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BEVEZETÉS 

Az elmúlt tizenhárom évben kialakult, alkotmányos alapokon nyugvó új magyar 
jogrendszerben minden jogterület megtalálta a maga alkotmányjogi gyökereit. Ez a 
szerzői jogi dogmatikában is megtörtént, amikor az új szerzői jogi törvény megal-
kotásakor a szerzőt megillető vagyoni jogokat az alkotmányos tulajdoni garanciá-
ból, a speciális személyhez fűződő jogokat pedig az emberi méltóság alkotmányos 
biztosítékából kísérelték meg levezetni. A technikai fejlődés felvetette problémák 
kapcsán átalakult nemzetközi szerzői jogi ítélkezési gyakorlat és az elmúlt három 
évben a Polgári Törvénykönyv újrakodifikálása kapcsán született tanulmányok azt 
mutatják, hogy a szerzői jognak komoly kihívásokkal kell megküzdenie és a szerző 
kizárólagos jogait új egyensúlyba kell hoznia a felhasználók érdekeivel. Jelen tanul-
mány az emberi és alkotmányos jogoknak a szerzői jogokkal való lehetséges ütkö-
zésének elemzésével kísérletet tesz arra, hogy a szerzői jog alkotmányosságát széle-
sebb alapokra helyezze. Ez lehetőséget nyújthat arra, hogy a szerzői jog struktúrá-
jában az elmúlt években bekövetkezett változásokat bemutatva a szerzői jog „meg-
őrizve átalakítása” mellett érveljen. 

A SZERZ I JOG ALKOTMÁNYOS MEGALAPOZÁSÁNAK MAGYAR 
KÍSÉRLETEI AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN  

A szerzői jog alkotmányos gyökereinek meghatározására az elmúlt évtized folya-
mán két, nem tudományos célú kísérlet történt. Míg az új szerzői jogi törvény meg-
alkotása 1999-ben befejeződött,1 addig a Polgári Törvénykönyv2 újrakodifikálása 
jelenleg is zajlik és számos filozófiai megalapozottságú tanulmány készül a szerzői 
jogra is vonatkozó néhány paragrafus átalakítására.3 

                                                 

∗ A szerző az ELTE ÁJK IV. évfolyamos hallgatója. A dolgozat konzulensei: Faludi Gábor és 
Kardos Gábor. A dolgozattal a szerző a 2003. évi OTDK Állam- és jogtudományi szekciójának 
Polgári jogi I. tagozatán II. helyezést ért el. 



A) 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY A SZERZ I JOGRÓL4 

Az Szjt. miniszteri indokolása5 szerint a szerzői jogi szabályozás vagyoni és szemé-
lyi viszonyokat rendez, ennek értelmében a szerzői jog is részesedik abból a véde-
lemből, amely az Alkotmánynak a tulajdont oltalmazó rendelkezéseiből következik, 
továbbá az Alkotmány 54. §-ának (1) bekezdése alapján a szerző személyhez fűző-
dő jogainak védelme az általános személyiségi jognak is részét képezi, az emberi 
méltóság védelmének sajátos vonzataként jelenik meg. Az Indokolás kitér továbbá 
arra, hogy az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokról szóló Nemzetközi 
Egyezségokmányának6 15. cikke megköveteli annak a mindenkit megillető jognak 
az elismerését, hogy minden olyan tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotás 
tekintetében, melynek szerzője, erkölcsi és anyagi érdekei védelemben részesülje-
nek. 

Az Indokolás csupán harmadsorban, jogszabályi hivatkozás nélkül említi azt az 
igényt, amely a szellemi alkotás ösztönzése, a nemzeti, az európai és az egyetemes 
kultúra értékeinek megóvása. A szerzői jog további feladatának a köz- és magánér-
dek egyensúlyának megteremtését, az oktatás, a művelődés, a tudományos kutatás 
és a szabad információhoz jutás biztosítását tekinti.7 

Az Szjt. preambuluma ezzel szemben kimondja, hogy a technikai fejlődéssel lé-
pést tartó, korszerű szerzői jogi szabályozás meghatározó szerepet tölt be a szellemi 
alkotás ösztönzésében, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek megóvásában; 
egyensúlyt teremt és tart fenn a szerzők és más jogosultak, valamint a felhasználók 
és a széles közönség érdekei között, tekintettel az oktatás, a művelődés, a tudomá-
nyos kutatás és a szabad információhoz jutás igényeire is; gondoskodik továbbá a 
szerzői jog és a vele szomszédos jogok széles körű, hatékony érvényesüléséről. 

Míg az Indokolás kifejezetten csupán két alapjogot említ, amelyek elsősorban a 
szerző érdekeinek garanciáját jelentik, a törvény preambuluma más alkotmányos 
jogokra is utal, amelyek nem csak az alkotók érdekeit veszik figyelembe.  

Könnyen belátható, hogy a „szellemi alkotás ösztönzése”, a „nemzeti és az 
egyetemes kultúra értékeinek megóvása”, mint a szerzői jog céljai, nem kizárólag a 
szerző vagyoni vagy személyhez fűződő jogainak biztosításával érhetők el. A tör-
vény maga mondja ki, hogy egyensúlyt kell teremteni és fenntartani a szerzők, más 
jogosultak és a széles közönség érdekei között, ám arra nem utal, hogy mi az az 
átfogó jog, amely minden oldal érdekeit ötvözné, vagy léteznek-e más alkotmányos 
jogok, amelyekből a többi érdekelt jogai is levezethetők lennének.  

A magyar törvény és az Indokolás nem hivatkozik sem az Alkotmányban dekla-
rált művészeti és tudományos szabadságra,8 sem a nemzetközi egyezményekben 
elismert kulturális jogokra,9 amelyek tágabb teret engednének a különböző érdekek 
kiegyensúlyozásának (megfelelően az Szjt. preambulumában megjelölt céloknak).  



