesten és a 
térségben működő vámhivatalok 25-35%-os mértékben vesznek részt a kalóztermékekkel szembeni 
vámintézkedésekben (Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői, 2005 … 89. o. 34. és 35. pont) 
1009 Alaprendelet 8. § (2) bekezdés  
1010 Alaprendelet 9. § (1) bekezdés  
1011 Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés és Alaprendelet 10. és 13. §  
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értesítést, azaz a gyanús szállítmány észleléséről szóló kérelmező felé irányuló 

telefonos vagy e-mailes tájékoztatást követően 24 órán belül sor szokott kerülni 

annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a nem jogsértő áruk szükségtelen 

feltartóztatása, illetőleg lefoglalása.1012 A vámhivatal a jogosult kifejezett kérésére 

mintákat vehet, és ezt megküldheti a jogosult részére, – de csak az elemzés és a 

későbbi eljárás megkönnyítése céljából – átadhatja, illetőleg továbbíthatja azt a 

jogosult részére.1013 Ezt a mintát később egy esetleges bitorlási perben mint 

bizonyítékot lehet csatolni, s ezzel is lehet a jogsértést valószínűsíteni, illetőleg 

bizonyítani akár ideiglenes intézkedés kérelmezése körében is.1014 A mintavétel az 

előzetes bizonyítás megnyilvánulási formájaként aposztrofálható. Amennyiben a 

vámhivatal figyelmezteti a jogosultat az áruk kiadásának felfüggesztéséről, illetőleg 

lefoglalásáról, a jogosultnak 10 munkanapos határideje van arra nézve, hogy vagy (i) 

polgári peres eljárást kezdeményezzen a nemzeti jog szerint a bitorlás megállapítása 

végett, vagy (ii) egyszerű eljárás lefolytatására kerülhet sor. A 10 munkanapos 

határidő további 10 munkanappal egy alkalommal meghosszabbítható, kivéve a 

romlandó áruk esetén.1015 A határidő lejártát követő munkanapon a vámhatóság 

köteles értesíteni az áru bejelentőjét, birtokosát vagy tulajdonosát, aki az értesítés 

közlésétől számított 2 munkanapon belül raktári díj megfizetése nélkül kérheti az áru 

vámkezelését.1016 

 
Az egyszerűsített eljárás keretében a szellemi tulajdonjog megsértésének gyanújával 

érintett, lefoglalt áruk, illetőleg azon áruk, amelyek kiadását felfüggesztették, 

megsemmisítésre kerülhetnek anélkül, hogy szükséges lenne meghatározni azt, hogy 

ezek valóban megsértették-e a szerzői, illetőleg kapcsolódó jogot. Erre azonban csak 

a jogosult, illetőleg az áru bejelentőjének, birtokosának vagy tulajdonosának írásbeli 

hozzájárulása esetén van lehetőség.1017 Ennek az eljárásnak kifejezett pozitívuma, 

hogy a jogsértő nem konstruktív, nem közreműködő magatartása esetén az ebből 

eredő szankciót, a jogsértő áruk megsemmisítését viselnie kell. Az Alaprendelet azon 

szövegezéséből, mely szerint a vámhatóságok a jogosult hozzájárulásával 

semmisíthetik meg az árukat, következik, hogy nem kizárt az az eset, hogy a behozó 

                                                
1012 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői, 2005 … 91. o. 40. pont 
1013 Alaprendelet 9. § (3) bekezdés  
1014 Lantos: A szellemi … 118. o. 
1015 Alaprendelet 13. § 
1016 Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés  
1017 Alaprendelet 11. §  
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kezdeményezi az egyszerűsített eljárást, amelyhez a jogosult járul hozzá, amely egy 

harmadik esete lehet az egyszerűsített eljárásban történő megsemmisítésnek. A 

megsemmisítés előtt azonban a mintavételt kell foganatosítani,1018 a mintákat a 

vámhatóságnak oly módon kell megőriznie, hogy azok abban a tagállamban, ahol 

szükség lehet rájuk, elfogadható bizonyítékként szolgálhassanak bírósági eljárásban. 

Amennyiben a büntető ügyekben eljáró bíróság rendeli el a jogsértő áruknak a 

megsemmisítését a vámszervek, illetőleg a jogosult által kezdeményezett 

büntetőeljárás kapcsán, a büntetőeljárás szabályai szerint történik a megsemmisítés 

és az azzal kapcsolatos költségek viselése is.  

 
Amennyiben egyszerűsített eljárásra kerül sor, és annak keretében az áruk 

megsemmisítésére, akkor ritkán nyílik mód és lehetőség arra, hogy a megsemmisítést 

követően polgári peres eljárásra kerüljön sor, s ennek alapján az eljárás eredményétől 

függően további polgári jogi jogkövetkezmények kerüljenek alkalmazásra. (Ez 

azonban nem kizárt olyan esetben, ha a jogosult a megsemmisítés előtt vett minták 

alapján az őt ért károk nagyságrendjére is figyelemmel indít polgári peres eljárást.) 

Abban az esetben, ha egyszerűsített eljárásra nem kerül sor, és a fentebb hivatkozott 

10 munkanapos határidőben a szerzői jog megsértésének bíróság általi 

megállapítására irányuló eljárást megindítják, a bírósági úton történő bitorlás-            

-megállapításra kerül sor. Ez az eljárás a polgári jogi bitorlási per megindítása útján 

induló peres eljárás lesz, melyet a jogosult (kérelmező) az áruk bejelentője, birtokosa 

vagy tulajdonosa székhelye szerint illetékes megyei, illetőleg fővárosi bíróság előtt 

indíthat meg az Szjt.-ben szabályozott objektív és szubjektív szankciók alkalmazását 

kérve. Ez a polgári peres eljárás együtt járhat ideiglenes intézkedés iránti kérelem 

előterjesztésével is. A peres eljárás alatt – annak jogerős befejezéséig – a vámhatóság 

vámfelügyelet alatt tartja az árukat.1019 A 10 munkanapos határidő alatt tipikusan a 

polgári per megindítására kerül sor, nem pedig büntetőeljárásra, mert azt rendszerint 

már korábban a vámhivatal feljelentése, illetőleg a jogosult feljelentése alapján 

megindították.1020 A büntetőeljárás az egyszerűsített eljárással párhuzamosan is 

folyhat, nem kizárt tehát az, hogy a vámhatóság intézkedését követően, illetőleg 

annak eredményeképpen párhuzamosan folyjon polgári eljárás, illetőleg 

büntetőeljárás is. A jogosult akkor jár el körültekintően, ha valamennyi eljárás 
                                                
1018 Alaprendelet 11. § (1) bekezdés és Kormányrendelet 8. § (1) és (2) bekezdés  
1019 Lantos: A szellemi … 120. o. 
1020 Bérczes-Gyenge-Lévai: A szerzői, 2005 … 96. o.  
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lefolytatása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. A büntetőeljárás során 

elkobzott dolgok megsemmisítése helyett azok közérdekű felhasználásáról külön 

jogszabály rendelkezik.1021 A szerzői, illetve kapcsolódó jogokat ténylegesen sértő 

áruk azonban az Államkincstár javára felajánlhatók, mely esetben azokat meg kell 

semmisíteni.1022 

 
Az Alaprendelet arra az esetre is tartalmaz rendelkezéseket, amikor megállapítást 

nyer az, hogy a meghatározott áruk a szerzői, illetőleg kapcsolódó jogokat 

ténylegesen sértik. Ebben az esetben az ilyen áruk forgalma teljes mértékben tiltott. 

A szellemi tulajdonjogot – így a szerzői, illetőleg kapcsolódó jogokat – ténylegesen 

sértő árukkal szemben az Alaprendelet is előírja a tagállamok számára a jogsértő 

költségén és kártalanítása nélkül történő megsemmisítést, illetőleg kereskedelmi 

csatornákból való kivonást, oly módon, hogy a jogosult jogai ne sérüljenek, illetve 

olyan más intézkedések meghozatalát, amelyek eredményesen megfosztják az 

érintett személyeket az ügyletből származó gazdasági előnytől.1023 Ezek a szankciók 

azonban már alapvetően polgári jogi jellegűek, azokra nem a vámjogi intézkedések 

és rendelkezések vonatkoznak. Az Alaprendelet ugyanakkor előírja az Alaprendelet 

megsértése esetére azt, hogy a tagállamok eredményes, arányos és elrettentő hatású 

szankciókat alkalmazzanak.1024 Ezen jogkövetkezmények meghatározása a 

tagállamokra hárul. Ilyen szankciókat a Kormányrendelet nem tartalmaz, nincsenek a 

magyar jogban olyan szabályok, amelyek az Alaprendelet vagy a Végrehajtási 

Rendelet egyes konkrét rendelkezéseinek megsértését a hivatkozott rendeletben 

foglaltakon kívüli szankciókkal sújtanák.  

 
A vámhatósági intézkedés iránti kérelem benyújtása, illetőleg a kérelem alapján 

indult eljárás, maga az ügyintézés díjmentes, semmilyen igazgatási szolgáltatási 

díjat, sem illetéket fizetni nem kell a kérelmezőnek.1025 A fentebb említett 

kötelezettségvállaló nyilatkozat benyújtásával azonban a kérelmező kötelezettséget 

vállal az áruk közvetlen vámfelügyelet alatt tartása, valamint megsemmisítése során 

felmerült valamennyi költsége megfizetésére, továbbá azon költségek fedezésére, 

amelyek abból keletkeznek, hogy a jogsértés megállapítására irányuló eljárás a 

                                                
1021 2000. évi XIII. törvény  
1022 Alaprendelet 17. § (2) bekezdés  
1023 Alaprendelet 17. § (1) bekezdés  
1024 Alaprendelet 18. § 
1025 Alaprendelet 5. § (7) bekezdés 2. francia bekezdés  
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kérelmező cselekménye vagy mulasztása miatt megszakad, vagy a kérdéses árukról 

megállapítást nyer, hogy azok szerzői jogi jogokat, illetőleg kapcsolódó jogokat nem 

sértenek.1026 A vámfelügyelet alá vétel során felmerülő tényleges költségek körében 

a raktározási díjat lehet megemlíteni, amely mértéke 100 kilogrammonként és 

naponként 1000,- Ft,1027 valamint a szerzői és kapcsolódó jogokat sértő áruk 

megsemmisítése során keletkező költséget.  

 
VIII.5. A vámjogi szankciók értékelése 

 
A fentiekben ismertetett vámeljárást, vámjogi intézkedéseket értékelve az alábbi 

következtetések fogalmazhatók meg:  

 
– A vámfigyelési kérelmek benyújtása a jogosultak számára kizárólag előnnyel 

jár, mert az eljárás sajátosságaiból fakadóan komoly esélye van annak, hogy a 

jogsértő árukat a vámszervek felfedezik, és ilyen módon a szükséges intézkedéseket 

meg tudják hozni, mintha ilyen figyelési kérelem egyáltalán nem létezne.1028 A 

jogosultak tehát akkor járnak el körültekintően, ha bármely olyan esetben, amikor a 

jogsértés legkisebb gyanúja is felmerül, kezdeményezik az eljárást. 

 
– A vámhatósági intézkedések hatékony, alapvetően megelőző jellegű védelmet 

biztosítanak a szerzői és kapcsolódó jogok jogosultjai számára, mellyel 

megakadályozható a további jogsértés, és ezáltal további károk keletkezése. A 

jogintézmény a prevenció területén a globalizált világban nélkülözhetetlen eszköz. 

 

– A vámhatósági intézkedések hatékonyságát elősegíti azok alapvetően 

ingyenes volta, azaz egy bírósági eljárással ellentétben nem kell illetéket fizetni az 

eljárásért, az igényérvényesítés nem jár költségek megelőlegezésével, ami a 

gyengébb anyagi háttérrel rendelkező jogosultak számára megfelelő pozíciót biztosít 

a kalóz termékek nemzetközi kereskedelmére szerveződött tőkeerős szervezetekkel 

szemben.  

 

                                                
1026 Alaprendelet 6. §  
1027 A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV.5.) PM rendelet 58. 
§ (1) bekezdés d) pont  
1028 Lantos: A szellemi … 129. o. 
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– Az eljárás negatívuma ugyanakkor az, hogy az eljárás során felmerülő 

költségek (raktározási, illetőleg megsemmisítési költségek) nem minden esetben 

terhelhetők rá a bitorlókra, azaz némi költséggel mégis csak jár az igényérvényesítés. 

Az intézkedéssel elérhető előnyökhöz képest azonban a költségek elhanyagolható 

mértékűek, azok nem jelentenek olyat terhet az igényérvényesítő félre, amely 

visszatartaná a jogosultat az eljárás megindításától. 

 
– Az intézkedések (felügyelet alá helyezés) csak ideiglenes megoldást 

jelentenek, az egyszerűsített eljárás keretében történő megsemmisítés kivételével, 

ugyanis a végső megoldást a polgári, illetőleg büntetőeljárásban alkalmazott 

szankciók jelenthetnek, melyek alkalmazásáig azonban a vámintézkedés megfelelő 

védelmet nyújt a jogosultak számára.  

 
– Az eljárások jellege folytán – különös tekintettel a mintavételre és előzetes 

megvizsgálásra – egy későbbi polgári vagy büntetőjogi eljárásban a bizonyítás 

megkönnyítését is nagy mértékben segítik a vámjogi intézkedések, s ilyen módon 

hozzájárulnak a későbbi eljárások gyorsabb és a jogosult számára eredményt hozó 

befejezéséhez. 

 
– A megfelelő eljárási garanciák védik a jogsértéssel gyanúba hozott személyek 

érdekeit és jogait is, mely szabályok garanciát jelentenek az esetleges túlkapásokkal 

szemben, biztosítva a megfelelő jogorvoslatot olyan esetekre is, amikor nem 

állapítható meg jogsértés. 

 
– A téves vámhatósági intézkedések miatti felelősségnek a jogosult hibájára 

visszavezethető esetekben a következményekért való helytállásnak a jogosultra 

történő telepítése indokolt. Mindez kellő visszatartó erőt jelenthet a jogosultak 

számára arra, hogy alaptalanul ne kezdeményezzenek eljárást. 

 
– A vámszervek felróható magatartása esetén a velük szemben a jogosultak, 

illetőleg a bejelentők által érvényesíthető kártérítési igények korlátozottsága, illetőleg 

annak a tagállami belső, kifejezett felhatalmazó szabálytól való függővé tétele 

semmilyen jogpolitikai indokkal nem magyarázható. 

 
– A hivatalból történő eljárásindítás a bitorlásokkal szembeni preventív fellépés 

hatékony eszköze minden olyan esetben, amikor a jogosult nincs abban a helyzetben, 
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hogy jogait megfelelő módon tudja érvényesíteni. A hivatalbóli eljárás indításának 

lehetősége annak a felismerésnek is a következménye, hogy a határokon átnyúló 

jogsértések a nemzetgazdaságok számára is komoly károkat okoznak, melyek 

megakadályozása az államok számára is fontos. 

 
– A vámintézkedések korlátozott körben alkalmazhatók, ugyanis csak a dologi 

formában megjelenő áruk jogellenes forgalma esetén nyújtanak védelmet, a dologi 

jogi formát nem öltő szerzői művek, illetőleg nem dologi hordozón terjesztett 

kapcsolódó jogi teljesítményekkel szemben, azaz a digitális világ felhasználási 

folyamatai során fellépő jogsértésekkel szemben védelmet nem jelentenek. 

Tekintettel azonban arra, hogy az analóg formában megvalósuló szerzői jogi 

jogsértések száma is jelentős és komoly károkat okoz, ma még elengedhetetlen 

szükség van a vámszervek megelőző munkájára, intézkedésére. 

 
– A vámintézkedéseknek korlátozott alkalmazása abban is megnyilvánul, hogy 

kizárólag a dologiasult kalózáruknak az Európai Közösség határain belül történő 

jogellenes mozgásával szemben nyújtanak védelmet, egyes tagállamokon belüli, 

illetőleg az EGT-n belüli jogsértések esetén nem nyerhetnek alkalmazást. Ez azonban 

nem szerzői jogi kérdés, hanem a vámunió következménye. A hatékonyabb 

jogvédelmet az jelentené, ha a világ összes országára nézve kiterjesztve tudna 

működni a vámfigyelés rendszere, egy ilyen tárgyú multilaterális nemzetközi 

egyezmény megalkotása következtében. 

 
Összességében az mondható el, hogy az apróbb hibák mellett a vámjogi intézkedések 

meghatározó szerepet töltenek be a szerzői jogi bitorlások elleni küzdelemben, a 

szankciórendszer lényeges, meghatározó elemét képezve, különös tekintettel a 

jogsértések folytatásának megakadályozására.   

 
 
IX. A jogkövetkezmények a jogalkotó szervek tervezeteiben 

  
Ahogyan a szerzői jogi jogbitorlások egyre nagyobb mértéket öltenek, úgy a 

jogalkotó is megpróbál ezzel lépést tartva újabb és újabb, s egyben hatékonyabb 

eszközöket találni a jogsértések elkövetőivel szembeni hatékony fellépés, a 

jogsértések lehetséges megelőzése, illetőleg a hatásai csökkentése érdekében. Ez 

természetesen együtt jár a szankciórendszer folyamatos finomításával, fejlesztésével, 
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ami a különböző jogágak szankciórendszerének törvényi szabályai változásában ölt 

testet. Az alábbiakban áttekintjük a tervezett változtatásokat, így először az új Ptk-

nak a szerzői jogi szabályozáshoz való viszonyát, majd az új Ptk. által bevezetésre 

kerülő sérelemdíj jogintézményét.  

 
IX.1. Fejlődési tendenciák, az új Ptk.  

  
Lassan egy évtizedes múltra tekintet vissza az új Polgári Törvénykönyv 

megalkotásának folyamata, melynek az első, jogalkotásban is megnyilvánuló 

terméke volt a 1050/1998 (IV.24.) Korm. határozat, amely alapján megalakultak 

azok a munkacsoportok, amelyek egy-egy adott terület szakembereinek bevonásával 

egy-egy témakör koncepciójának a tervezetét készítették el.1029 A kormányhatározat 

alapján megalakult a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság, melynek vezetője Dr. 

Vékás Lajos professzor lett, és mellette, illetőleg ennek alárendelve működően jöttek 

létre a munkacsoportok és a Szerkesztőbizottság. Az alkotás fázisát számtalan 

megalapozó tanulmány elkészülte segítette,1030 amelyek az e célra létrehozott 

folyóiratban, a Polgári Jogi Kodifikációban jelentek meg.1031 Az új Polgári 

Törvénykönyv megalkotására irányuló folyamatban különböző elképzelések 

bontakoztak ki a tekintetben, hogy a szellemi alkotások joga, ezen belül is a szerzői 

jog, beleértve a szerzői jogi szankciórendszert, mennyiben képezheti, illetőleg kell, 

hogy képezze a tárgyát az új kódexnek, illetve hogy milyen mértékben történjen 

utalás a kódexben az utóbbi egy évtizedben külön törvényekben újra kodifikált és az 

európai uniós követelményeknek, valamint a modern kor technikai kihívásainak is 

megfelelő törvényi szabályokra, közöttük a szerzői jogi törvényre.  

 
Az alkotói folyamat első konkrét megnyilvánulása volt a Szerkesztőbizottság által 

kidolgozott „Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója” (a továbbiakban: 

„Koncepció”). Ennek a Főbizottság általi vitára alkalmasnak történő nyilvánítását 

                                                
1029 A határozat később módosításra került a 1061/1999. (V.28.) Kormányhatározattal  
1030 lásd: Görög Márta: Az elhunyt szerzőhöz kapcsolódó (személyhez fűződő) szerzői jogról, Polgári 
Jogi Kodifikáció, 2005 (VII. évfolyam) IV-V. szám, 38-41. o. és Bacher Vilmos: A szellemi tulajdon 
védelme és az új Ptk., Polgári Jogi Kodifikáció, 2003. 3. szám, 23-31. o. és Boytha György: A 
szellemi alkotások joga és az új Ptk., Polgári Jogi Kodifikáció, 2000. 3. szám 13-23. o., valamint 
Ficsor Mihály Zoltán: A szellemi tulajdon és a Ptk. (észrevételek és javaslatok a Polgári Jogi 
Kodifikációhoz), Polgári Jogi Kodifikáció, 2001. 2. szám, 27-30. o., továbbá Faludi Gábor: Szerzői 
jog, iparjogvédelem és a Ptk. koncepciója, I-II., Polgári Jogi Kodifikáció, 2003. 2. szám, 312. o. és 
2003. 3. szám, 3-14. o.  
1031 a HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadásában  
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követően a Koncepció a Magyar Közlönyben közzétételre került.1032 A Koncepció 

szerint a szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések az első, Személyek című 

könyvbe kerülnének felvételre annak ellenére, hogy az érintett jogviszonyok vagyoni 

jogokat is tartalmaznak, de a fennálló hatályos szabályozáson lényegi módosítás 

véghezvitele nem szükséges.1033 A 2002 januárjában közzétett Koncepció szakmai 

vitája eredményeképpen számtalan módosító javaslat született, melyet a 

Szerkesztőbizottság megvitatott, a Koncepciót átdolgozta, s a Főbizottság 2002. 

november 18-án tartott ülésén az előterjesztést elfogadta. A Kodifikációs Főbizottság 

által jóváhagyott változat utal arra, hogy szerzői jogi törvény anyagának új kódexbe 

való integrálása nem szükséges annak ellenére, hogy az alanyi jogok és megsértésük 

szankciói magánjogi jellegűek. A szabályozás a Személyek joga című Könyv 7. 

Részében került volna elhelyezésre. A Kodifikációs Főbizottság által átdolgozott 

Koncepciót a Kormány is elfogadta az 1003/2003 (I.25.) számú határozatával, melyet 

a Magyar Közlöny 2003. évi 8. számában közzétett. A normaszöveg első 

tervezetének kidolgozása, illetőleg az azzal kapcsolatos észrevételek alapján annak 

átdolgozása és kiegészítése történt meg 2005 folyamán, mely alapján az új Kódex 

első normaszöveg-tervezetének és indokolásának könyvenként történő 

közrebocsátására került sor elektronikus formában az Igazságügyi Minisztérium 

honlapján. A 2005. december 2-án közzétett Javaslat (Normaszöveg és Indokolás) 

mint az új Polgári Törvénykönyv 2. Könyve, A személyek című 6. Részben 

tartalmazta volna a szellemi alkotásokon és egyéb szellemi jogokon biztosított jogok 

védelmére vonatkozó rendelkezéseket. A 2:200. § [Szellemi alkotások védelme] 

megfogalmazása szerint a törvény kizárólagos jogot biztosít a szellemi alkotásokhoz 

és más szellemi javakhoz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni érdekek 

védelmére. A jogok tartalmát és korlátait keletkezésük, elismerésük és gyakorlásuk 

feltételeit, továbbá a védelemre jogosultak személyét a szerzői jogról és a szerzői 

joghoz kapcsolódó jogokra (valamint az egyéb iparjogvédelmi oltalmi formákra), 

illetőleg más nevesíthető szellemi javakon biztosított jogokra vonatkozó törvények 

határozzák meg. A kormány részéről az a döntés született, hogy nem a Főbizottság, 

hanem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fogja benyújtani a kormánynak az 

új Ptk. törvényjavaslatának tervezetét, melyet 2007. augusztus 30-án közöltek a 

                                                
1032 Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója, Magyar Közlöny, 2002. 15. szám, II. kötet, 2002. 
január 31. 
1033 Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója …  31., 32. o. 
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Főbizottság elnökével.1034 A 1050/1998. (IV.24.) Kormányhatározat nem került 

hatályon kívül helyezésre, de a továbbiakban nem a Szerkesztőbizottság a felelős a 

kodifikáció eredményéért. Furcsa módon visszaköszön tehát ezen „adminisztratív 

hányattatásban” a huszadik század elején a Magánjogi Törvényjavaslat megalkotása 

körül kibontakozott anomália.1035   

 
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által készített, és a minisztérium 

honlapján közzétett, 2007. október 29-i törvénytervezet, illetőleg a kormány által 

2008 júniusában elfogadott és T/5949. szám alatt az Országgyűléshez benyújtott 

törvényjavaslat már egyáltalán nem tartalmaz utalást a szellemi alkotások jogára, 

azaz nem szerepel önálló részként az új Ptk. javaslatában a szellemi alkotásokra 

történő hivatkozás. Ezt alapvetően hibás megoldásnak tartjuk, mert – mint ahogy arra 

Vékás Lajos is rámutat – a szerzői jogi jogviszonyok, mint magánjogi jogviszonyok, 

és a megsértésük esetén az alkalmazható jogkövetkezmények magánjogi természetét 

és gyökerét az tudja leginkább egyértelművé tenni, ha a Ptk. háttér-joganyag jellegét 

a magánjogi kódex is deklarálja.1036 A magunk részéről egyetértünk a Kodifikációs 

Főbizottság vezetőjének azon álláspontjával, mely szerint lényeges az, hogy a 

szellemi alkotások és egyéb szellemi javak védelmének magánjogi természetét az új 

Ptk. is kifejezze és megfogalmazza saját szabályainak a külön törvényekhez 

kapcsolódó háttérnorma-jellegét.1037 Ez a háttérnorma-jelleg, illetőleg az erre való 

Kódexbeli utalás mindenképpen indokolt lett volna. Önmagában ugyanis nem 

elegendő az, hogy a sérelemdíj szabályainak alkalmazására utal a Kódex 

normaszöveg-tervezete, annak ellenére sem, hogy az Szjt. maga is megteremti a 

kapcsolatot, és saját maga háttérnormájaként hívja fel a Ptk.-t a 3. §-ában. Az új Ptk. 

tervezete e tekintetben visszalépést jelent a jelenlegi szabályozáshoz képest, ami, ha 

csak deklaratív jelleggel is, de a 86. §-ban kifejezetten utal a szellemi alkotások 

védelmére. Ezt a nézetet a jogirodalom jelentős része is osztja, legfeljebb azzal az 

eltéréssel, hogy a jelenleg a Ptk.-ban meglévő szabály korszerűsítésre, 

                                                
1034 Vékás Lajos: Az új Ptk. Szakértői Javaslatának elvi kérdései, Magyar Jog, 2008. 2. szám, 65. o.  
1035 Kecskés László: Beszámoló a magyar polgári jog kodifikálásának hányatott sorsáról és egy, a 
reményt újraébresztő tudományos ülésről, Magyar Jog, 2008 június, 504. o. 
1036 Vékás Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. kormányjavaslatához, Magyar Jog, 2008. 9. 
szám, 579. o.  
1037 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv tervezetének néhány elméleti és rendszertani 
előkérdéséről, Magyar Jog, 2006. 7. szám, 393. o.  
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újrafogalmazásra szorul.1038 Vannak azonban ellentétes vélemények is, így például a 

Magyar Szabadalmi Hivatal álláspontja szerint nincs sürgető igény arra, hogy a Ptk. 

és a szellemi tulajdon kapcsolatát kodifikációs munka szintjén kelljen tisztázni, az 

eredeti normaszöveg-tervezet, amely tartalmazta volna ezen utalást, csupán 

deklaratív jellegű, normatív tartalmat nélkülöző, melyre nincs szükség, hiszen a 

szerzői jogi (és iparjogvédelmi) jogot akkor is külön törvények szabályozzák, ha a 

Ptk. ezt „megerősíti”, és akkor is, ha nem tesz arról említést.1039 Hasonló, s végül a 

kormányt is meggyőző álláspontra helyezkedő vélemény szerint a köztudatban 

teljesen elfogadott az, hogy a szerzői jogi és iparjogvédelmi jogokat szabályozó 

külön törvények a polgári jogba tartoznak, ezen az ágazati törvényeknek a Ptk.-ra 

utaló szabályai gyakorlati szempontból lényegesebbek, mintsem az, hogy a Ptk. 

tartalmazzon ilyen utalást.1040 Sajnálatos, hogy a kormány által az Országgyűléshez 

benyújtott javaslat indokolása nem utal arra, hogy miért nem szükséges a Ptk. 

szintjén szabályozni a szellemi alkotások és a Ptk. egymáshoz való viszonyát. Ez a 

megoldás a Koncepcióval is ellentétben áll.  

 
Azt követően, hogy az új Ptk. tervezetének kidolgozásáért az Igazságügyi és 

Rendészeti Minisztérium lett felelős, a korábbi Szerkesztőbizottság tagjai 

elkészítettek egy Szakértői javaslatot, amelyben mint magántervezetben – immár a 

korábbi Koncepcióhoz és Tematikához sem teljes egészében kötve magukat – 

legjobb szakmai meggyőződésük alapján dolgoztak ki egy olyan normaszöveget, és 

jelentették is meg azt annak indokolásával együtt,1041 amellyel hatékonyan kívánják 

befolyásolni a törvényhozás további menetét, mintegy lenyomataként egy közel egy 

évtizedes kodifikációs tevékenységnek.1042 A Szakértői javaslat – a korábbi 

Koncepcióhoz hasonlóan – tartalmaz utalást a szerzői jogi és iparjogvédelmi 

oltalomra, arra, hogy azokról külön törvények rendelkeznek, meghatározva az 

oltalom tárgyait, az oltalomra jogosultak személyét, az oltalom alóli kivételeket, az 

oltalmi tárgyhoz fűződő kizárólagos jogok keletkezését, tartalmát, korlátait, 
                                                
1038 Boytha György-Faludi Gábor: Javaslat az új Ptk. szerzői jogi és iparjogvédelmi rendelkezéseire, 
Jogtudományi Közlöny, 2008. 4. szám, 173. o.  
1039 A Magyar Szabadalmi Hivatal észrevételei az új Polgári Törvénykönyv első két könyvének 
normaszöveg-tervezetére és az ahhoz kapcsolódó indokolásra, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 
2006 június, 103. o.  
1040 Gyenge Anikó: Szerzői jog az új Polgári Törvénykönyvben, Infokommunikáció és Jog, 2007. 5. 
szám, 150. o.  
1041 Vékás Lajos (szerk.): Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, Complex Kiadó 
Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2008 
1042 Vékás: Az új Ptk. … 66. o.  
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megszűnését, gyakorlásának feltételeit, vagyoni forgalmát, a megsértésükre 

tekintettel fennálló igényeket és az igényérvényesítés sajátos szabályait. 