B) A PTK. REKODIFIKÁLÁSA 

A Ptk. újrakodifikálásának munkálatai során is felmerült a szerzői jog alkotmányos 
megalapozottságának kérdése. A Koncepcióhoz10 készült publikált tanulmányok11 
azonban nem lépnek túl a tulajdoni és személyhez fűződő jogi megfontolásokon,12 
egyedül Faludi Gábor – a tanulmány írása idején – még meg nem jelent munkája13 
számol be arról a hangsúlyeltolódásról, ami az elmúlt évtizedben a szigorúbb szer-
zői tulajdoni szemlélet felől nyitni látszik a felhasználók jogainak erőteljesebb érvé-
nyesíthetősége felé. A munkaanyag felhívja a figyelmet arra, hogy az újabb nemzet-
közi bírói gyakorlat szerint a szellemi javakon fennálló tulajdoni meghatározottságú 
vagyoni jogok nem, vagy csak korlátozva érvényesülhetnek azokban az esetekben, 
amikor az oltalom tárgyát engedély nélkül használó személy a véleményszabadságát 
vagy az információhoz jutáshoz való alkotmányos alapjogát gyakorolja. 

PROBLÉMAFELVETÉS 

Az utóbbi évek szerzői jogi bíráskodásában felmerült esetekben a szerzői jog és az 
alkotmányos alapjogok gyakori összeütközéséből látható tendencia létezését csak 
erősíti az, hogy a vagyoni jogokkal ellentétben a szerző személyhez fűződő jogai 
csak kivételes esetekben szorulnak háttérbe mások alkotmányos jogaival szemben. 
Mindez azt is mutatja, hogy a jogterülettel szemben korábban támasztott elvárások 
(a szerző tulajdonának és alkotói személyiségének védelme) mellett egyre több 
olyan igény is megfogalmazódik, amelyek ha nem is a szerzői jog létjogosultságát 
kérdőjelezik meg, de szabályozásának rugalmasabbá tételét követelik.  

Elmondhatónak tűnik, hogy a szerzői jogban a technikai fejlődés és az ennek 
nyomán bekövetkező fogyasztási, kommunikációs változások hatására egyre erősö-
dő „másik oldal”, a felhasználók szerepének hangsúlyosabbá tétele akár a jogsza-
bály szintjén, de csak a jogirodalomban is szükséges, éppen e tendenciaszerű válto-
zások miatt.  

A szerzői jog alkotmányjogi alapjainak meghatározásakor a hangsúly eltolása a 
szerző jogainak biztosításáról a közönség tagja, mint felhasználó érdekeinek hang-
súlyosabbá tétele felé inkább lehetséges akkor, ha egy átfogóbb alkotmányos jog 
alapjára helyezzük a szerzői jogot. Olyan alkotmányos alapjogot kell találni, ahol 
már nem a tulajdoni garancia sérül a felhasználó jogának biztosításával, csupán a 
művészeti szabadságban vagy a kultúrában való megfelelő arányú részesedés kiala-
kítása a probléma.  



TULAJDON, EMBERI MÉLTÓSÁG, MŰVÉSZETI SZABADSÁG  

A) A SZERZ I JOGI SZABÁLYOZÁS 

Az Indokolásban hivatkozott alkotmányos tulajdoni garancia nem csupán a szerző-
nek biztosítja a művén fennálló tulajdonát és az ebből származó vagyoni jogait, de 
biztosítékot jelent a felhasználók és a két előbbi érdekelti csoport között közvetítők 
(pl. könyvkiadók, televízió-, rádiószervezetek, koncertügynökségek) vagyoni érde-
keinek garantálására is. Hiszen a műpéldányok tulajdonjogának átruházása a mű 
felhasználójának is tulajdonjogot ad, ami adott esetben ütközhet még a szerző szer-
zői jogából fakadó, a művön fennálló speciális vagyoni jogával is. Ez a jelenség a 
szellemi tulajdon kettősségére, osztottságára vezethető vissza: a szerzői mű a konti-
nentális szerzői jogi rendszerekben a szerző elidegeníthetetlen tulajdona, míg a 
műből készült műpéldányok az általános tulajdonjogi szabályok szerint ruházhatók 
át.14 A tulajdoni garanciából származtatott vagyoni jogokkal szemben a szerzői 
személyhez fűződő jogok, amelyeket az emberi méltóságból vezet le az Indokolás, 
kizárólag a szerzőket és korlátozottabb formában a szomszédos jogi jogosultakat 
illethetik, a műközvetítők és a felhasználók a művel kapcsolatban természetesen 
semmilyen személyhez fűződő joggal nem bírnak. Vagyis azt mondhatjuk, hogy 
míg a tulajdoni garancia egészen más érdekeket biztosít a szerző és a felhasználó 
oldalán, személyhez fűződő jogok csak az egyik érdekelti oldalhoz kapcsolhatók. 

B) A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATA 

A magyar Alkotmánybíróság 1338/B/1992. számú határozatában mondta ki, hogy 
a szabadalmi jogok védelme a tulajdon alkotmányos védelméből eredeztethető, 
ugyanis a vagyoni jogok ilyen jellegű oltalma az Alkotmánynak a tulajdont oltalma-
zó rendelkezéseiből következik. A jogirodalom szerint15 ezt kiterjesztően lehet úgy 
értelmezni, hogy az Alkotmánybíróság az egész szellemi alkotások jogának területé-
re (így a szerzői jogra) is alkalmazhatóan ismerte el az alkotmányos tulajdonvédel-
met, bár az egyes területek védelmével még nem foglalkozott külön.16 Véleményem 
szerint az Alkotmánybíróság döntése nem alkalmazható minden további nélkül a 
szerzői jogra, ugyanakkor más határozataiban kimondott alapelvei fontos utalásokat 
tartalmaznak a szerzői jog más alkotmányos alapjogokból történő levezethetőségé-
re. 