Egyértelműen utal arra a Szakértői javaslat, hogy a külön törvényekben nem 

szabályozott polgári jogi kérdésekben a Ptk.-t kell alkalmazni, azaz megteremti a 

Ptk. háttérnorma-jellegét.1043 A Szakértői javaslat rámutat arra, hogy ezen utaló 

norma alapján egyértelművé válik, hogy a szerzői és iparjogvédelmi oltalmi 

tárgyakon fennálló jogok polgári jogi jellegűek, és a gyakorlásuk alá van vetve a 

polgári jogi alanyi jogok Kódexbeli szabályainak, s így megerősítést nyer az is, hogy 

a polgári jog alapelveinek a szerzői jogi jogok gyakorlása is alárendelt.1044 

 
 
IX.2. A sérelemdíj 

 
A sérelemdíjra vonatkozó szabályozás mind a Szakértői javaslatban, mind a kormány 

által 2008 júniusában elfogadott és az Országgyűléshez benyújtott normaszöveg-

tervezetben szerepel. Az alábbiakban áttekintjük a sérelemdíj, mint új polgári jogi 

jogintézménynek, szankciónak a két tervezet szerinti legfontosabb jellemzőit annak 

szem előtt tartásával, hogy tervezetből ugyan kettő van, de magánjogi kodifikáció 

csak egy.1045 

 
Bár a Szakértői javaslat nem utal arra, azonban egyértelmű, hogy – ahogy azt a 

Kormány által elfogadott normaszöveg-tervezet egyértelműen rögzíti is (2:90. § (4) 

bekezdés) –, a szerzői jogi jogbitorlások esetén is alkalmazható ezen szankció abban 

az esetben, ha személyhez fűződő jogok megsértéséről van szó, ezért a jövőre nézve 

a szerzői jogi jogbitorlások tipikus új szankciófajtájával állunk szemben. Az Szjt.-

ben meghatározott jogkövetkezmény-katalógus egy újabb elemmel egészülhet tehát 

ki. A Törvényjavaslat egyértelműen utal arra, hogy az Szjt.-ben meghatározott 

személyhez fűződő jogok megsértése esetén van csak lehetőség a sérelemdíj 

alkalmazására, vagyoni jogok sérelme esetén nem. A vagyoni jogok sérelme esetén 

ugyanis tipikusan igénybe vehető eszköz a vagyoni kártérítés. Ugyanakkor mind a 

Szakértői javaslat, mind a Törvényjavaslat egyértelműen és helyesen utal arra, hogy 

a személyhez fűződő jog megsértése esetén is előfordulhat az, hogy vagyoni hátrány 

                                                
1043 Vékás (szerk.): Szakértői javaslat … 383. o.  
1044 Vékás (szerk.): Szakértői javaslat … 384. o.  
1045 Wellmann György: Az új Polgári Törvénykönyv Szakértői Javaslatának méltatása, Magyar Jog, 
2008. 7. szám, 457. o. 
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éri a károsultat, ezért a vagyoni kártérítés is biztosított a sérelmet szenvedett fél 

részére. A Törvényjavaslat a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség 

körében a ma hatályos szabályozáshoz képest lényeges eltérést nem tartalmaz sem az 

általános felelősségi alakzat (5:472. §), sem a kár elemei (5:478. §), sem az általános 

kártérítés (5:479. §) vonatkozásában, így ezen kérdésekkel e helyütt nem 

foglalkozunk. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség tekintetében 

azonban a Törvényjavaslat koncepcionális változásokat kíván bevezetni, a teljes 

kártérítés elvéből kiindulva, de azt korrigálva az előreláthatósági klauzulával. Aki 

ugyanis szerződésszegéssel okozott kárt, mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 

hogy a szerződésszegést általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), a 

szerződésszegéskor ésszerűen el nem hárítható olyan körülmény okozta, amelyet a 

szerződéskötés idején nem látott, és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott 

előre (5:117. §). A szerződésszegéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett teljes 

kárt meg kell téríteni, míg a szerződésszegés következményeként a károsult 

vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan 

mértékben, amilyen mértékben a károsult bizonyítja, hogy a kár mint a 

szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában 

előrelátható volt (5: 118. §). Ez utóbbi szabálynak a felhasználási szerződések 

megszegése körében lehet témánk szempontjából jelentősége.  

 
Ugyanakkor abban is egyetértés van a Törvényjavaslat és a Szakértői javaslat 

kidolgozói között, hogy a közérdekű bírságra mint a magánjogtól idegen 

intézményre, annak fenntartására nincs szükség, ahogy abban is azonos az álláspont, 

hogy a nem vagyoni kártérítés intézményének felváltására kerül sor a sérelemdíj, 

mint új jogintézmény, bevezetésével, megszüntetve a bírói gyakorlat korábbi 

bizonytalanságait, és feloldva azt az ellentmondást, hogy a nem vagyoni kár, mint 

kifejezés, önmagában is fogalmi ellentmondást hordoz, hiszen a nem vagyoni 

kártérítés következetes érvényesítése materiális hátrány bizonyítását követelte meg a 

kártérítésre kötelezés feltételeként. A fogalmi ellentmondás tehát abban is rejlik, 

hogy a kár pénzben kifejezhető vagyoni hátrányt jelent, amelyet összegszerűen ki 

lehet mutatni, a nem vagyoni hátrány viszont összegszerűen nem határozható meg, 

ezért azt nem is lehet megtéríteni. A nem vagyoni sérelem pénzbeli ellensúlyozása 

vagyoni jellegű, de nem kártérítés. Mindezek miatt van szükség egy új, speciális 

szankciófajta bevezetésére, amely a személyiségi jogok sajátosságaihoz igazodva, 
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azok megsértése esetére nyújt kompenzációt.1046 Mindez reparatív hatású a vagyoni 

következmény jellege folytán, ugyanakkor a hasonló jogsértések megelőzését is 

szolgálva, represszív jellegű.1047 Mind a Törvényjavaslat, mind a Szakértői javaslat 

egyértelműen foglal állást abban a kérdésben, hogy ezen szankció bevezetésével 

gyakorlatilag egy olyan fejlődési folyamat fejeződik be, amellyel a személyiségi 

jogok magánjogi védelme fokozatosan kivált a dologi jogi oltalom burkából, azaz 

megtörtént ezen jogok emancipációja.1048  

 
A Törvényjavaslat egyértelműen utal arra, hogy a sérelemdíj a személyhez fűződő 

jogok megsértése esetén jár, így tulajdonképpen duplán is deklarálja azt, hogy 

személyhez fűződő jogok sérelme esetén van lehetőség az alkalmazására, hiszen a 

szellemi alkotásokkal, illetőleg teljesítményekkel kapcsolatos utaló szabály körében 

is egyértelműen a személyhez fűződő jogok megsértése kerül említésre. Utal továbbá 

arra is a Törvényjavaslat, hogy a személyt érő nem vagyoni sérelem esetén illeti meg 

sérelemdíj az adott személyt, aki nyilvánvalóan mind természetes, mind jogi személy 

lehet. A sértett személyhez kapcsolódik az a szabály, amely szerint a személyhez 

fűződő jogok érvényesítésére csak személyesen van lehetőség (2:94. § (2) bekezdés). 

A Szakértői javaslattal ellentétben azonban a Törvényjavaslat nem mondja ki, hogy a 

sérelemdíj iránti igény nem ruházható át és nem örökölhető, ez azonban a személyes 

érvényesíthetőség alapján következik a Törvényjavaslat fentebb hivatkozott 

szabályából.1049 Álláspontunk szerint a jogutód (örökös) a sérelemdíj megfizetésére 

csak abban az esetben tarthat igényt, ha már a bíróság a jogelőd életében jogerős 

döntést hozott a sérelemdíj tekintetében, és marasztalta annak megfizetésében az 

alperest. Amennyiben ugyanis a peres eljárás folyamán következik be az alperesi 

oldalon jogutódlás, úgy az alperesi jogutód (örökös) azért nem kötelezhető 

sérelemdíj fizetésére, és azért nem lehet ellene, mint jogutód ellen, folytatni a peres 

eljárást, mert a jogelőd magatartásának értékelése a per tárgya, s a jogelőd 

jogképességének megszűnése következtében perbeli jogképessége sincs, így a 

                                                
1046 Az új Polgári Törvénykönyv tervezete, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007. 
december 3-i közigazgatási egyeztetésre bocsátott javaslata, 31. o.  
1047 Vékás (szerk.): Szakértői javaslat … 175. o. 
1048 Vékás (szerk.): Szakértői javaslat … 174. o., Az új Polgári Törvénykönyv tervezete, az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007. december 3-i közigazgatási egyeztetésre bocsátott 
javaslata, 31. o. 
1049 Ezt a Törvényjavaslat egyik hiányosságaként értékeli Vékás Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek 
az új Ptk. kormányjavaslatához, Magyar Jog, 2008. 9., 586. o.    
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jogutóddal szemben már a jogsértés megállapítására, így jogkövetkezményként a 

sérelemdíj alkalmazására sem kerülhet sor.  

 
Hasonló a helyzet a jogosulti (felperesi) oldalon bekövetkező jogutódlás esetén is, 

hiszen a jogérvényesítés személyhez kötöttsége következtében a meghalt (megszűnt) 

sértett igényeinek érvényesítésére a jogutód nem jogosult álláspontunk szerint annak 

ellenére sem, hogy a Törvényjavaslat a személyiségvédelmi per fél halála esetén 

történő folytathatóságát szabályozza a kegyeleti jog jogosultjának a perben állása 

mellett (2:94. § (4) bekezdés). A kegyeleti jog jogosultjának megjelölése miatt 

álláspontunk szerint csak a meghalt személy emlékének megsértésével kapcsolatos 

esetekben lehet szó a „jogutódlásról”, ami pedig az összes személyiségi jogi perhez 

képest egy nagyon szűk kört jelent. Mindezek alapján nem tudunk egyetérteni a 

Törvényjavaslat indokolásának azon megállapításával, hogy a jogosult örököse a 

sérelemdíj megfizetését az elhunyt jogán követelheti abban az esetben, ha a sértett 

igényét életében még keresettel érvényesítette. Abban az esetben azonban lehetőség 

van a jogutód általi ilyen igényérvényesítésre, ha a jogsértő már a jogosult életében 

elismerte a sérelemdíj-fizetési kötelezettségét. Ugyanígy nem értünk egyet azon 

indokolásbeli megjegyzéssel, hogy a jogsértő halála után a jogerős ítélet meghozatala 

előtt lenne lehetőség a jogutódtól is követelni a sérelemdíjat az örökhagyó 

tartozásáért való felelősség szabályai szerint.  

 
A Törvényjavaslat egyértelműen utal arra, hogy a sérelemdíjra a szerződésen kívül 

okozott kárért való felelősség szabályait kell alkalmazni. Ehelyett azonban 

szerencsésebb lett volna – a Szakértői javaslat szövegezésével egyezően – kizárólag 

a kártérítési felelősség szabályaira történő utalás, ugyanis a személyhez fűződő jogok 

megsértése történhet – még ha az esetek kisebb részében is – szerződésszegéssel is, a 

tipikus, szerződésen kívüli károkozási esetek mellett. Ennek a felelősség alóli 

mentesülés szempontjából van jelentősége, mert más szabályok vonatkoznának a 

Törvényjavaslat szerint a szerződésszegéssel és a szerződésen kívül okozott károk 

megtérítéséért való felelősség alóli kimentésre, mely különbségtétel a sérelemdíj 

esetében is indokolt aszerint, hogy a személyhez fűződő jogok szerződésszegéssel 

vagy más módon kerültek megsértésre.1050 A Törvényjavaslat nem jelöli meg 

pontosan azokat az eseteket, amelyek vonatkozásában a kártérítési felelősségi 

                                                
1050 Vékás: Bírálat … 586. o.  
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szabályok alkalmazásra kerülhetnek, így – a Szakértői javaslattal ellentétben – nem 

emeli ki azt, hogy a kötelezett személyének a meghatározására, illetőleg a kimentés 

módjára is a kártérítési szabályokat kell alkalmazni, ez azonban az általános jellegű 

szabályozás miatt ezen tényezőkre is igaz, valamint az esedékességre, s ebből 

következően a kamatfizetési kötelezettségre is, nevezetesen, hogy a sérelemdíj is a 

személyhez fűződő jog megsértésekor esedékes, s utána késedelmi kamatot is 

jogosult ezen időponttól felszámítani a jogaiban sértett fél.  

 
A szabályozás talán egyik legfontosabb eleme az, hogy egyértelműen kimondja a 

Törvényjavaslat, hogy a sérelemdíjra való jogosultság megállapításához a 

személyhez fűződő jog megsértésének tényén túl további hátrány vagy kár 

bizonyítására a sérelmet szenvedett személy nem kötelezhető (2:90. § (2) bekezdés). 

Ezen szabállyal egyértelműen feloldásra kerülne a mai bírói gyakorlat azon eleme, 

amely megköveteli az okozott hátrányoknak a bizonyítását. A sérelemdíj abban lenne 

teljesen speciális, hogy az okozott hátrányok bekövetkezését nem kell bizonyítani, 

ugyanakkor a jogsértés elkövetése mégis feltétele a sérelemdíj alkalmazásának. Arra 

figyelemmel, hogy a kártérítési felelősség szabályai kerülnek alapvetően 

alkalmazásra, egyértelmű, hogy a szankció szubjektív, azaz felróhatóságtól függő 

szankció. A sérelemdíj, mint speciális szankció, a személyhez fűződő jogokat 

tárgyaló részben történő elhelyezése egyértelműen utal arra, hogy általa immateriális 

sérelmek orvoslása történhet meg. Ezáltal a sérelemdíj legalábbis részben elszakad a 

kártérítés dogmatikai rendszerétől a bekövetkezett hátrányok és azok mértéke 

igazolása tekintetében. A sérelemdíjra való jogosultság megállapítása körében a 

bíróságnak két feltételt kell vizsgálnia: egyrészt azt, hogy a személyhez fűződő jog 

megsértése bekövetkezett-e, másrészt pedig azt, hogy a jogsértőnek a magatartása 

vagy a mulasztása felróható-e.1051 Abban az esetben tehát, ha a jogsértő nem menti ki 

magát a felelősség alól, vagyis nem bizonyítja, hogy nem úgy járt el, ahogy az adott 

helyzetben általában elvárható, a sérelemdíj megállapítására lehetőség nyílik. 

 
Külön kérdés a sérelemdíj mértékének meghatározása, melynek kapcsán nagyfokú 

mérlegelést kap a bíróság azáltal, hogy a Törvényjavaslat szerint a bíróság az eset 

                                                
1051 T/5949. számú törvényjavaslat részletes indokolása, 517. o., Hanák András ugyanakkor rámutat 
arra, hogy nem minden esetben  kellene „automatikusan” alkalmazni a sérelmdíj szankcióját a 
személyiségi jog megsértésének megállapítása esetén sem. Hanák András: Fluctuat nec mergitur: az új 
Polgári Törvénykönyv esélyei, Magyar Jog, 2009. 2., 84. o. 



 321  
 
 

körülményeire tekintettel állapítja meg a mértéket. A Törvényjavaslat csak három 

ilyen körülményt emel ki, a jogsértés súlyát, a felróhatóság mértékét és a 

jogsértésnek a sértettre gyakorolt hatását. A Szakértő javaslat ezzel szemben a 

felróhatóság mértékét, mint a sérelemdíj mértékének meghatározása során 

figyelembe veendő körülményt, nem említi. Utal azonban arra a Szakértői javaslat 

indokolása, hogy a mérlegelés során figyelembe kell venni a sértett személyi 

körülményeit, közéleti és magánéleti helyzetét, foglalkozását és a sérelem adott 

helyzetben megállapítható, szubjektív elszenvedésének hatását is, s kifejezésre 

juttatja azt, hogy a pszichikai hátrány súlyát, annak mértékét adott esetben a sértett 

érdekelt lesz bizonyítani – noha ez a normából nem következő kötelessége – a 

magasabb mértékű sérelemdíj bíróság általi megállapítása érdekében. 1052 Vannak 

olyan álláspontok, amelyek szerint a normaszövegben kellene kimondani azt, hogy a 

sérelemdíj járadék formájában nem ítélhető meg, mert a járadék a sérelemdíj 

alapkoncepciójával ellentétben áll,1053 mások szerint a döntést a bírói gyakorlatra 

kellene bízni.1054 Ez utóbbi megállapítást a magunk részéről osztjuk, azonban 

álláspontunk szerint ennek törvényi rögzítése nem indokolt, a bírói gyakorlat – éppen 

a sérelemdíj alapkoncepciójából kiindulva – nyilvánvalóan kezelni fogja tudni a 

kérdést oly módon, hogy csak egyösszegű sérelemdíjat fog megállapítani, ahogy 

teszi ezt az utóbbi évtizedben a nem vagyoni kártérítés tekintetében is. 