Ugyanis míg a szabadalmi jog a feltaláló nevének és feltalálói minőségének elis-
merésén, valamint a találmány nyilvánosságra hozatalának jogán (mint személyhez 
fűződő jogon kívül17) kizárólag vagyoni jogokat tartalmaz, amelyek ténylegesen 
levezethetők a tulajdoni garanciából, addig a szerzői jog kiterjedt személyiségi jogo-
kat garantál. Ráadásul a szerzői vagyoni jogok köre az általános tulajdonfogalom-
hoz képest olyan jelentős eltéréseket is mutat (így például az általános szabály sze-
rint a jogok elidegeníthetetlenek, nem gyakorolhatók időben végtelenül, és a jogok 
gyakorlásának további korlátait is a törvény maga szabályozza, a kisajátításra vonat-



kozó rendelkezések pedig alkalmazhatatlanok ebben a körben), amelyek nem feltét-
lenül támasztják alá a szerzői jog elsődlegesen tulajdoni determináltságát. Ez persze 
nem kérdőjelezi meg ugyanezt a meghatározottságot az Alkotmánybíróság által 
elismert tulajdonvédelemre vonatkozóan a szabadalmi jogban. 

Ugyanakkor azonban az emberi méltósághoz való alapjog, amelyből az Indoko-
lás csupán a szerző személyhez fűződő jogait vezeti le, tágabb értelmezési lehetősé-
geket is kínál. Az emberi méltóság az egyetlen általános anyajog, amelyből minden 
további alapjog eredeztethető, így például a véleménynyilvánításhoz való jog is, 
amelynek megformált kifejeződése18 a szerzői jog által védett mű. A 30/1992. (V. 
26.) AB határozatában mondja ki az Alkotmánybíróság, hogy a véleménynyilvánítás 
szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között, „anyajoga” 
többféle szabadságjognak, az ún. „kommunikációs” alapjogoknak. Ebből eredő 
külön nevesített jogok a szólás- és a sajtószabadság, amely utóbbi felöleli valameny-
nyi médium szabadságát, továbbá az informáltsághoz való jogot, az információ 
megszerzésének szabadságát. Tágabb értelemben a véleménynyilvánítási szabad-
sághoz tartozik a művészi, irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti alkotás ter-
jesztésének szabadsága, a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos ismere-
tek tanításának szabadsága. Vagyis az Alkotmánybíróság az emberi méltóság anya-
jogából levezetve több olyan jogot is elismer, amelyek a szerzői jog szélesebb meg-
alapozottságát jelenthetik. Ide tartozhat a véleménynyilvánítás, az alkotás, a művé-
szet, a tudomány szabadsága is, de az újabb szakirodalomban felmerült az informá-
ciós szabadságból való levezetés gondolata is. 

C) A NÉMET ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ÉS A MŰVÉSZETI SZABADSÁG 

A német alkotmánybírák már korán kifejtették,19 hogy ez nem csak a szerzőket, de 
a műközvetítőket és a felhasználókat is megillető olyan általános alapjog, amely az 
érdekek kiegyensúlyozása mellett minden egyes, a kultúrában részesülni kívánó 
személyt megillet20 és így a szerzői jog alkotmányos alapjaként elismerendő garan-
cia. A német Alkotmánybíróság először a Schallplatten-döntésben21 foglalkozott a 
művészeti szabadság személyi körével, amikor  kimondta, hogy a művészeti sza-
badság megvalósulását a közvetítők korlátozása nem gátolhatja. Bár a bíróság eb-
ben a határozatában nem említi a szerzői jog társadalmi szerepét (szociális megha-
tározottságát), nyilvánvaló, hogy amikor a szerzői jogot a művészeti szabadság ér-
dekében korlátozhatónak tekinti, akkor azt az alapelvet érvényesíti, hogy a művé-
szeti tevékenység fenntartásában nem csak a szerzőknek, de a műközvetítőknek is 
nélkülözhetetlen szerepe van. A német bírói testület egy későbbi döntésében22 
mondta ki, hogy noha a reklám nem tekinthető műközvetítőnek, mégis védendő 
kommunikációs eszköz (és emiatt a művészeti szabadság oltalma alá tartozik), hi-
szen a „kommunikációs alapjogok” által védett más értékekhez hasonlóan létezésé-
nek szükségszerű feltétele a nyilvánosság, a közönség. E döntés értelmében a mű-
vészeti szabadság nem csak a szerző és a műközvetítők jogait biztosítja, de garanci-
át nyújt a felhasználók, a közönség számára is a hozzáféréshez.  



Másként megfogalmazva, a bíróság a híres Mephisto-döntésében23 mondta ki, 
majd megismételte BVerfGE 67, 213 számú döntésében, hogy azon személyek 
köre, akik a művészeti szabadságra hivatkozhatnak, egybeesik azon személyekével, 
akik a műalkotással kapcsolatba kerülnek.24 A Mephisto-döntésben a német Al-
kotmánybíróság nem csak a művészeti szabadság terjedelmét, de egyben a korlátait 
is meghatározta, kimondva, hogy korlátok nélküli szabadságjog egy szociális elve-
ken nyugvó társadalomban elképzelhetetlen.25  Így különösen korlátja lehet a mű-
vészeti szabadságnak a személyiségvédelem (vagyis a művészeti szabadság nem 
gyakorolható más emberi méltóságának megsértésével), másrészt a szociális, a tár-
sadalom minden tagjának érdekeit figyelembe venni kívánó állam sem engedheti 
egy tagja jogának mások (jogos vagyoni) érdekei rovására való érvényesítését. 

Áttekintve a német alkotmányértelmezési gyakorlatban a művészeti szabadságra 
vonatkozóan (elsősorban szerzői jogi esetek alapján) kialakult felfogást, egyetérthe-
tünk azzal a tágabb értelmezési gyakorlattal, amely az alkotmányos szerzői jogot 
nem kizárólag a szerző oldaláról, hanem egy sokkal általánosabb megközelítésben 
tárgyalva azt a művészeti szabadság konkretizálódásának tekinti26 és a szerző va-
gyoni jogai korlátozásának lehetőségét csak úgy látja megvalósíthatónak, ha azzal 
nem sérül a művészeti szabadság. 

A szerzői jog művészeti szabadság által való meghatározása olyan átfogó alap, 
amely lehetővé teszi valamennyi érdekelt jogainak levezetését és az ezen belüli 
egyensúly kialakítását, ugyanakkor viszont csak a „klasszikus” szerzői jogi területe-
ken alkalmazható fogalom, hiszen a szintén szerzői jogi védelem alatt álló szoftve-
ren fennálló jogok művészeti szabadságból való levezetése talán már nem lenne 
indokolt.27 Emiatt még a látszólag elég tág művészeti szabadság sem lehet minden 
további nélkül és kizárólag a szerzői jog alkotmányos gyökere. 

KULTURÁLIS JOGOK  

A kulturális jogokat az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 27. cikke28 és a 
GSZKNE 15. cikke29 is rögzíti, mégis csak a GSZKNE 15. cikkének második 
mondata vált hivatkozási alappá a magyar szerzői jogi irodalomban.30 A kultúrához 
való jog olyan, jogszabályi szinten, de az emberi jogi szakirodalomban is elismert 
jog, amely magában foglal számos deklarált jogot, így a művészeti és tudományos 
szabadságot, az oktatás szabadságát, a vallásszabadságot és az információs szabad-
ságot is. Kardos Gábor A kultúrához való jog védelme a nemzetközi jogban címen publi-
kált tanulmányában31 érinti a szerzői jog alkotmányos levezetésének problémáját, 
bár a jogterület egyébként megfelelőnek tűnő szabályozási szintje miatt nem feltét-
lenül tartja szükségesnek ennek részletesebb tárgyalását. Ugyanakkor véleménye 
szerint az utóbbi időben, a magyar joggyakorlatban felmerült szerzői engedélyezési 
problémák (a Pannon Rádió és a számaikat betiltani kívánó együttesek esete) mégis 
felvetik a szerzői jog mai korlátainak alkotmányos megalapozottságának kérdését. 
Kardos cikkében a kultúrához való jogot tágabban (mint az oktatáshoz való jogot 



magában foglaló garanciát is tartalmazó jogot) és szűkebben (az EJENY szövegé-
nek megfelelő módon) is meghatározza. Utal arra, hogy a kulturális jogok egyszerre 
jelentik a kultúrában való részvétel, az élvezet illetve a részesülés jogát, továbbá a 
szerzői jogi védelemhez való jogot is.32  

A kultúra egyszerre jelenti az emberiség eddig felhalmozott anyagi és szellemi 
örökségét, a tudományos és művészeti alkotás folytatását, de az egyik társadalmi 
csoportot a másiktól megkülönböztető anyagi és szellemi tevékenységek összessé-
gét is.33 Ebből következik, hogy a kultúrához való jog lehet az a kellően átfogó 
alapjog, amely az érdekek kiegyensúlyozására törekedve a szerző, a műközvetítők és 
a közönség jogainak garantálását is jelenti egyben – ráadásul alkalmazhatóan a szer-
zői jog által védett összes tárgyra. 

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ JOG  

Egy olyan tanulmányban, amelynek célja, hogy a szerzői jog alkotmányos gyökereit 
keresse, nem hagyható említés nélkül az sem, hogy az Európai Unió szerzői jogra 
vonatkozó irányelvei egyre gyakrabban a szerzői műveket is „információnak” tekin-
tik, ami egy későbbi paradigmaváltás előjelének is tekinthető. Az információhoz 
való hozzájutás az új, tudásalapú társadalomban alapvető jelentőségű kérdés, ami 
felveti az „információk piaca felosztásának” kérdését is. 

Az azonban, hogy az információban rejlő hatalom hogy osztható fel a szerző és 
a közönség között igazságosan, egyelőre nem megoldott probléma, hiszen még 
nem alakultak ki az erre vonatkozó biztos kritériumok. Mindenesetre az informáci-
óhoz való hozzáférést gátló és kontrolláló eszközöknek már most kiterjedt tárháza 
létezik, amelyek jogosan, vagy adott esetben jogtalanul korlátozzák a felhasználókat 
az információhoz (a szerzői műhöz) való hozzáférésben. 

A véleményszabadságból levezetett információhoz való hozzáférés jogát elisme-
rik nemzetközi egyezmények34 csakúgy, mint a magyar alkotmány.35  Bár az infor-
mációs szabadság korábbi értelmezési gyakorlata nem foglalkozott a szerzői mű-
vekkel,36 az elmúlt időszakban, részben az Európai Uniós jogi terminológia hatásá-
ra már ez az értelmezési lehetőség sem marad figyelmen kívül. Az információ feletti 
rendelkezés és az információhoz jutás igénye a szerzői jogi szabályozásban és az 
ítélkezési gyakorlatban is egyre inkább természetes módon merül fel érvényesítendő 
szempontként. 

A szerzői jognak a fentebb tárgyalt jogok mellett az információhoz, mint a kul-
turális javak meghatározó részéhez való hozzájutás jogából való levezetése a jövő 
feladata, de a jogok erre való visszavezetésének lehetősége már nem kizárható. 



AZ ALKOTMÁNYOS ÉRTELEMBEN VÉDETT SZERZ I JOG 
TÁRSADALMI FUNKCIÓI 

A korábban hivatkozott Wandtke-tanulmány37 szerint az állam, illetve a jogalkotó 
feladata az olyan alapjogi rendszer kialakítása, amelyben a kulturális feladatok kö-
zött a szerzői jog céljait és metódusait is alkotmányosan szabályozza, mivel a szer-
zői jognak nem csak gazdasági, de kulturális és társadalmi dimenziói is vannak. 
Wandtke utal arra is, hogy a művészeti szabadság garanciájára hivatkozó szerzői 
jognak nem csak az alkotásnak, de a terjesztésnek és a művészet befogadásának is 
megfelelő teret kell engednie. 

A szerzői jog társadalmi meghatározottsága nem csak a művészeti szabadságra 
és kulturális jogokra gyakrabban hivatkozó alkotmány- és nemzetközi jogi iroda-
lomban ismert téma, mivel ezzel összefüggésben a szerzői jogi dogmatikában is 
kialakultak „érdek-elméletek”, így itt sem idegen a műközvetítők és a felhasználók 
érdekei figyelembevételének gondolata. 