 
A tervezet társadalmi vitájában is hangsúlyt kapott az, hogy a jogsértésnek a sérelmet 

szenvedett személyre gyakorolt hatása a sérelemdíj mértékének megállapítása 

szempontjából nagy fontossággal bír. Egyesek rámutattak arra, hogy a bizonyítás 

lefolytatása e körben akkor foghat helyt, ha a felperes olyan súlyú sérelemre 

hivatkozik, amely az adott jogsértés köztudomásúlag előálló hátrányos hatásait 

jelentősen meghaladja.1055 Ez a felfogás megegyezik a nem vagyoni kártérítés mai 

bírói gyakorlatában követett felfogással, melyet a fentiekben részletesen elemeztünk 

és kritikával illettünk. 

 

                                                
1052 Vékás (szerk.): Szakértői javaslat … 175. o. 
1053 Vékás: Bírálat … 585-586. o.  
1054 Hanák: Fluctuat … 83. o. 
1055 a Magyar Helsinki Bizottság észrevételei az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (Dr. Kádár 
András Kristófnak az IRM 2008. április 15-i konferenciáján elhangzott előadása alapján), 2008. április 
25., 4. o.  
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A sérelemdíjra vonatkozó új szabályok megjelenése mindenképpen üdvözlendő, mert 

ezáltal kiküszöbölhető azon ellentmondás, mely szerint a nem vagyoni hátrány 

összegszerűen nem határozható meg, azt megtéríteni sem lehet, ugyanakkor a nem 

vagyoni sérelem ellensúlyozása vagyoni jellegű kell, hogy legyen. A sérelemdíj 

jogintézményének magyar jogban történő meghonosítása alapvetően azért is 

helyeselhető, mert a Ptk.-ban, mint anyagi jogi jogszabályban, rögzített 

megdönthetetlen törvényi vélelmet állít fel a hátrány tényleges bekövetkezésével 

kapcsolatban,1056 megszabadítva ezáltal a bírói gyakorlatot attól a súlyos 

tehertételtől, amely a köztudomású tény, mint eljárásjogi fogalom, segítségül 

hívásával próbál jelenleg kísérletet tenni olyan kérdés megoldására, mely dogmatikai 

alapon a jogalkotó feladata. A sérelemdíj bevezetésével tehát a bírói gyakorlat a 

bizonyítás terhétől szabadulva „fellélegezhet”, a jelenleg a bizonyítás miatt elhúzódó 

eljárások is gyorsabb lefutásúak lehetnek. Mindezek alapján – bár vannak olyan 

nézetek is, amelyek szerint a sérelemdíj funkcióját jelenleg is be tudja tölteni a nem 

vagyoni kártérítés intézménye,1057 illetve a sérelemdíj bevezetésének kifejezett 

ellenzői is vannak1058 – a jelenlegi törvényi szabályozás és a bírói gyakorlat 

felváltása érdekében a sérelemdíjra vonatkozó rendelkezések hatályba léptetése 

indokolt.  

 
A sérelemdíjnak, mint a szerző személyhez fűződő jogainak megsértése esetére 

alkalmazhatóvá váló speciális szankciónak, a kapcsán azonban de lege ferenda 

javaslatként megfogalmazható, hogy indokolt lenne a szerzői jogi törvény 94. §-ának 

kiegészítése egy olyan utaló szabállyal, hogy a személyhez fűződő szerzői jogok 

megsértése esetén a Ptk. szerinti sérelemdíjra vonatkozó rendelkezések is 

alkalmazhatók. Ugyanilyen utalást tartalmaz ugyanis az Szjt. a Ptk. kártérítési 

rendelkezéseinek alkalmazása kapcsán is. Bár a Ptk.-ban – a Törvényjavaslat szerint 

– lenne utalás a sérelemdíjnak a szerzői jogi jogbitorlások esetén történő 

alkalmazhatóságára, azonban szerencsésebb az, ha ez az utalás abban a szerzői jogi 
                                                
1056 Vékás Lajos: Sérelem-fájdalomdíj: Gondolatok az új Ptk. reformjavaslatáról a német jog újabb 
fejleményei tükrében, Liber Amicorum Studia J. Boytha dedicata, Ünnep dolgozatok Boytha György 
tiszteletére, ELTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi 
Tanszék, Budapest, 2004, 345. o.  
1057 a Nyilvánosság Klub észrevételei az új Polgári Törvénykönyv személyiségi jogokkal kapcsolatos 
koncepciójához, 2. o., www.nyilvanossagklub.hu/kozjogi/kozjogi20020625.shtml 
1058 Petrik Ferenc a sérelemdíj helyett a nem vagyoni kár intézményének fenntartását szorgalmazza, a 
sérelemdíj elnevezés félrevezető voltára, illetőleg a vagyoni kártérítés és a személyhez fűződő jogok 
megsértése esetén alkalmazott nem vagyoni kártérítés közös gyökerére utalva, in: Petrik Ferenc: A 
nem vagyoni kár megtérítése védelmében, Polgári Jogi Kodifikáció, 2003. 1. szám 6-8. o.  
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törvényben szerepel, amely valamennyi szerzői jogbitorlás esetére alkalmazható 

szankciót tartalmazza, vagy részletes szabályozás útján vagy utalószabály általi 

felhívással (lásd kártérítés). A jelenlegi szabályozási tervek alapján azonban a 

sérelemdíj lenne az egyetlen olyan szerzői jogbitorlás esetén alkalmazható szankció, 

amelyet meg sem említ az Szjt. Egy ilyen állapot elkerülése – még ha az csak 

elsődlegesen formális szempontok által vezérelt is – célszerű, fenntartva a szerzői 

jogi szankciórendszer egységét.  

 
IX.3. Következtetések 

 
A jövőbeli jogalkotási tendenciákat értékelve egyértelműen megállapítható az, hogy 

a szerzői jogi szankciórendszer jelenleg olyan komplex védelmet nyújt a szerzők és 

kapcsolódó jogi jogosultak számára, hogy ezen a rendszeren alapvető és nagy arányú 

módosítások, átalakítások végzése nem szükséges. Apróbb finomhangolásokra 

kerülhet csak sor, ez alól egyetlen kivétel a nem vagyoni kártérítést felváltó 

sérelemdíj, amely indokolt változtatást jelent. Úgy ítéljük meg, hogy mind rövid-, 

mind középtávon a jelenlegi polgári jogi szankciórendszerben, de az egyéb jogágak 

által meghatározott jogkövetkezmények tekintetében sem indokolt mélyreható 

változások végrehajtása. A rendszerben esetleg jelentkező „anomáliák”, értelmezési 

nehézségek minden szabályozás velejárói, ezeken a problémákon a jogirodalmi 

értelmezések és a bírói gyakorlat jogfejlesztő tevékenysége segíteni tud. Az ilyen 

fajta „segítség” minden bizonnyal elegendő lesz a vitarendezési eljárásokban, a 

megfelelő szankciók megtalálásában és alkalmazásában. Üdvözlendő lenne 

ugyanakkor – ahogy ez az MSZH 2007-2010 évekre vonatkozó stratégiájában 

szerepel –, ha alternatív vitarendezési fórum lenne igénybe vehető a szerzői jogi 

jogvitákban, tehermentesítve ezáltal a rendes bíróságokat olyan panel segítségével, 

amely a szerzői jogi szakkérdésekben megfelelő szakismerettel rendelkezik, mert ez 

esetben nem lenne szükség a Szerzői Jogi Szakértő Testület igénybevételére, ami 

már önmagában is gyorsítaná a ma több évig elhúzódó rendes bíróságok előtti 

eljárásokat.1059  

 
 
 
 
                                                
1059 Az MSZH stratégiája 2007-2010, Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről 2007, Magyar 
Szabadalmi Hivatal – Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács, Budapest, 2008, 50. o. 
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X. Összegzés, következtetések 

 
A szerzői jog a polgári jog integráns része, mely tény a mai magyar jogirodalomban 

nem képezi vita tárgyát. Ez a megállapítás annak ellenére igaz, hogy a szerzői jogra 

vonatkozó joganyag nem található meg – és a Ptk. kodifikációs munkálatait 

szemlélve – a jövőben sem lesz megtalálható a Polgári Törvénykönyvben. A tágabb 

értelemben vett szerzői jogi szabályozás azonban nem kizárólag a szerzői jogi 

törvénybe foglalt normák összességét jelenti. A szerzői jog sajátosságából, a szerzői 

joghoz kapcsolódó jogviszonyok három különböző típusából, a létrehozás, a 

felhasználás jogviszonyaiból, illetve a jogi védelmet megteremtő abszolút szerkezetű 

és negatív tartalmú alapjogviszonyokból következően a jogi szabályozás is sokrétű, a 

szerzői művekhez és a kapcsolódó jogi teljesítményekhez kötődő szabályok igénylik 

speciális szerzői jogi tárgyú rendelkezések megalkotását, azonban számtalan olyan 

kérdés is kapcsolódik az ezen művekkel összefüggő jogviszonyokhoz, amelyeket a 

magánjog terrénumába tartozó kérdésként – a szerzői jogi törvény mögöttes 

joganyagát képező – polgári törvénykönyvbeli szabályok rendeznek. E körben 

elsődlegesen a szerzői művek felhasználásra kötött szerződések háttéranyagát képező 

kötelmi jogi általános rendelkezésekre kell gondolnunk.  

 
Dolgozatunkban a szerzői jogi szabályozás látszólag szűk szeletével, a szerzői jogi 

jogsértések jogkövetkezményeivel, a szerzői jogi szankciórendszerrel foglalkoztunk. 

A téma jellegéből adódóan azt kellett vizsgálnunk, hogy az egyes szerzői jogi 

jogsértésekre a jogalkotó milyen „válaszokat” adott, hogyan kívánt fellépni a bitorló 

magatartásokkal szemben. Ezen vizsgálódásunk alapvetően funkcionális szemléletű, 

azaz kiindulópontként a szerzői jogi szabályozás célját tekintettük, a szerzői jogi 

törvényünk preambulumában megfogalmazottak szerint össztársadalmi érdekként 

tételezve az egyensúly megteremtését és fenntartását a szerzők és más jogosultak, 

másrészről a felhasználók és a széles közönség érdekei között. Ez az alaptétel a teljes 

szerzői jogi szabályozásra rányomja a bélyegét, így meghatározza a szerzői jogi 

szankciórendszert is. Ahhoz azonban, hogy a jogkövetkezmények rendszerét átfogó 

jelleggel be tudjuk mutatni, elsődlegesen azokat a magatartásokat volt szükséges 

feltérképeznünk, amelyek kiváltják a különböző szankciók alkalmazásának 

lehetőségét. Megítélésünk szerint a szankciórendszer vizsgálata nem határolható el 

azoktól a jogellenes, a jogalkotó által nemkívánatosnak minősített magatartásoktól, 
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amelyekre adekvát válaszokat adnak a különböző jogkövetkezmények. Tételezésünk 

szerint az egyes jogellenes magatartások jellege kell, hogy meghatározza az 

alkalmazásra kerülő szankció jellegét is. Nem szabad azonban abba a hibába esni, 

hogy azt feltételezzük, hogy ahány jogsértés van, annyi különböző szankciót kell a 

jogalkotónak tételeznie. Az egyes jogsértések ugyanis különböző szempontok szerint 

csoportosíthatók, s minden egyes csoportba tartozó jogsértésre megtalálható a 

megfelelő választ adó szankció, amely gyakran nem is egy szankció, hanem több 

különböző jogkövetkezmény egymással párhuzamos alkalmazását jelenti.  

 
A szankciók alkalmazása egy adott nemkívánatos magatartásra adott választ jelent, s 

ily módon nem választhatók el a felelősség kérdésétől, vagyis attól, hogy valamely 

jogellenes magatartás következményeiért a magatartást tanúsító félnek milyen 

szempontok szerint kell felelnie, kell a felelősséget vállalnia. E megközelítésben a 

szankciórendszer vizsgálata nem különíthető el a polgári jogi felelősség 

kérdéskörétől, abba ágyazottan elemezhető csak. Mindezekre figyelemmel 

dolgozatunkban a jogi felelősség rendszerében helyeztük el a jogkövetkezményeket. 

Ez a felelősségi rendszer azonban nemcsak a polgári jogi felelősségi rendszert 

jelenti, hanem tekintettel kell lenni más jogágak felelősségi rendszerére is. A szerzői 

jogi jogbitorlások jellege folytán ugyanis az alkalmazásra kerülő szankciók nem egy 

jogágban kerültek meghatározásra, a jogsértésekkel szembeni hatékony védekezést 

komplex szankciórendszer segíti. A vizsgálódásaink fókuszában elsődlegesen a 

vagyoni szankciók álltak, amelyek alapvetően magánjogi gyökerűek. Erre 

figyelemmel elsődlegesen a speciális, szerzői jogi jogkövetkezmény-rendszert 

elemeztük, a szerzői jogi törvény által meghatározott anyagi jogi szankciókat és az 

azokhoz szorosan köthető, a további jogsértéseket és a súlyosabb következmények 

megakadályozását szolgáló eljárásjogi rendelkezésekkel, az ideiglenes intézkedéssel, 

illetőleg a biztosítási intézkedéssel együtt. Ezek az intézkedések a 

szankciórendszernek ugyanolyan fontos részét képezik, mint bármely más anyagi 

jogi jellegű normában meghatározott jogkövetkezmény. A speciális szerzői jogi 

szankciókon túlmenően azonban a tágabb értelemben vett magánjogi szankciókat is 

bemutattuk, mint a kártérítést, illetve az érvénytelenség jogkövetkezményeit. 

Terjedelmi korlátok miatt figyelmen kívül kellett hagynunk azon terrénumait a 

magánjognak, amelyek a szerzői joghoz, a szerzői jogilag releváns magatartásokhoz  

közvetetten kapcsolhatók. Így a fogyasztóvédelem és a versenyjog azon 
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jogkövetkezményeit nem tudtuk vizsgálódásunk tárgyává tenni, melyek a maguk 

sajátos eszközeivel és módszereivel reflektálnak a szerzői jogi jogsértésekre. A 

szerzői jogi szankciórendszer komplexitásából következően nemcsak magánjogi 

jellegű szankciók alkalmazására nyílik lehetőség, ezért elengedhetetlen volt a 

vámjogi, illetve érintőlegesen a büntetőjogi szankciórendszer sajátosságainak 

bemutatása is. Nem volt azonban célunk a teljes, részletekbe menő elemzése a 

büntetőjogi szankciórendszernek, azonban ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk a 

bitorlások jogkövetkezményeiről, nem tekinthettünk el ezen jogkövetkezmények 

sajátosságainak, főbb jellemzőinek ismertetésétől sem. A hangsúlyt azonban e 

körben arra helyeztük, hogy milyen szempontok szerint határolhatók el a különböző 

jogágakba, így különösen a polgári jogba és a büntetőjogba tartozó egyes 

jogkövetkezmények, az egyes szerzői jogi bitorló magatartások mikor váltják ki az 

egyik, s mikor a másik, adott esetben mindkét jogág válaszreakcióit.  

 
A magyar szerzői jogi szankciórendszer alapját és a magyar jogrendszer szerves 

részét képező, Magyarország által is kihirdetett nemzetközi egyezmények 

szankciórendszert érintő rendelkezéseit önálló fejezetben, mintegy a magyar belső 

jogi szabályozás fundamentumaként mutattuk be. A dolgozat célja az volt, hogy 

átfogó képet nyújtson a magyar szerzői jogi szankciórendszerről, azon 

jogkövetkezményekről, amelyek a szerzői jogi jogbitorlókkal és az ő segítőikkel 

szemben alkalmazásra kerülhetnek. Sem tematikailag, sem a terjedelmi korlátok 

okán nem végeztünk nemzetközi összehasonlítást, nem tettünk külföldi kitekintést, 

az irányadó európai uniós normákra pedig úgy tekintettünk, mint amelyekkel a 

magyar szabályozás összhangban álló rendelkezéseket tartalmaz, ily módon az uniós 

irányelveknek való megfelelést tényként kezeltük. A szankciórendszer egyes 

elemeinek vizsgálata során ezért nem utaltunk minden egyes esetben az adott magyar 

norma európai megfelelőjére, hanem röviden – a dolgozat elején – ismertettük azon 

uniós szabályokat, amelyekkel a magyar szabályozás összhangban áll. Az európai 

uniós rendeleteket a magyar jog szerves részeként kezelve (a vámjogi szankciók 

vonatkozásában) a kapcsolódó magyar normákkal együtt, a magyar gyakorlatba 

ágyazottan tekintettük át. A teljesség igénye azt kívánta továbbá, hogy kellő 

részletességgel ismertetésre kerüljön a magyar szerzői jogi szankciórendszer több 

mint egy évszázados története. A komplex szankciórendszer bemutatása az elméleti 

alapokról kiindulva, a tételes jogi szabályok bemutatásán át a joggyakorlat, 



 327  
 
 

elsődlegesen a bírói gyakorlat és a Szerzői Jogi Szakértő Testület jogfejlesztő 

tevékenységének értékelésére is kiterjedt, igyekeztünk a gyakorlat oldaláról is 

feltérképezni azt, hogy jogalkalmazói aspektusból milyen problémák 

akadályozhatják a szerzők és más jogosultak hatékony jogvédelmét. Az alapvetően 

korszerű, a társadalmi elvárásokat kielégítő szabályozás nem jelentős számú és 

kevésbé lényegi kérdéseket érintő anomáliáira is felhívtuk a figyelmet, javaslatot 

téve a megoldás lehetséges irányaira. A teljesség igénye miatt nem volt mellőzhető a 

jövőbeli jogalkotási irányokra történő rámutatás sem. E körben különösen nagy 

hangsúlyt fektettünk az új Polgári Törvénykönyv törvényjavaslata által bevezetni 

szándékozott, a nem vagyoni kártérítés intézményét felváltó sérelemdíjra. A 

dolgozatunk célja azonban nem volt az, hogy a jogi szankció, a polgári jogi szankció, 

illetőleg a speciális szerzői jogi szankciók elméleti megalapozását, jogelméleti 

problémáit részleteiben vizsgáljuk, ugyanis álláspontunk szerint egy, a tételes jogi 

normákból, azok egymásra hatásaiból felépülő, alapvetően hatékony rendszer 

elemzése ezt nem kívánja meg. 

 
Arra figyelemmel, hogy az egyes – gyakran külön jogágba tartozó – szankciófajták, 

fajtacsoportok egymástól meglehetősen eltérő képet mutatnak, az összegző 

megállapításainkat külön megtettük, következtetéseinket a dolgozat minden fejezete 

végén levontuk. Legfontosabb következtetéseink az alábbiak szerint összegezhetők: 

(i) A bitorló magatartások egyedi jellege miatt, az általános polgári jogi 

szankcióktól eltérő jellegzetességet mutató olyan jogkövetkezmények alkalmazására 

van szükség, amelyek hatásukat kifejezetten a bitorlás ellensúlyozása körében 

képesek kifejteni. Ezen rendeltetésüket megfelelően képesek betölteni az objektív 

szankciók. A 2005. évi törvénymódosítást megelőzően az objektív szankciókra 

általánosan jellemző volt, hogy azok erkölcsi jellegű jogkövetkezményként 

funkcionáltak, s  mint ilyenek – szolgálva a generális és speciális prevenciós célokat 

– az erkölcsi elégtételen és a bitorlás további folytatása megakadályozásán 

túlmenően egyéb hatást nem fejtettek ki. 2005-től kezdődően azonban az erkölcsi 

jelleg mellett az anyagi, vagyoni jelleg is domináns, illetve kifejezésre jut az egyes 

objektív jogkövetkezményekben és különösen azok gyakorlati alkalmazása során. A 

jogsértések közegének változása együtt jár a szankciók alkalmazási szférájának a 

változásával is, ami alakítja a hagyományos objektív szankciók jellegét is. Külön 

kellene a törvénynek kimondania, hogy az abbahagyásra kötelezés és a további 
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jogsértéstől történő eltiltás csak a bitorló magatartás fennállta, illetve folytatásának, 

ismétlésének veszélye esetén alkalmazható, mert a bírói gyakorlat jelenleg ezen 

feltételek hiányában is alkalmazza ezen szankciókat, feleslegesen és értelmetlenül. 

Az újabb objektív szankciók megjelenése (gazdagodás visszatérítése) következtében 

a kártérítési szankció alkalmazási köre szűkül, csak az elmaradt haszon követelésére 

terjedhet ki. 

 
(ii) Új jelenség szerzői jogunkban, hogy a jogsértőkkel szembeni hatékony 

fellépés mellett – a jogsértések hatékonyabb megakadályozása érdekében – a 

jogalkotó lehetővé tette egyes szankciók alkalmazását olyan személyekkel szemben 

is, akik nem tekinthetők jogsértőknek, de akik tevékenysége kapcsolódik a 

bitorláshoz, mert abban valamilyen közreműködő jellegű, segítő, támogató 

magatartást fejtettek ki. Rájuk a bitorlókkal szemben alkalmazható szankciók 

mindegyike nem vonatkozik, nem egységes a szankciórendszer e tekintetben, 

szemben a büntetőjoggal, ahol a különbségtétel csak a jogalkalmazás 

(büntetéskiszabás) során jelenik meg. Ahhoz, hogy ezen személyekkel szemben is fel 

lehessen lépni, velük szemben is szankciót lehessen alkalmazni, mindenképpen 

jogalkotói feladatra volt szükség. Kidolgozatlan ugyanakkor ezen személyek perbeli 

jogállásának kérdése, mely törvényi rendezést igényelt volna. 

 

(iii) Kellő eljárásjogi garanciák, biztosítékok állnak a bitorlók rendelkezésére az 

indokolatlan intézkedésekkel szemben, de az nem egyértelmű a szabályozásból, hogy 

a közreműködőknek is van-e lehetősége a velük szembeni intézkedések esetén az 

eljárásjogi garanciák igénybevételére, ugyanakkor a biztosíték mértékét és formáját 

törvényi szinten indokolt rögzíteni, a biztosítva a vonatkozó határozat későbbi 

felülvizsgálatának lehetőségét. 

 
(iv) A műszaki intézkedés megkerülése kapcsán a törvény fogalmaz úgy, hogy a 

szerzői jog megsértésének következményeit csak akkor kell alkalmazni, ha a 

cselekményt olyan személy hajtja végre, aki tudja, vagy akinek az adott helyzetben 

általában elvárható gondosság mellett tudnia kellene, hogy a cselekmény célja a 

műszaki intézkedés megkerülése. Ez önmagában azt jelenti, hogy az adott 

cselekményt elkövető személy rosszhiszeműen jár el, ami egyfajta tudattartalom 

vizsgálatát is jelenti. Ez azt a kérdést veti fel, hogy az a személy, aki rosszhiszemű 
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magatartást tanúsított, egyben felróhatóan jár-e el. Amennyiben ugyanis a magatartás 

egyben felróható magatartást is jelent, akkor a megkerüléssel szembeni fellépés 

keretében a szankciók alkalmazására adott esetben csak a törvénybe ütköző 

magatartást tanúsító fél felróhatósága esetén van lehetőség, ami akár azt is 

jelenthetné, hogy az objektív jogkövetkezmények érvényesítéséhez is a felróhatóság 

vizsgálata lenne szükséges. Nem tartjuk indokoltnak azt, hogy az Szjt. 94. §-ában 

szabályozott objektív jogkövetkezmények alkalmazásának is feltételeként írja elő az 

Szjt. 95. §-a (1) bekezdése a műszaki intézkedés megkerülésére irányuló magatartást 

tanúsító fél rosszhiszeműségét, illetőleg felróhatóságát.   

 
(v) A biztatási kár Ptk. 6. §-a alapján történő alkalmazása ritka jelenségnek 

tekinthető. Ez a szerzői jogi jogbitorlások sajátosságaival magyarázható, azaz azzal, 

hogy a valóságban meglehetősen ritkán fordul elő olyan jogsértő felhasználás, amely 

során az utaló magatartás törvényi tényállása valamennyi feltétele teljesül. A vagyoni 

kár összegének meghatározása a szerzői jogi jogbitorlásokkal összefüggésben 

komoly problémákat vet fel, így gyakran hívja segítségül a bírói gyakorlat, illetve a 

Szerzői Jogi Szakértő Testület a becslés módszerét, vagy alkalmazza az általános kár 

intézményét, utóbbit különös tekintettel az elveszett, illetve megrongálódott művek, 

illetőleg jogellenes felhasználások vonatkozásában a szerzők és egyéb jogosultak 

kompenzálására. A nem vagyoni kártérítés elmúlt egy évtizedes gyakorlata 

alapvetően két korszakra osztható a szerzői jogi jogbitorlások jogkövetkezményeként 

alkalmazásra kerülő szankciók kapcsán is: egyrészt arra a korszakra, amikor a bírói 

gyakorlat a nem vagyoni kár tételes bizonyítását kívánta meg, másrészt arra, amikor 

köztudomású tényként fogadta el bizonyos hátrányok bekövetkezését külön 

bizonyítás nélkül. Az első korszak körülbelül 2003-ig tart.  

 
(vi) Indokolt volt annak egyértelmű törvényi rögzítése, hogy a 

jogdíjközlemények, mint általános szerződési feltételek, nem minősülnek jogszabály 

által megállapítottnak, illetve olyannak, amelyet jogszabály előírásainak megfelelően 

határoztak meg. Szükséges lett volna azonban rögzíteni azt is az Szjt.-ben, hogy a 

díjszabások nem minősülnek a főszolgáltatást, illetve a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás arányát megállapító feltételeknek, ezért rájuk nem vonatkozik a Ptk. 

megtámadás kizártságát előíró rendelkezése. A magunk részéről indokoltnak 

tartanánk az Szjt.-ben néhány olyan speciális rendelkezés rögzítését, amely képes 
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megakadályozni azt, hogy a megtámadás jogával visszaélésszerűen lehessen élni. Így 

nem indokolt a megtámadási jog biztosítása azon felhasználók és érdekképviseleti 

szervezetek részére, akik az előzetes véleményezési, illetve egyeztetési eljárásban 

részt vettek. A felhasználási szerződés felhasználó részéről történő megsértése esetén 

főszabály szerint a Ptk.-ban szabályozott jogkövetkezmények alkalmazására van 

lehetőség, de mindazon esetekben, amikor az Szjt. maga határoz meg speciális 

jogkövetkezményt, akkor csak és kizárólag ezen szerzői jogi jogszabályban rögzített 

szankciót lehet alkalmazni, mert a Ptk. rendelkezései csak akkor jöhetnek 

figyelembe, ha nincs speciális szerzői jogi tárgyú szabály. 

 
(vii) A vámjogi intézkedések ideiglenes megoldást jelentenek (a megsemmisítés 

kivételével), a polgári, illetve a büntetőeljárás megindításáig, illetve azok 

befejezéséig nyújtanak védelmet a bitorlásokkal szemben, elősegítve ezen eljárások 

gyors és célravezető lefolytatását (mintavétel, előzetes megvizsgálás útján). 

Alkalmazásuk korlátozott, mert csak a dologi formában megjelenő áruk jogellenes 

forgalma esetén nyújtanak jogvédelmet, és csak az EK, illetve EGT-en belüli 

jogsértések esetén, mégis nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a nemzetközi jelleget 

öltő bitorlások elleni küzdelemben. 

 

Abban a szerencsés helyzetben van a magyar szerzők és kapcsolódó jogi jogosultak 

széles tábora, illetve mindazon külföldi jogosultak, akiknek művei Magyarországon 

kerülnek felhasználásra, hogy egy eurokonform, hatékony, az adott jogsértésre 

adekvát – amikor szükséges, gyors – válaszokat adni képes rendszer előnyeit 

élvezhetik, s ilyen megközelítésben egy jól működő szerzői jogi szankciórendszer 

oltalmára számíthatnak. Mindezekre is figyelemmel a dolgozatban annak bemutatása 

vált hangsúlyossá, hogy az egyes szankciók, mint egy nagyobb, komplex rendszer 

egyes elemei, hogyan illeszkednek a tágabb struktúrába, s az egyes 

jogkövetkezmények, mint fogaskerekek, illetve láncszemek, a maguk módján hogyan 

tudnak hozzájárulni a teljes rendszer hatékonyságának növeléséhez. Mind a téma 

összetettsége, mind az átfogott joganyag kiterjedése okán az elemzés 

természetszerűleg nem térhetett ki az összes szankció – különösen az eljárásjogi 

rendelkezések – legaprólékosabb elemzésére, de arra mindenképpen hangsúlyt 

helyeztünk, hogy az egyes elemeknek a rendszerben betöltött funkcióját, a rendszer 

más elemeivel való kapcsolatát megvilágítsuk. A társadalmi viszonyainkba ágyazott 
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adekvát szankciók rendszert alkotó összessége ellenére figyelemmel kell lenni az 

adott kor determinálta körülményekre, a technika fejlődésére, melyeket szem előtt 

tartva folyamatosan szükségessé válik a szerzői jogi szankciórendszer finomítása is. 