Eric Pahud38 szerint a Locke-i munka-teória39 alapján elismert alkotói teljesít-
mény (Schöpferleistung), a személyiségi jogi elméletekben40 megfogalmazott és védel-
met kapott alkotói személyiség (Schöpferwürde), az ontológiai elgondolásnak megfele-
lő, speciális  védelmet igénylő tárgy41 (Natur der Sache), az utilitarista teoretikusok 
által hangsúlyozott közjó (Gemeinwohl) érdeke, a szerző méltányos díjazását követelő 
alimentációs elv (Alimentationsprinzip),42 a szerző egzisztenciáját  garantáló biztosítási 
elv (Sicherungsprinzip) és az amortizációs elv (Amortisationsprinzip) harmonizálásával 
kell kialakítani a szerzői jogi szabályozást. Pahud Gierke nyomán43 hangsúlyozza a 
szerzői jog szociális kötöttségét (Sozialbindung, Sozialgebundenheit), miszerint a szub-
jektív jogok gyakorlásának mindig a közösség érdeke a korlátja. (Az érdek-elmélet a 
magyar szerzői jogi irodalomban sem ismeretlen, hiszen még Lontai Endre tan-
könyve44 is kiterjedten foglalkozik vele.) Az úgynevezett „érdek-elméletek” mellett 
kialakultak olyan teóriák is, amelyek ugyan nem az összes kultúrában részesülni 
kívánó érdekeinek kiegyensúlyozását hivatottak kibontani, de egy-egy eltérő aspek-
tusból megvilágítva mind a szerzői jog társadalmi beágyazottságát tűzték ki célul. 

Az igény-elmélet45 (Anspruch-Theorie) kiindulópontja az a gondolat, hogy a szerző 
sajátos védelmét egyéni-eredeti alkotótevékenysége igazolja. A szerzőt sajátjaként 
illeti meg az, amit egyénisége és eredetisége erejével alkot. Ennek csak az lehet kor-
látja, hogy egyéb forrása is van az alkotásnak: a szerző maga sem egy, a környezeté-
től elszakadt szubjektum, hanem része a kultúrának, amelyet évtizedek, évszázadok 
más alkotói hoztak létre. Ez a szerző abszolút jogai korlátozásának igazi eredője. 

A lényeg-elmélet46 (Wesenstheorie) a szellemi alkotás célját eleve abban látja, hogy 
az a közönségé legyen. A mű nyilvánosságra hozatalát tekinti ennek megvalósulásá-
nak és a szerzőnek való kizárólagos jog biztosítását csak azzal tartja indokolható-
nak, hogy ezzel a művész a műve terjesztését, a közönséghez jutásának módját 
kontrollálja. 



Hasonlóan közelít a cél-elmélet47 (Zwecktheorie), amennyiben az alkotásban és az 
azt követő nyilvánosságra hozatalban a szerzőnek azt a szándékát látja, hogy a mű-
vében kifejezett gondolati és érzelmi tartalmat minél több ember felé közvetítse. 

A Troller-féle48 ráfordítás-elmélet (Aufwendungstheorie), amely alapvetően a tárgyi 
tulajdontól igyekezett elkülöníteni a szellemi tulajdont, a szerzői jogok időbeli kor-
látozásának és a harmadik személyekkel szemben a dologi tulajdonnál lényegesen 
szélesebb korlátozásának okát abban vélte felfedezni, hogy míg a dolog tulajdono-
sától folyamatos ráfordítást igényel tulajdonának fenntartása, ezzel szemben a szer-
zőtől műve megalkotása után már nem követel alkotásának „fenntartása” semmi-
lyen ráfordítást. 

A SZERZ  JOGAINAK JELENLEGI KORLÁTAI 

A magyar Szjt. ma hatályos állapotában is – építve a fentebb kifejtett elméletekre – 
kiterjedt, alkotmányos jogokat védő belső korlátokat tartalmaz. Ezek figyelembe 
vesznek különböző érdekeket, és egyáltalán nem tekinthetők egyoldalúan a szerző 
számára kedvező szabályoknak, a fentebb mondottak értelmében azonban a jövő-
ben valószínűleg át fognak alakulni. 

A) A SZEMÉLYHEZ FŰZ D  JOGOK KORLÁTOZHATÓSÁGA 

A törvény által a szerzőnek biztosított személyhez fűződő jogok a vagyoniaknál 
lényegesen kisebb mértékben korlátozhatók. Elsősorban a szolgálati művek eseté-
ben, amelyek egyébként is kivételt képeznek a szerzői jogok átruházhatatlanságának 
főszabálya alól: eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a 
szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, de a szerző személyhez fűződő jogai 
továbbra sem átruházhatók, viszont csak megszorításokkal gyakorolhatók.  

Így a munkáltató dönthet a mű nyilvánosságra hozataláról, ami a nem munkavi-
szonyban (vagy azzal egyenlő elbírálás alá eső jogviszonyokban49) alkotott művek 
esetében a szerzőnek kizárólagosan fenntartott, át nem ruházható jog. Szintén a 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos korlátozásnak tekinthető az a speciális sza-
bály, amelynek értelmében, ha a szerző munkaviszonyból folyó kötelezettségeként 
alkot, a munkaadónak való műátadás aktusa a nyilvánosságra hozatalhoz való hoz-
zájárulásnak minősül. (Vagyis itt maga az átadás, mint reálcselekmény a döntő, ettől 
kezdve a munkaadó dönthet szabadon a tényleges nyilvánosságra hozatalról,50 míg 
a nem szolgálati viszonyban alkotott művek esetében a döntés teljes mértékben a 
szerző autonómiájába tartozik.51) Szintén a személyhez fűződő jogok (de egyben a 
vagyoni jogosultságok) korlátjaként és egyben fokozott biztonságot nyújtó előírás-
ként említhető az a kötelezettség, miszerint a munkaviszonyból folyó kötelezettség 
teljesítéseként megalkotott művel kapcsolatos jognyilatkozatokat írásba kell foglal-
ni. 



A szerző ilyen jellegű korlátozása és a munkaadó szerzői jogokkal való felruhá-
zása egyébként nem általános gyakorlat még a kontinentális szerzői jogi rendsze-
rekben sem, így például a droit d’auteur-elvet a szélsőségességig valló52 német szerzői 
jogi törvény szerint a munkaadó – a szoftverművektől eltekintve – soha nem lesz 
közvetlenül szerzői művek jogosultja, hanem a többi felhasználóhoz hasonlóan 
csak szerződés útján szerezhet felhasználói jogokat a művön. Mindenesetre a szoft-
vereknél már a német szabályozásban is elfogadott gondolat, hogy a szerzőn kívül 
olyan személynek is biztosítsanak közvetlen szerzői jogokat, aki annak létrejöttéhez 
alkotó tevékenységgel egyáltalán nem, csak anyagilag járult hozzá, mutatja annak 
felismerését, hogy a befektetések biztonsága, a mű létrejöttében vagyonilag érdekelt 
egyéb személyek védelmében szükséges lehet a szerzői autonóm rendelkezési jog 
korlátozása. 

A szerzői személyhez fűződő jogok korlátozását jelenti az is, hogy a szerző nem 
vonhatja vissza művét „csak úgy”, megváltozott világnézetére hivatkozva. Ennek az 
abszolút (mindenki irányában érvényesülő) személyiségi jognak53 a gyakorlása csak 
biztosíték adásával és alapos okból történhet, ami egyértelműen a felhasználók, a 
műközvetítők vagyoni befektetései biztonságának nagyobb garanciájaként értel-
mezhető. A visszavonási jogot úgy is tekinthetjük, mint olyan jogot, amely addig 
terjed, amíg a jogosultnak még bármilyen jogilag releváns befolyása van a műre: 
ahol kimerültek jogai (akár a fentebb említett jogkimerülés miatt, akár mert a műél-
vezet nem minősül felhasználásnak), ott már nem gyakorolhatja ezt a személyhez 
fűződő jogát. (Példával is megvilágítva: az író az eladott regény példányát nem ve-
heti vissza a példány tulajdonosától visszavonási jogára hivatkozva, de a kiadásra 
kötött szerződést a törvényben biztosított feltételek fennállása esetén e joga alapján 
felmondhatja.) 

B) A VAGYONI JOGOK KORLÁTOZHATÓSÁGA 

A szerző vagyoni jogainak törvényben biztosított korlátozási lehetőségei a fent 
említett személyiségi jogi korlátozásoknál jóval kiterjedtebbek, mivel nem kizárólag 
a szolgálati jogviszonyban alkotott művek, hanem bármely mű esetében korlátozha-
tók. 

Átruházhatóság 

Elsősorban a vagyoni jogok átruházhatósága jelenti az abszolút szerzői jog korlátját 
(tulajdonosi szemmel nézve pedig kiteljesedését), mivel ilyen esetben a szerző ren-
delkezési joga szinte teljes mértékben (a személyhez fűződő jogoktól eltekintve) 
megszűnik a mű felett. Az Szjt. a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszony-
ban létrehozott művek, a szoftverek,  az adatbázisok és a reklámozás céljára meg-
rendelt művek, valamint az együttesen alkotott művek és a filmek54 esetében teszi 
lehetővé a vagyoni jogok átruházását. A munkaviszonyban alkotott művek és a 
további kategóriák közötti különbség abban áll, hogy míg az előbbi esetben a jogo-



kat a munkáltató eltérő rendelkezés hiányában automatikusan, a munkajogi jogvi-
szony alapján szerzi meg, addig a másik négy kivételnél éppen fordítva történik 
mindez: a törvény csak lehetőségként kínálja fel a vagyoni jogok átruházását, de 
erről külön meg kell állapodni. A különbség indoka az előbbi tartós jogviszony 
jellegében rejlik. 

A korlátozás célja egyértelműen a gazdasági forgalom előli akadályok elhárítása, 
a művek könnyebb átruházhatósága, a művel való rendelkezés megkönnyítése. Ez 
kétségtelenül erős korlátozása a szerző abszolút jogának, ugyanakkor a befektetők, 
a szellemi alkotótevékenységet anyagilag támogatók szempontjából nélkülözhetet-
len. 

Szabad felhasználások 

A szerző vagyoni jogai korlátozásának másik nagy területe a szabad felhasználások 
csoportja, amelyek a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a kö-
zönség számára azelőtt ingyenes hozzáférést biztosítanak a műhöz, hogy annak 
védelmi ideje lejárt volna. A védelmi idő lejárta előtti és azt követő ingyenes hozzá-
férés differentia specificája abban rejlik, hogy míg az előbbi esetben meghatározott 
feltételek mellett, bizonyos felhasználói csoportok számára szabad csak a hozzáfé-
rés, de a többi felhasználó díjfizetésre köteles, addig az utóbbi esetben minden 
felhasználó számára korlátlanul, szabadon felhasználhatóvá válik a mű.55  

Az idézés56 mint szabad felhasználás a művészeti és tudományos élet szabadsá-
gát hivatott szolgálni, hiszen enélkül elképzelhetetlen egy tudományos munka elké-
szítése. (Minden hivatkozott szerzőtől a külön-külön való engedélyszerzés több 
időt venne el, mint maga az érdemi alkotás.)  

Az oktatási és tudományos ismeretterjesztési célra történő átvétel, illetve a mű-
vek tankönyvvé vagy segédkönyvvé alakításának szabaddá tétele57 közvetve a szer-
zői jognak az oktatás szabadsága, közvetlenül pedig az általi korlátozását jelenti, 
hogy a diákok a kultúrát minél korlátozásmentesebb módon ismerhessék meg. 