A szabályozás jellege folytán azonban – különösen a 2005. évi, a szankciórendszert 

nagymértékében érintő szerzői jogi törvénymódosítást követően – a bírói gyakorlaton 

van a sor és a felelősség is a tekintetben, hogy az anyagi jogi szankciókat „életre 

keltse”, s a jogalkalmazás során az esetleges joghézagokat pótolja. A 

jogérvényesítési európai uniós irányelvre épülő szerzői jogi szankciórendszerünk 

gyakorlati alkalmazása során felmerülő tapasztalatok alapján Magyarországnak is 

2009. április 29-ig jelentést kell készítenie az Európai Bizottság részére.1060 Az 

Európai Bizottság a legújabb, szerzői joggal foglalkozó dokumentumában állást 

foglalt amellett, hogy a szerzői jogok magas szintű védelme nélkülözhetetlen a 

szellemi alkotáshoz, mivel az tartja fent és fejleszti a kreativitást a szerzők, az 

előállítók és a fogyasztók érdekében.1061 Az irányelv alkalmazásánál szerzett 

tapasztalatokról készített jelentések alapján mind uniós, mind magyar szinten is 

törvénymódosításra kerülhet sor. Más országok gyakorlatának, szabályozásának az 

átvétele is indokolt lehet, így azon, a francia parlament előtt lévő szabályozás is, 

amelynek célja az online kalózkodással szembeni fellépés egy újonnan felállítandó 

hatóság, a HADOPI útján, mely háromszor figyelmeztetheti a jogsértő felhasználókat 

a jogsértés abbahagyására, s a három sikertelen felhívás után jogosult lesz – a szerzői 

jogi jogosultak felkérése alapján – letiltani a jogsértő felhasználó internet 

előfizetését, s az internet-szolgáltatóktól megtudni a szerzői jogokat megsértő 

számítógép-felhasználók kilétét.1062   

 
(i) Az általános következtetések sorában első helyre kívánkozik a technikai 

fejlődésre, a digitalizáció korára történő utalás. A szerzői művek és kapcsolódó jogi 

teljesítmények felhasználása ma már nagy mennyiségben online módon történik, ami 

a jogsértések lehetőségét is megnöveli. A szankciórendszernek erre megfelelő 

válaszokat kell adnia. A válaszok pedig a műszaki intézkedésekre, illetve a 

jogkezelési adatokra vonatkozó – nemzetközi szerződéseken alapuló – 

szabályozásban meg is születtek. Nem szabad azonban e körben sem figyelmen kívül 
                                                
1060 2004/48/EK irányelv 18. §  
1061 Zöld Könyv – a szerzői jog a tudásalapú gazdaságban, 3. o.,  
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_en.pdf 
1062 A francia kormány jóváhagyta a „három figyelmeztetés” rendszert című hír, E.SZER.INT, III. 
évfolyam, 2008 augusztus 2. o. és www.jogiforum.hu (2008. július 3.) 
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hagyni azt, hogy, bár rendelkeznek specialitással az online környezetben 

megvalósított jogsértések, amelyek vonhatnak maguk után speciális intézkedéseket a 

jog védelmezői oldaláról is, a hagyományos jogi eszközök, szankciók ezen új típusú 

jogsértésekkel szemben is, az online környezetben is alkalmazást nyerhetnek, ahol 

jelentős szerep hárul az önszabályozásra is. 

 
(ii) A különböző jogági szankciók egymás mellett történő, párhuzamos alkalmazása 

mint lehetőség adott a jogalkalmazó számára, azonban a jogalkalmazás során 

alapvető vezérmotívumnak annak kell lennie, hogy a büntetőjogi szankciók kizárólag 

ultima ratio jelleggel kerülhetnek alkalmazásra, nem indokolt minden egyes, csekély 

súlyú, a társadalomra kevésbé veszélyes bitorló magatartással szembeni büntetőjogi 

szigor. A túlzott szigor alkalmazása1063 nem minden esetben a leghatékonyabb 

eszköz ugyanis a jogsértővel szemben, különösen akkor nem, amikor egy másik, más 

jogágba tartozó szankció hatékonyabb védelmet tud nyújtani, s jobban szolgálja mind 

a társadalom érdekét, a generális prevenciót, mind a jogaiban sértett fél érdekeit. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a szociológiai tényt sem, mely szerint egy 

online környezetben elkövetett szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatban a visszatartó 

erőt sokkal inkább jelentheti egy magasabb összegű kártérítés, illetőleg az attól való 

félelem, semmint a büntetőjogi felelősségre vonás. Sajnálatos, hogy a magyar bírói 

gyakorlat jelenleg nem ezen maximák mentén artikulálódik. Ez felveti természetesen 

a büntetőjogi és a polgári jogi szabályok együttes, komplex alkalmazásának kérdése 

kapcsán a jogalkalmazó szervek megfelelő fellépésének szükségességét is.1064 A jog 

érvényesítésének ugyanis csak egyik alapfeltétele a megfelelő törvényi szabályozás, 

emellett azonban ugyanilyen fontos szerep jut a jogvédő szervezetek és a 

felhasználók közötti magánjogi megállapodásoknak, illetőleg a jogsértések hatékony 

felderítésének is.1065 Vélhetően szankciórendszerünk egészét, a polgári jogi és a 

büntetőjogi szankciók egymáshoz való viszonya együttes vagy külön-külön történő 

alkalmazását is érinteni fogja az európai közösségi szintű jogalkotási folyamat 

következő állomása, melynek keretében rövid időn belül büntetőjogi intézkedésekről 

szóló irányelv kerülhet elfogadásra.  

 
                                                
1063 Túlzott szigoron a büntetőjogi szankciók közül a szabadságvesztés büntetést értve. 
1064 Szentkuti Dániel-Szűts Márton: Az internet és a büntetőjogi felelősség egyes kérdései, Jogelméleti 
Szemle, www.jesz.ajk.elte.hu/szentkuti15.html  
1065 Kiss Zoltán: A vagyoni hátrány megállapítása szerzői és szomszédos jogok megsértése miatt 
indított eljárásokban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2001 június, 37. o.  
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(iii) A szorosabb értelemben vett magánjogi (szerzői jogi) szankciórendszer kapcsán 

fontos hangsúlyozni, hogy a különböző jogszabályok (Szjt., Ptk., Pp., Vht.) szabályai 

oly módon épülnek egymásra, az eljárásjogi és a végrehajtási normák oly módon 

kapcsolódónak az anyagi jogi szankciókat meghatározó törvényi rendelkezésekhez, 

hogy ezáltal is hatékonyan szolgálják az anyagi jogi szabályok érvényre juttatását, a 

szerzők és kapcsolódó jogi jogosultak hatékonyabb védelmét, így egy koherens 

rendszert alkotva.  

 
(iv) A szerzői jogi szankciórendszer egyetlen „bizonytalan” eleme a nem vagyoni 

kártérítés intézménye és különösen az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozás bírói 

gyakorlata. A judikatúra az elmúlt öt évben megtalálta a „köztudomású tény” 

eljárásjogi fogalmában azt a „mentőövet”, amely segítségével a Legfelsőbb Bíróság, 

illetőleg az ítélőtáblák az ítélkezési gyakorlatot egyértelművé és egységessé kívánják 

tenni, amely önmagában még üdvözlendő lenne arra tekintettel, hogy a nem vagyoni 

kártérítés jogintézményének szüksége lenne arra, hogy az elmúlt fél évszázad 

„viszontagságai” után nyugvópontra jussanak a viták. Az egységes gyakorlatot 

azonban nem dogmatikailag kifogásolható módon, hanem a törvényi 

rendelkezésekkel is teljes mértékben összhangban álló gyakorlat kialakítása útján 

kell megteremteni. Ez pedig a sérelemdíj magyar jogban történő meghonosítása 

útján, a nem vagyoni kártérítés intézményének megszüntetésével lesz lehetséges. 

Megítélésünk szerint mindenképpen szükség van a szerzői jogi szankciórendszerben 

is a kártérítés rendszerétől elkülönült, az emberi személyiség megsértése estén 

alkalmazandó speciális jogkövetkezményre, a sérelemdíjra, melynek bevezetését 

követően nagy szerep hárul a bírói gyakorlatra, annak érdekében, hogy az új 

jogkövetkezmény „finomhangolását” elvégezze. Úgy ítéljük meg, hogy az új 

szankciófajta bevezetésével – melyre az Szjt. rendelkezései között is indokolt utalni 

– az összegszerűen nehezen meghatározható nem vagyoni hátrányok kompenzálására 

a jogalkotó által rögzített keretek között, egyértelmű szabályok mentén nyílna 

lehetőség, komoly tehertől szabadítva meg a nem vagyoni kártérítés dogmatikai 

szorításából jelenleg kontra legem jogértelmezéssel kitörni próbáló bírósági 

gyakorlatot. 

 
(v) A törvény által meghatározott polgári jogi, illetőleg szerzői jogi szankciók 

egyaránt megfelelően szolgálják a generális és speciális prevenció mellett a 
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reparációs érdekeket is, a szankciók – melyek egy része ideiglenes intézkedésként is 

alkalmazást nyerhet – hozzájárulnak ahhoz is, hogy a jogsértés körülményei a lehető 

legteljesebb mértékben feltárásra kerüljenek, s ezáltal gyökereitől kezdve 

felszámolásra kerüljön a bitorlás „melegágya”, valamint az arra kialakított 

valamennyi üzleti kapcsolat. 

 
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a szankciórendszer szabályait jelentő tételes 

normák hozzájárulnak azon jogalkotói cél megteremtéséhez, amely egyensúlyt keres 

a tömeges, digitális úton történő felhasználói igények és a magáncélú másolás 

okozta, jogosultak általi veszteségek orvoslása között,1066 s mindezt oly módon, hogy 

az egységes európai szabályozási rendszerbe illeszkedve, illetve tágabb értelemben 

véve összhangban a nemzetközi szerzői jogi normákkal is, az országhatárt átlépő, 

nemzetközi jelleget öltő bitorlásokkal szemben is megfelelő védelmet kínál. Bár az 

ezredfordulót követően egyre több szerzői jogi tárgyú elméleti és gyakorlati jellegű 

elemzés, cikk, tanulmány jelent meg, melyek részben a szerzői jogi 

szankciórendszert is érintették különböző nézőpontból, olyan átfogó jellegű munka 

még nem látott napvilágot, amelynek a tárgya kizárólag a szerzői jogi 

jogbitorlásokkal szemben alkalmazható valamennyi jogkövetkezmény teljes, 

rendszerző jellegű elemzése. Jelen dolgozat talán ezen hiányt is igyekszik némileg 

enyhíteni, átfogó képet nyújtva a hatályos magyar szerzői jogi szankciórendszerről, 

és esetleg további gondolkodásra késztetve egy-egy részterület kapcsán másokat is. 

 

Miskolc, 2009. március 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1066 Gyertyánfy Péter: A szerzői jogi törvény magyarázata, Complex Kiadó Jogi és Üzleti 
Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006, 492. o.  
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Magyar nyelvű összefoglaló 

 
A dolgozat tárgya a szerzői jogi jogsértések jogkövetkezményeinek, a szerzői jogi 

szankciórendszernek a bemutatása a magyar jogi szabályozás alapján. A vizsgálódás 

kiindulópontját a szerzői jogi jogsértések bemutatása képezi, különös figyelmet 

fordítva a technikai fejlődés következtében lehetővé vált újabb típusú jogsértésekre. 

A jogkövetkezmények elemzése során fontos szerepet kap a jogalkotó által elérni 

kívánt cél, s ennek kapcsán a jogosultak és a felhasználók érdekeinek mérlegelése, 

melyek a szankciófajták meghatározása során döntő jelentőséggel bírtak, orientálták 

a jogalkotót. A dolgozat fő célkitűzése, hogy a jogkövetkezmények rendszerét átfogó 

jelleggel mutassa be, azonban elsődlegesen a civiljogi szankciók vizsgálata áll a 

középpontban, a büntetőjogi szankciók részletes elemzése csak annak kapcsán jut 

szerephez, hogy milyen elvek mentén határozható az meg, hogy egy adott bitorló 

magatartásra a jogalkotó és a jogalkalmazó milyen jellegű válaszokat ad, lehetőséget 

teremt-e a párhuzamos szankciók alkalmazására. A dolgozat arra a következtetésre 

jut, hogy a komplex magyar szerzői jogi szankciórendszer fenntartása és 

következetes alkalmazása indokolt a szerzői jogi jogosultak hatékony jogvédelme 

érdekében. Figyelemmel arra, hogy a szankciók alkalmazása egy adott nemkívánatos 

magatartásra adott választ jelent, nem lehet eltekinteni a jogi, azon belül a polgári 

jogi felelősség kérdéskörétől, a dolgozat abba ágyazottan elemzi a szankciórendszert. 

A dolgozatnak ugyanakkor nem célja, hogy szankciók elméleti megalapozását, 

jogelméleti problémáit részleteiben vizsgálja, ugyanis egy, a tételes jogi normákból, 

azok egymásra hatásaiból felépülő, alapvetően hatékony rendszer elemzése ezt nem 

kívánja meg. 

A dolgozat elsődlegesen a speciális, szerzői jogi jogkövetkezmény-rendszert 

elemezi, a szerzői jogi törvény által meghatározott anyagi jogi szankciókat és az 

azokhoz szorosan köthető, a további jogsértéseket és a súlyosabb következmények 

megakadályozását szolgáló eljárásjogi rendelkezésekkel, az ideiglenes intézkedéssel, 

illetőleg a biztosítási intézkedéssel együtt, melyek a szankciórendszernek ugyanolyan 

részét képezik, mint bármely más anyagi jogi jellegű normában meghatározott 

jogkövetkezmény. A speciális szerzői jogi szankciókon túlmenően a tágabb 

értelemben vett magánjogi szankciók is bemutatásra kerülnek, mint a kártérítés, 

illetve az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerzői jogi szankciórendszer 

komplexitásából következően nemcsak a magánjogi jellegű, hanem a vámjogi 
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szankciók bemutatása is elengedhetetlen volt, amelyek a nemzetközi jellegű 

bitorlásokkal szembeni védelemben játszanak fontos szerepet. A Magyarország által 

is kihirdetett szerzői jogi tárgyú nemzetközi egyezmények szankciórendszert érintő 

rendelkezései önálló fejezetben, mintegy a magyar belső jogi szabályozás 

fundamentumaként kerültek ismertetésre. Sem tematikailag, sem a terjedelmi 

korlátok okán nem volt cél nemzetközi összehasonlítás, külföldi jogrendszerek 

szabályozására történő kitekintés. Az irányadó európai uniós normákra pedig úgy 

tekint a dolgozat, mint amelyekkel a magyar szabályozás összhangban álló 

rendelkezéseket tartalmaz. Az európai uniós rendeleteket a magyar jog szerves 

részeként kezelve (a vámjogi szankciók vonatkozásában) a kapcsolódó magyar 

normákkal együtt, a magyar gyakorlatba ágyazottan tekinti át a dolgozat. A teljesség 

igénye azt kívánta továbbá, hogy kellő részletességgel ismertetésre kerüljön a 

magyar szerzői jogi szankciórendszer több mint egy évszázados története. A 

komplex szankciórendszer bemutatása az elméleti alapokról kiindulva, a tételes jogi 

szabályok bemutatásán át a joggyakorlat, elsődlegesen a bírói gyakorlat és a Szerzői 

Jogi Szakértő Testület jogfejlesztő tevékenységének értékelésére is kiterjedt. A 

teljesség igénye miatt nem volt mellőzhető a jövőbeli jogalkotási irányokra történő 

rámutatás sem. E körben különösen nagy hangsúlyt kap az új Polgári Törvénykönyv 

törvényjavaslata által bevezetni szándékozott, a nem vagyoni kártérítés intézményét 

felváltó sérelemdíj.  