A teljes művek szabad felhasználása csak a magáncélú többszörözéseknek ab-
ban a körében megengedett, ahol ez jövedelemszerzés vagy fokozás célját közvetve 
sem szolgálja. A teljes könyvek, folyóiratok vagy napilapok egészének kézírással 
vagy írógéppel való másolhatósága, a belső intézményi célokra történő másolás, az 
iskolai célokra történő többszörözés, valamint az ideiglenes többszörözés szabad 
felhasználássá minősítése olyan korlátozások, amelyek mindenképpen a felhaszná-
lók kultúrához hozzáférésének joga biztosításaként értelmezendők.58 

A társadalom információhoz való szabad hozzáférésének garantálása korlátozza 
a szerzői jogot abban az esetben, amikor a tény- és híranyagot tartalmazó közlemé-
nyek, a nyilvános tárgyalások és beszédek tartalma, valamint a politikai hírműsor-
számok, továbbá a műsorszolgáltató más időszerű műsorszámaiban egyes művek a 
napi eseményekkel kapcsolatban, az alkalom által indokolható mértékben szabadon 
közölhetők,59 valamint akkor, amikor a törvény a nyilvánosan kiállított képzőművé-
szeti, fotóművészeti, építészeti iparművészeti  és ipari tervezőművészeti művekre 



tekintettel mind a napilapok, mind a folyóiratok, mind a műsorszolgáltatók híradói 
és más időszerű műsorszámaiban történő bemutatása60 vonatkozásában szabad 
felhasználást enged. 

A szabad felhasználás lehetővé tétele a törvény szövegéből is kiolvashatóan a 
közönség, a felhasználók szabadságát, alapjogainak gyakorlását biztosítja. Az okta-
tás, a művelődés, a tudományos kutatás szabadsága és a szabad információhoz jutás 
négy olyan cél, amely kimondatlanul ugyan, de a szerző jogainak alkotmányos alap-
jogok által történő korlátozását jelentik.61 

Védelmi id  

A szabad felhasználásokhoz képest talán kevésbé egyértelműen, de a művön fenn-
álló szerzői jogok időbeli korlátozása, a védelmi idő szabályozása is a szerzői jogi 
tulajdon (tehát elsősorban a vagyoni jogok62) közönség javára való megszorítását 
jelenti. Ahogy a ráfordítás-elmélet63 is kifejtette, a szerző szellemi tulajdona a mű 
megalkotását követően általában nem igényel további anyagi ráfordítást, ellentétben 
a dologi tulajdonnal, amelynek fennmaradása, állagának megőrzése folyamatos tö-
rődést követel. (Megjegyzendő, hogy inkább csak ez utóbbi, az állagmegőrzés nem 
kíván a szellemi tulajdon esetében további ráfordítást, hiszen a mű átdolgozása, a 
reklámozása, kiadása jelentős költségekkel járhat.)  

Más oldalról közelít az a felfogás, amely szerint a szerző halála után korábban 
50,64 ma 70 évig tartó védelmet65 csak a jogutódoknak a szerzővel (és így a művel) 
való közeli kapcsolata indokolja.66 Ezt támasztja alá az is, hogy – már a fentebb 
említett kivételektől eltekintve – csak öröklés útján lehet a szerző vagyoni jogait 
megszerezni, ami pedig tipikusan közeli kapcsolatot feltételez az örökhagyó és utó-
da között. (Érdekes megjegyezni, hogy az 50/70 éves p.m.a. védelem a „két gene-
rációs” elvből vezethető le, mivel két emberi generáció együttes élettartama koráb-
ban 50 év volt, ma pedig – legalábbis az Európai Unió védelmi idő-irányelve sze-
rint67 – 70 év. Magyarország e tekintetben nem rendelkezik ilyen kedvező mutatók-
kal,68 de a 70 éves védelmi időre vonatkozó rendelkezést egyéb megfontolásokra 
tekintettel69 mégis bevezette az Szjt. Összefoglalva tehát a művön fennálló jogok a 
szerző halálát követő 70 év lejártával megszűnnek. 

Ugyanezen az alapon biztosít a törvény a szomszédos jogi jogosultak (az elő-
adóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a televízió- és rádiószervezetek, valamint a 
filmelőállítók) részére a hangfelvétel forgalomba hozatalától, az előadás megtartásá-
tól, az első sugárzástól számított 50 évig védelmet – mivel itt a védelemben része-
sülő személy eleve nincs olyan szoros kapcsolatban a művel, mint az alkotó.70 Emi-
att egyrészt csupán 50 évig biztosított a védelem, másrészt az a kettős konstrukció, 
ami a szerző esetében két szakaszos védelmet jelent (a szerző életében és azon túl 
70 évig), összecsúszik és adott esetben a védelem még akár az előadóművész életé-
ben lejárhat. 

Nem vitatható, hogy a védelmi idő felemelésének indokául szolgáló megnöveke-
dett átlagéletkoron és a szerzők hozzátartozói iránti méltányosságon túl más szem-



pontok is figyelembe veendők a védelmi idő optimális tartamának meghatározásá-
nál.71 A hosszú védelmi idő ugyanis másod-, sőt harmadfokú örökösöket is részesít 
a szerzői jogokból származó bevételekből, ami viszont egyben a közönség művek-
hez való szabad hozzájutását is gátolja – vagyis felveti a dolgozat korábbi részeiben 
tárgyalt érdekek alkotmányos alapokon nyugvó kiegyensúlyozásának igényét. 

 
A szabad felhasználás korlátai  

Korlátok a szerzői jogi rendszerekben 

Az Szjt. a szabad felhasználásokkal szemben a közvetlenül meghatározott feltétele-
ken kívül egy általános, három lépcsőből álló tesztet is felállít, amelynek szintén 
meg kell felelnie ahhoz a felhasználásnak, hogy ténylegesen szabadnak minősüljön. 

A szabad felhasználás nem lehet sérelmes a mű rendes felhasználására, nem ká-
rosíthatja indokolatlanul a szerző jogos érdekeit, továbbá meg kell felelnie a jóhi-
szeműség és tisztesség követelményének, amiből következően nem lehet a szabad 
felhasználás rendeltetésével össze nem férő célja.72  

E hármas feltételrendszer a szerző biztosítása és a közönség szabadságának gát-
ja, amit egy negyedik, általános tilalom fog össze, újabb akadályt állítva a szabad 
felhasználások „elburjánzása” és egy liberális bírói gyakorlat elé: a szabad felhaszná-
lásra vonatkozó rendelkezések nem értelmezhetők kiterjesztően.73  

A kontinentális rendszerű szerzői jogokban általánosan alkalmazott szabály sze-
rint74 (ami a tulajdoni garanciából is levezethető) in dubio contra libertate vagy in 
dubio pro auctore kell dönteni. 