Arra figyelemmel, hogy az egyes – gyakran külön jogágba tartozó – szankciófajták, 

fajtacsoportok egymástól meglehetősen eltérő képet mutatnak, az összegző 

megállapítások, következtetések a dolgozat minden fejezete végén külön-külön 

kerültek megfogalmazásra. A dolgozat végén ezért elsődlegesen azon összegző 

megállapítások találhatók, amelyek a komplex szerzői jogi szankciórendszer egészét 

érintik. Abban a szerencsés helyzetben vannak a Magyarországon jogvédelmet 

kereső jogosultak, hogy egy eurokonform, hatékony, az adott jogsértésre adekvát 

válaszokat adni képes rendszer előnyeit élvezhetik, s ilyen megközelítésben egy jól 

működő szerzői jogi szankciórendszer oltalmára számíthatnak. Ezen rendszerben 

csak apróbb kiigazításokra, finomhangolásokra van szükség, melyekre a dolgozat 

javaslatot tesz.  
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Idegen nyelvű összefoglaló – Deutschsprachige Zusammenfassung 

 
Gegenstand des Aufsatzes ist die Darstellung der Rechtsfolgen von Verletzungen des 

Urheberrechts und die des Systems der urheberrechtlichen Sanktionierung nach 

ungarischer Rechtsregelung. Die Darstellung von Verletzungen des Urheberrechts, 

insbesondere im Hinblick auf die Rechtsverletzungen neueren Typs, die infolge der 

technischen Entwicklung möglich geworden sind,  bildet den Ausgangspunkt der 

Untersuchung. Bei der Analyse der Rechtsfolgen kommt dem vom Gesetzgeber 

angedachten Ziel und der damit verbundenen Abwägung der Interessen von 

Berechtigten und Benutzern - die bei der Bestimmung der Arten von Sanktionen (an 

denen sich der Gesetzgeber orientiert hat) von entscheidender Bedeutung sind - eine 

wichtige Rolle zu. Das Hauptanliegen des Aufsatzes besteht darin, das System der 

Rechtsfolgen umfassend darzustellen. Im Mittelpunkt steht aber vorrangig die 

Untersuchung zivilrechtlicher Sanktionen. Die ausführliche Analyse von 

strafrechtlichen Sanktionen erfolgt erst in Verbindung mit der Darstellung jener 

Grundsätze, aufgrund deren bestimmt werden kann, welche Art von Antworten der 

Gesetzgeber und der Rechtsanwender auf das Verhalten eines gegebenen Störers 

erteilen, ob sie die Anwendung von Parallelsanktionen ermöglichen. Der Aufsatz 

kommt zum Schluss, dass im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes der 

urheberrechtlichen Berechtigten die Aufrechterhaltung und konsequente Anwendung 

des komplexen ungarischen Systems der urheberrechtlichen Sanktionierung  

begründet erscheint. Mit Blick darauf, dass die Anwendung von Sanktionen als 

Antwort auf ein unerwünschtes Verhalten gilt, kann von dem Komplex der 

rechtlichen und innerhalb dessen der zivilrechtlichen Haftung, in welchen eingebettet 

der Aufsatz das Sanktionssystem analysiert, nicht abgesehen werden. Ziel dieses 

Aufsatzes ist es dabei nicht, die theoretische Fundiertheit und rechtstheoretische 

Probleme der Sanktionen detailliert zu prüfen. Die Analyse des grundlegend 

effektiven Systems, das aus taxativen Rechtsnormen und deren Wechselwirkung 

aufgebaut ist, verlangt dies nicht. 

Der Aufsatz analysiert vorrangig das spezielle System urheberrechtlicher 

Rechtsfolgen, die durch das Gesetz bestimmten materiellrechtlichen Sanktionen 

zusammen mit den damit eng verbundenen, zur Verhinderung weiterer 

Rechtsverletzungen und schärferer Rechtsfolgen dienenden verfahrensrechtlichen 

Bestimmungen, der einstweiligen Verfügung und der Sicherstellungsmaßnahme, die 



 338  
 
 

einen ebensolchen Teil des Sanktionssystems bilden wie jede andere, in einer 

materiellrechtlichen Rechtsnorm bestimmte Rechtsfolge. Über die speziellen 

urheberrechtlichen Sanktionen hinaus werden auch die privatrechtlichen Sanktionen, 

wie der Schadenersatz bzw. die Rechtsfolgen der Ungültigkeit, im breiteren Sinne 

dargestellt. Aus der Komplexität des urheberrechtlichen Sanktionssystems folgt, dass 

es unerlässlich war, nicht nur Sanktionen privatrechtlichen Charakters, sondern auch 

zollrechtliche Sanktionen darzustellen, die im Schutz gegen international begangene 

Urheberrechtsverstöße eine wichtige Rolle spielen. Die das Sanktionssystem 

betreffenden Bestimmungen der auch in Ungarn verkündeten internationalen 

Vereinbarungen über Fragen des Urheberrechts wurden in einem eigenständigen 

Kapitel etwa als Fundament der ungarischen internen Rechtsregelung dargestellt. Ein 

internationaler Vergleich oder ein Ausblick auf die Regelung in internationalen 

Rechtssystemen war dabei weder aus thematischen Gründen noch aus Gründen der 

Umfangsbeschränkung das Ziel. Die maßgebenden europäischen Normen werden im 

Aufsatz als solche betrachtet, mit denen die ungarische Regelung im Einklang 

stehende Bestimmungen beinhaltet. Die Unionsbestimmungen werden im Aufsatz 

(betreffend die zollrechtlichen Sanktionen) als organischer Teil des ungarischen 

Rechts zusammen mit den ungarischen Rechtsnormen, eingebettet in die ungarische 

Praxis, behandelt. Der Anspruch auf Vollständigkeit verlangte ferner, dass die auf 

mehr als ein Jahrhundert zurückblickende Geschichte des ungarischen 

urheberrechtlichen Sanktionssystems mit gebotener Ausführlichkeit bekannt gemacht 

wurde. Ausgehend aus theoretischen Grundlagen erstreckte sich die Schilderung des 

komplexen Sanktionssystems über die Darstellung der taxativen Rechtsregeln hinaus 

auf die Wertung der Rechtsprechung, in erster Linie der richterlichen Praxis sowie 

der Tätigkeit des Sachverständigenrates für Urheberrechtsfragen im Bereich der 

Rechtsentwicklung. 

Wegen Anspruch auf Vollständigkeit durfte auch der Hinweis auf die Richtungen der 

Rechtsetzung in der Zukunft. Eine besondere Betonung kommt in diesem Bereich 

der Verletzungsgebühr zu, die aufgrund der Gesetzvorlage für das neue Bürgerliche 

Gesetzbuch als Ablösung des Instituts des immateriellen Schadenersatzes eingeführt 

werden soll. 

Mit Blick darauf, dass die einzelnen – häufig zu einem separaten Rechtszweig 

gehörenden – Sanktionsarten und –typen ein voneinander ziemlich abweichendes 

Bild zeigen, wurden die zusammenfassenden Feststellungen und Schlussfolgerungen 
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am Ende der einzelnen Kapitel separat formuliert. Am Ende des Aufsatzes befinden 

sich daher besonders jene zusammenfassenden Feststellungen, die die Gesamtheit 

des komplexen urheberrechtlichen Sanktionssystems betreffen. Jene Berechtigten, 

die Rechtsschutz in Ungarn suchen, sind in der glücklichen Lage, die Vorteile eines 

eurokonformen, effizienten Systems zu genießen, das auf eine gegebene 

Rechtsverletzung adäquate Antworten zu geben vermag, somit können sie auf den 

Schutz durch ein gut funktionierendes urheberrechtliches Sanktionssystems zählen. 

Dieses System bedarf lediglich geringerer Anpassungen und Feinabstimmungen, auf 

welche der Aufsatz Vorschläge unterbreitet. 
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Péter Benjámin: Szerzői művek, védjegyek és szellemi teljesítmények az 
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szerzői jogban, Miskolci Jogi Szemle, 2007. évi 1. szám 
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51. Kiss Tibor: Szerzői jogi szankciórendszerünk a szellemi tulajdonjogok 
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megsértése miatt indított eljárásokban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 

Szemle, 2001. 3. szám 

61. Kiss Zoltán: A szerzői jogról szóló törvény 2005. évi módosításai és további 
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ÁJK, Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 1999 

69. Mezei Péter: A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884: XVI. 
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nem vagyoni kártérítési perekben, Kontroll, 2005. 1. szám 

98. Verebics János: „Internet-gazdaság” és elektronikus kereskedelem jogának 
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reformjavaslatáról a német jog újabb fejleményei tükrében, Liber Amicorum 

Studia J. Boytha dedicata, Ünnep dolgozatok Boytha György tiszteletére, 
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107. Vikman László: A magyar szerzői jog fejlődésének áttekintése, 

Infokommunikáció és Jog, 2008. 3. szám 



 357  
 
 

108. Vunis Gabriella: Kárpótlás eszmei kárért, Jogtudományi Közlöny, 
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Javaslatának méltatása, Magyar Jog, 2008. 7. szám 
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5.Agreement on Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS 

Egyezmény (kihirdette: 1998. évi IX. törvény) 
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szóló Szerződés (kihirdette a 2004. évi XLIX. törvény) 

7.Cyber-crime Convention (Budapest, 2001. november 23.) 

8.a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya 

között a szellemi tulajdonról szóló megállapodás (1993/26. számú 

nemzetközi szerződés) 

9.az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés (Róma, 1953. március 25.) 
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10. a Tanács 91/250/EGK irányelve a számítógépi programok jogi 

védelméről  

11. a Tanács 92/100/EGK irányelve a bérbeadás jogáról és a 

haszonkölcsönzés jogáról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői 

joghoz kapcsolódó egyes jogokról  

12. a Tanács 93/83/EGK irányelve a műholdas műsorsugárzásra, és a 

vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó szerzői jogra, valamint a 

szerzői joghoz kapcsolódó jogokra vonatkozó egyes szabályok 

összehangolásáról  

13. a Tanács 93/98/EGK irányelve a szerzői jog és egyes szomszédos jogok 

védelmi idejének összehangolásáról  

14. az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve az adatbázisok jogi 

védelméről 

15. az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piaci 

információs társadalmi szolgáltatások, különösen az elektronikus 

kereskedelem bizonyos jogi vonatkozásairól 

16. az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve az információs 

társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról 

17. az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve az eredeti 

műalkotás szerzőjét megillető követő jogról 

18. az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi 

tulajdonjogok érvényesítéséről 

19. az Európai Tanács 85/577/EGK irányelve az üzlethelyiségen kívül kötött 

szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről 

20. a Tanácsnak a fogyasztóval kötött szerződések tisztességtelen szerződési 

feltételeiről szóló 93/13/EGK irányelve  

21. az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fogyasztási cikkek 

adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 

1999/44/EK irányelve 

22. a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos 

jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló 2005/737/EK bizottsági 

ajánlás 
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V. Felhasznált jogszabályok és a hozzájuk fűzött észrevételek, határozatok és 

törvényjavaslatok: 

 

1.1848. évi XVIII. törvénycikk (Sajtótörvény) 

2.1848. évi XXXI. törvénycikk a színházakról 

3.1865/66. évi XVI. törvénycikk Magyarország és az örökös tartományok közötti 

vám- és kereskedelmi szerződésről 

4.1875. évi XXXVII. törvénycikk (Kereskedelmi törvény) 

5.1878. évi V. törvénycikk a bűntettekről és a vétségekről  

6.1880. évi LIII. törvénycikk a törvénytár, a törvénygyűjtemény és rendeletek 

tárának kiadásáról és elárusításáról 

7.1884. évi XVI. törvénycikk a szerzői jogról 

8.1914. évi XIV. törvénycikk a sajtóról 

9.1914. évi XLI. törvénycikk a becsület védelméről   

10. 1921. évi LIV. törvénycikk a szerzői jogról 

11. 1922. évi XIII. törvénycikk Magyarország belépéséről az irodalmi és 

művészeti művek védelmére alakult berni nemzetközi Unióba 

12. 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról   

13. 1952. évi III. törvény a Polgári Perrendtartásról  

14. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

15. 1961. évi V. törvény a Büntető Törvénykönyvről  

16. 1968. évi I. törvény a szabálysértésekről  

17. 1969. évi III. törvény a szerzői jogról  

18. 1977. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

módosításáról 

19. 1973. évi I. törvény a büntetőeljárásról   

20. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről  

21. 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról  

22. 1993. évi XCII. törvény a Polgári Törvénykönyv módosításáról  

23. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

24. 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 

25. 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról  

26. 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről 

27. 1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
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28. 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 

29. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról  

30. 2000. évi XIII. törvény az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról  

31. 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról  

32. 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről  

33. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről  

34. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről   

35. 2005. évi CLXV. törvény az egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és szerzői 

jogok érvényesítésével összefüggő módosításairól 

36. 2003. évi CII. törvény az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények 

módosításáról 

37. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

38. 2007. évi XXVII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 

39. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és korlátairól   

40. 2008. évi CXII. Törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

módosításáról 

 
41. 1960. évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv életbe 

léptetéséről 

42. 1962. évi 8. törvényerejű rendelet a büntetőeljárásról 

43. 1962. évi 10. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyv életbe 

léptetéséről 

44. 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról  

 
45. 83/1982. (XII.29) MT rendelet a képzőművészet, a fotóművészet és ipari 

tervezőművészet egyes kérdéseinek szabályozásáról 

 
46. 17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet a szabálysértésekről 
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47. 128/1997. (VII.24.) Korm. rendelet a szellemi tulajdonjogok megsértésével 

szemben a vámigazgatási eljárásban alkalmazható intézkedésekről 

48. 156/1999. (XI.3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület 

szervezetéről és működéséről 

49. 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről  

50. 98/2004. (IV.27.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő 

áruknak a Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségből történő 

kivitelére és újrakivitelére vonatkozó intézkedések végrehajtási szabályainak 

megállapításáról  

51. 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény 38. § (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a 

nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő 

hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról 

52. 371/2004. (XII.26.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő 

áruk elleni vámhatósági intézkedésekről 

 
 

53. 1686. számú királyi igazságügyi miniszteri rendelet a szerzői jogról szóló 

1884: XVI t.-c. értelmében követendő eljárás tárgyában 

54. 9800/1922 IM. számú rendelet a szerzői jogról szóló 1921:LIV. tc. 

értelmében bíróság elé tartozó ügyekben követendő eljárás tárgyában  

55. 9/1969. (XII.29.) MM rendelet a szerzői jogi törvény végrehajtásáról 

56. 1/1970. (III.20.) MM rendelet a kiadói szerződések feltételeiről és a szerzői 

díjakról 

57. 2/1970. (III.20.) MM rendelet a színpadi művek felhasználási szerződéseinek 

feltételeiről és a szerzői díjakról 

58. 3/1970. (III.2.) MM rendelet a zeneművek megírására és első nyilvános 

előadására vonatkozó szerződésekről 

59. 5/1970. (VI.12.) MM rendelet a Magyar Rádió és a Magyar Televízió 

felhasználási szerződéseinek feltételeiről és a szerzők díjazásáról 

60. 6/1970. (VI.24.) MM rendelet az alkalmazott grafikai művek felhasználási 

szerződésének feltételeiről és a szerzői díjakról  

61. 7/1970. (VI.24.) MM rendelet kisplasztika, érem és plakett felhasználására 

vonatkozó szerződések feltételeiről és a szerzők díjáról  
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62. 8/1970. (VI.24.) MM rendelet a művészi fényképek felhasználási 

szerződéseinek feltételeiről és a szerzői díjakról  

63. 9/1970. (VI.25.) MM rendelet az iparművészeti és ipari tervezőművészeti 

alkotások felhasználási szerződéseinek feltételeiről és szerzői díjáról  

64. 10/1970. (VI.25) MM rendelet a képgrafikai alkotások felhasználási 

szerződéseinek feltételeiről és a szerzői díjakról  

65. 12/1970. (VI.30.) MM rendelet a megfilmesítési szerződések feltételeiről és a 

szerzők díjazásáról  

66. 6/1972. (VIII.19) MM rendelet a zeneművek kiadására vonatkozó 

szerződések feltételeiről, a zeneműkiadással kapcsolatos egyéb 

szerződésekről, valamint a szerzői és más tevékenység díjáról 

67. 115/1983. (M.K.12) MM utasítás a Szerzői Jogi Szakértő Testület által 

felszámítható díjakról 

68. 6/1993. (IV.7.) MKM rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület által 

felszámítható díjakról 

69. 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet a szerzői és szomszédos jogok közös 

kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól   

70. 27/2003. (VII.2.) IM rendelet a bíróságon kezelt letétekről   

71. 15/2004. PM rendelet a Vám– és Pénzügyőrségről szóló törvény 

végrehajtásáról 

72. 18/2006. (IV.12.) IM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett 

önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól  

 
73. a Tanács 3295/94/EK rendelete a hamisított és kalóz áruk szabad forgalomba 

bocsátását, kivitelét, újrakivitelét, vagy felfüggesztő eljárás alá vonását tiltó 

intézkedések megállapításáról 

74. a Tanács 1383/2003/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat 

feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat 

ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről   

75. a Bizottság 1891/2004/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat 

feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat 

ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003 EK 

tanácsi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról 

76. a Tanács 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról 
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77. 1100/1997. (IX.30.) Korm. határozat szerzői jogi jogszabályaink átfogó 

felülvizsgálatáról 

78. 1002/2008. (I.25.) Korm. határozat az „Új rend és szabadság” programért 

felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1074/2007. (X.1.) 

Korm. határozat módosításáról   

 
79. Szemere Bertalan-féle szerzői jogi törvényjavaslat, 1844. 

80. Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója, Magyar Közlöny, 2002. 15. szám, 

II. kötet, 2002. január 31. 

81. Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója és szabályozási tematikája, A 

Kodfikációs Főbizottság 2002. november 18-i ülésén a normaszöveg 

tervezetének elkészítését jóváhagyó változat, közzétéve: www.im.hu 

82. 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozat, az új Polgári Törvénykönyv 

koncepciója, Magyar Közlöny 2003. február 8., különszám 

83. Polgári Törvénykönyv, Javaslat – normaszöveg és indokolás – Budapest, 

2005. december 2., közzétéve: www.im.hu 

84. Az új Polgári Törvénykönyv tervezete, az Igazságügyi és Rendészeti 

Minisztérium 2007. december 3-i közigazgatási egyeztetésre bocsátott 

javaslata, közzétéve: www.irm.hu 

85. A Magyar Szabadalmi Hivatal észrevételei az új Polgári Törvénykönyv első 

két könyvének normaszöveg – tervezetére és az ahhoz kapcsolódó 

indokolásra, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2006. 3. szám 

86. a Magyar Helsinki Bizottság észrevételei az új Polgári Törvénykönyv 

tervezetéhez (Dr. Kádár András Kristófnak az IRM 2008. április 15-i 

konferenciáján elhangzott előadása alapján), 2008. április 25. 

87. a Nyilvánosság Klub észrevételei az új Polgári Törvénykönyv személyiségi 

jogokkal kapcsolatos koncepciójához, közzétéve: 

www.nyilvanossagklub.hu/kozjogi/kozjogi20020625.shtml 

88. Előterjesztés a Kormány részére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény jogharmonizációs célú módosításáról, Budapest, 2008. március, 

közzétéve: www.irm.hu 

89. T/5949. számú törvényjavaslata Polgári Törvénykönyvről, közzétéve: 

www.mkogy.hu 
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VI. Felhasznált bírósági döntések: 

 

1.Kúria P.I. 4582/1927. számú ítélet, Grill-féle Új Döntvénytár, XXIII. kötet, 

1929-1930 

2.Kúria C.I. 5900/1935. számú ítélet, Jogi Hírlap, 1936. 19. szám 

3.Kúria C.I. 1767/1936. számú ítélet, Jogi Hírlap, 1936. 41. szám 

4.Kúria P.I. 326/1937. számú ítélet, Jogi Hírlap, 1937.14. szám 

5.Kúria C.I. 1401/1937. számú ítélet, Jogi Hírlap, 1937. 37. szám 

6.Kúria C.I. 2867/1937. számú ítélet, Jogi Hírlap, 1937. 50. szám 

7.Kúria P.I. 3547/1937. számú ítélet, Grill-féle Új Döntvénytár, XXXI. kötet, 

1937-1938 

8.1/2005. Polgári jogegységi határozat a dologszolgáltatásra irányuló visszterhes 

szerződés méltányossággal össze nem egyeztethető értékaránytalanságáról, 

Magyar Közlöny, 2005. 56. szám    

9.a Legfelsőbb Bíróság PK 50. számú állásfoglalása 

10. a Legfelsőbb Bíróság PK 51. számú állásfoglalása 

11. a Legfelsőbb Bíróság PK 286. számú állásfoglalása 

12. a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2003. (XI.6.) számú Kollégiumi 

ajánlása, http://www.szitb.hu/hun/index.html 

13. a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2003. (VI.4.) számú Kollégiumi 

ajánlása, http://www.itelotabla.hu/fileadmin/fajlok/pecs/szakmaianyag/1-

2003.pdf 

14. Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok 

rendszerében, a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának előterjesztése, 

2008. április 28., 

http://www.itelotabla.hu/fileadmin/fajlok/fovaros/2008/PK_PSZ_4_2008.pdf 

15. a Fővárosi Bíróság Pf.25.493/1967. számú eljárásában hozott határozat, 

bírósági irattár 

16. a Fővárosi Bíróság 25. P. 27.859/1969. számú eljárásában hozott határozat, 

bírósági irattár 

17. a Fővárosi Bíróság 25. P. 24.035/1971. számú eljárásában hozott határozat, 

bírósági irattár 

18. Fővárosi Bíróság Pf. IV. 20.547/1988/3. számú határozat, bírósági irattár 
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19. Legfelesőbb Bíróság Pf. IV. 21.722/1994/7. számú ítélet, bírósági irattár 

20. a Legfelsőbb Bíróság, Pfv.III.20.061/1996. számú eljárásában hozott 

határozata, bírósági irattár 

21. Legfelsőbb Bíróság Pfv. IV. 21.341/2001/5. számú ítélet, bírósági irattár 

22. Baranya Megyei Bíróság, 1.Pf.21.182/2002/4. számú határozat, bírósági 

irattár 

23. Szegedi Ítélőtábla Pf. II. 20.023/2003/5. számú ítélet, bírósági irattár 

24. Pécsi Ítélőtábla Pf. I. 20.031/2003/3. számú ítélet, bírósági irattár 

25. Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 21.578/2003/3. számú ítélet, bírósági irattár 

26. Fővárosi Ítélőtábla 8. Pf. 20.112/2003/5. számú ítélet, bírósági irattár 

27. Legfelsőbb Bíróság, Pfv.IV.20.177/2004/6. számú ítélet, bírósági irattár 

28. Fővárosi Ítélőtábla 2. Pf. 21.136/2004/4. számú ítélet, bírósági irattár 

29. Fővárosi Bíróság 19.P.27.826/2004/11. számú ítélet, bírósági irattár 

30. Legfelsőbb Bíróság Pfv. E. 20.522/2005/3. számú határozat, bírósági irattár 

31. Győri Ítélőtábla, Pf. I. 20.144/2005/5. számú ítélet, bírósági irattár 

32. Fővárosi Bíróság 19. P. 24.008/2006/19. számú ítélet, bírósági irattár 

33. Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6. Kbf. 98/2007/6. számú ítélet, bírósági 

irattár 

34. Fővárosi Ítélőtábla 8. Pf. 20.551/2007/4. számú ítélet, bírósági irattár 

35. Fővárosi Ítélőtábla 8. Pf. 20.170/2007/3. számú ítélet, bírósági irattár 

36. Debreceni Ítélőtábla, Bf. II. 473/2007/7. számú ítélet, bírósági irattár 

37. Legfelsőbb Bíróság Bfv. II. 497/2007/5. számú ítélet, bírósági irattár 

38. Legfelsőbb Bíróság, Bfv. III. 676/2007/5. számú végzés, bírósági irattár 

39. Debreceni Ítélőtábla, Pf. II. 20.224/2008/4. számú ítélet, bírósági irattár 

40. EBH 1999. 100 

41. EBH 2000. 188 

42. EBH 2000. 241 

43. EBH 2000. 300 

44. EBH 2000. 302 

45. EBH 2002. 624 

46. EBH 2002. 759 

47. EBH 2003. 947 

48. EBH 2003. 959 

49. EBH 2005. 1315 
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50. ÍH 2005. 159 

51. IH 2007. 111 

52. ÍH 2008. 149 

53. BH 1985. 225 

54. BH 1985. 260 

55. BH 1987. 39 

56. BH 1987. 353 

57. BH 1990. 136 

58. BH 1991. 107 

59. BH 1991. 146 

60. BH 1991. 230 

61. BH 1992. 19 

62. BH 1992. 96 

63. BH 1992. 97 

64. BH 1992. 385 

65. BH 1992. 389 

66. BH 1992. 524 

67. BH 1992. 525 

68. BH 1992. 632 

69. BH 1992. 687 

70. BH 1992. 761  

71. BH 1993. 90  

72. BH 1993. 158 

73. BH 1993. 226 

74. BH 1993. 295 

75. BH 1993. 351 

76. BH 1993. 356 

77. BH 1993. 516 

78. BH 1994. 22 

79. BH 1994. 24 

80. BH 1994. 25 

81. BH 1994. 129 

82. BH 1994. 308 

83. BH 1994. 1179 
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84. BH 1995. 275 

85. BH 1995. 395 

86. BH 1995. 623 

87. BH 1995. 721 

88. BH 1996. 137 

89. BH 1996. 304 

90. BH 1997. 275 

91. BH 1998. 324 

92. BH 1998. 491 

93. BH 1999. 257 

94. BH 1999. 548 

95. BH 2000. 188 

96. BH 2000. 207 

97. BH 2000. 288 

98. BH 2000. 394 

99. BH 2000. 569 

100. BH 2001. 12  

101. BH 2001. 307 

102. BH 2001. 329  

103. BH 2001. 380 

104. BH 2002. 24 

105. BH 2002. 135 

106. BH 2002. 301 

107. BH 2002. 426 

108. BH 2002. 441 

109. BH 2002. 616 

110. BH 2003. 101 

111. BH 2004. 36 

112. BH 2004. 326 

113. BH 2004. 357 

114. BH 2005. 39 

115. BH 2005. 143 

116. BH 2006. 408 

117. BH 2007. 367 
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118. BDT 2000. 300 

119. BDT 2006. 23 

120. BDT 2007. 1549 

121. BDT 2008. 1734 

 
VII. Felhasznált alkotmánybírósági határozatok: 

 
1.13/1990. (VI.18.) AB határozat, Magyar Közlöny, 1990. 57. szám 

2.12/1991. (IV.01) AB határozat, Magyar Közlöny, 1991. 38. szám 

3.30/1992. (V.26.) AB határozat, Magyar Közlöny, 1992. 53. szám 

4.34/1992. (VI.01.) AB határozat, Magyar Közlöny, 1992. 55. szám 

5.382/B/1995. AB határozat, Alkotmánybírósági Közlöny, 1995. 11. szám 

6.18/2000. (VI.6.) AB határozat, Magyar Közlöny, 2000. 54. szám 

7.47/2000. (XII.14.) AB határozat, Magyar Közlöny, 2000. 123. szám 

8.57/2001. (XII.5) AB határozat, Magyar Közlöny, 2001. 137. szám 

 
VIII. A Szerzői Jogi Szakértő Testület felhasznált döntései: 

 
1. SZJSZT 16/1990. 

Lenkovics Barnabás – Székely László: A Szerzői Jogi Szakértő Testület 

Szakvéleményeinek Gyűjteménye II., 1990-1996, Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest, 1998 

2. SZJSZT 30/1994. 

Lenkovics Barnabás – Székely László: A Szerzői Jogi Szakértő Testület 

Szakvéleményeinek Gyűjteménye II., 1990-1996, Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest, 1998 

3. SZJSZT 05/1995. 

Lenkovics Barnabás – Székely László: A Szerzői Jogi Szakértő Testület 

Szakvéleményeinek Gyűjteménye II., 1990-1996, Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest, 1998 

4. SZJSZT 24/1995. 

Lenkovics Barnabás – Székely László: A Szerzői Jogi Szakértő Testület 

Szakvéleményeinek Gyűjteménye II., 1990-1996, Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest, 1998 
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5. SZJSZT 01/2000. 

http://www.hpo.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2000/2000PDF/s

zjszt_szakv_2000_001.pdf 

6. SZJSZT 15/2000. 

http://www.hpo.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2000/2000PDF/s

zjszt_szakv_2000_015.pdf 

7. SZJSZT 10/2001. 

http://www.hpo.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2001/2001PDF/s

zjszt_szakv_2001_010.pdf 

8. SZJSZT 35/2001. 

9. SZJSZT 26/2002. 

http://www.hpo.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2002/2002PDF/s

zjszt_szakv_2002_026.pdf 

10. SZJSZT 31/2003. 

http://www.hpo.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2003/2003PDF/s

zjszt_szakv_2003_031.pdf 

11. SZJSZT 02/2005. 

http://www.hpo.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2005/2005PDF/s

zjszt_szakv_2005_002.pdf 

12. SZJSZT 05/2005. 

http://www.hpo.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2005/2005PDF/s

zjszt_szakv_2005_005.pdf 

13. SZJSZT 29/2005. 

http://www.hpo.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2005/2005PDF/s

zjszt_szakv_2005_029.pdf 

14. SZJSZT 38/2007. 

http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2007/2007PDF

/szjszt_szakv_2007_038.pdf 

15. SZJSZT 07/2008. 

http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2008/2008PDF

/szjszt_szakv_2008_007.pdf 
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IX. Felhasznált jogdíjközlemények: 

 
1.A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda (ARTISJUS) Közleménye irodalmi és zenei 

művek nem színpadi nyilvános előadásáért, kereskedelmi célból kiadott 

hangfelvételek vagy arról kiadott másolatok nyilvános közvetítéséért, rádió- 

vagy televízió – műsorok egyidejű, változatlan nyilvánossághoz történő 

továbbközvetítéséért, valamint a színpadra szánt irodalmi és zenedrámai 

művek, jeleneteik, vagy keresztmetszeteik kivétel az irodalmi és zeneművek 

sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz 

közvetítéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, Magyar Közlöny, 2001. 4. szám 

2.A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának 

(MSZSZ-EJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) 

közös jogdíjközleménye a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy 

az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely 

más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért 

fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e 

felhasználások egyéb feltételeiről, Magyar Közlöny, 2001. 4. szám  

3.A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának 

(MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye a rögzített előadás nyilvánosság számára 

lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről, 

Magyar Közlöny, 2002. 2. szám 

4.A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának 

(MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye a rögzített előadás nyilvánosság számára 

lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről¸ 

Magyar Közlöny, 2002. 2. szám 

5.A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS) közleménye irodalmi 

és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásáért, kereskedelmi célból 

kiadott hangfelvételek, vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz 

közvetítéséért, rádió – vagy televízió – műsorok egyidejű változatlan, a 

nyilvánossághoz történő továbbközvetítéséért, valamint a színpadra szánt 

irodalmi és zenedrámai művek, jeleneteik vagy keresztmetszeteik kivételével 

az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a 

nyilvánossághoz történő közvetítéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, Magyar 

Közlöny, 2002. 2. szám 
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6.  Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (I09) 

zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra (,,on demand”) 

hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a 

felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, Hivatalos Értesítő, 2009. 

8. szám 

7.A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának 

(MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye a rögzített előadás nyilvánosság számára 

lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről, 

Magyar Közlöny, 2008. 39. szám  

8.A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének 

jogdíjközleménye a filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra (,,on 

demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról, és e 

felhasználások egyéb feltételeiről, Hivatalos Értesítő, 2009. 10. szám 

9.A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 

díjszabása 2009., Hivatalos Értesítő, 2009. 10. szám 

 