Az alapvetően a szerzőt védő szabályozás ilyen jellegű szigorúsága, szinte me-
revsége az egyik legtöbbet támadott pontja a kontinentális szerzői jognak, ugyanis a 
kiterjesztő értelmezés tilalma (sőt, tulajdonképpen a megszorító értelmezés előírása) 
szinte lehetetlenné teszi azt, hogy az új felhasználási módok, a legújabb, műfelhasz-
nálást lehetővé tevő technikai eszközök automatikusan a szabad felhasználások 
kivételei közé kerüljenek.75 

ÖSSZEGZÉS  

A kontinentális szerzői jog egyik meghatározó rendszerének mondható német  
szabályozásnak a téma szempontjából releváns gyakorlatát vizsgálva elmondható, 
hogy a szerzői jog jövőbeli átalakulása szempontjából megfontolandó az a gyakor-
lat, ami nem elsősorban a szerző tulajdonjogára vagy személyhez fűződő jogaira 
hivatkozik, amikor a jogág alkotmányos alapjait kell meghatározni, hanem az átfo-
góbb, a szerző, a műközvetítők és a közönség érdekeinek figyelembevételét is lehe-
tővé tevő tudományos és művészeti szabadságot, illetve ezek fejlődésének elősegí-
tését (és így egy összetettebb társadalmi csoport érdekeinek kiegyensúlyozott szabá-
lyozását), vagy a kultúrához való alapvető emberi jogot, legújabban pedig az infor-



mációhoz való hozzáférést tekinti megfelelő hivatkozási alapnak. A magyar szerzői 
jogra alkalmazva a fentebb mondottakat, mindenképp megállapítható, hogy az In-
dokolás szűkszavú alkotmányi utalásai egyáltalán nem lehetnek kielégítők, hiszen 
számos elmélet és maga az Szjt. is ellentmond a szinte kizárólag a tulajdoni eredetre 
koncentráló levezetésnek. Ezért mindenképp kívánatos lenne akár az Indokolás-
ban, akár az Szjt. kommentárjaiban, később pedig akár a törvényszövegben is hang-
súlyosabbá tenni az „egyéb” alkotmányos és emberi jogi garanciákra való hivatko-
zást. 
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wettbewerbliche und die immanente Begrenzung des Urheberrechts. = GRUR. 1926/31. 
494.; Der Schutz des Geisteswerkes als Ausgleich zwischen Urheber und Allgemeinheit. = 
UFITA. 1931/4. 220. Megjegyzendő, hogy a szerzői jog versenyjogi megközelítése még a 
jogterületnek az alkotmányos gazdasági rend garanciájából való levezetését is lehetővé te-
szi dogmatikailag. 

46 JOSEPH KOHLER: Das Autorrecht. Jena, 1880. 47.   
47 HANS OTTO DE BOOR: Urheberrechtliche Grundsatzfragen in Schrifttum und Rechtssprechung. = 
UFITA. 1956/21. 136.  

48 Alois Troller: Angebot und Nachfrage als urheberrechtliches Problem. = UFITA. 
1956/21. 231.  

49 Szjt. 30. § (7) bek. 
 



 
50 Szjt. 30. § (5) bek. Megjegyzendő továbbá, hogy a nyilvánosságra hozatallal párhuzamo-
san a mű visszavonására is speciális szabályok vonatkoznak, de ezek már nem a szerző 
jogainak korlátjaként, hanem inkább a munkaviszonyból fakadóan korlátozottan biztosított 
jogok különleges helyzetben való „mégis-biztosításaként” értelmezhetők a mű visszavoná-
sára irányuló szerzői nyilatkozat esetén, továbbá akkor, ha a művön a munkáltató a munka-
viszonyból eredő jogaival élve változtat, de a változtatással a szerző nem ért egyet, és így a 
munkáltató köteles a szerző nevének feltüntetését mellőzni. Szjt. 30. § (5) bekezdés 2., 3. 
mondat. 
51 Szjt. 10. § (1) bekezdés 
52 A „szélsőséges” minősítést még egyes német szerzői jogászok is megalapozottnak tartják. 
Ld. REHBINDER: Urheberrecht. München, Verlag C. H. Beck, 2001. Rn. 166. 
53 Szjt. 11. §; 53. § (1) bek. 
54 Szjt. 30. § (1) bek., Szjt. 58. § (3) bek., Szjt. 61. § (2) bek., Szjt. 63. § (1) bek., Szjt. 63. § (1) 
bek., Szjt. 6. § (1) bek. és Szjt. 66. § (1)-(7) bekezdések 
55 Ez alól a védelmi idő utáni járulékfizetés (domain public payant) képez kivételt, amelynek 
értelmében a Szjt. 100. §-a szerint a szerzői jogok védelmi idejének eltelte után az eredeti 
képzőművészeti és iparművészeti alkotás tulajdonjogának kereskedelmi tevékenységet foly-
tató gazdálkodó szervezet közreműködésével történő átruházásakor járulékot kell fizetni. 
Ez a szabály a képzőművészeti alkotók számára ad kedvezményt, mivel ezen a művészeti 
területen nagyon gyakori, hogy csak a védelmi idő lejártát követően „válnak értékessé” az 
alkotások, viszont e szabály nélkül a szerzők (illetve leszármazottaik) már semmilyen mó-
don nem részesülhetnének ebből. 
56 Szjt. 34. § (1) bek. 
57 Szjt. 34. § (2) bek., Szjt. 34. § (3) bek. 
58 Szjt. 35. § (1) bek.; Szjt. 35. § (1) bek.; Szjt. 35. § (4) bek.; Szjt. 35. § (5) bek.; Szjt. 35. § (6) 
bek. 
59 Szjt. 36. § (1) bek., Szjt. 37. § (1) bek. 
60 Szjt. 37. § (2) bek. 
61 Persze a szabad felhasználók egyes esetekben ilyenkor is fizetnek a felhasználásért, hiszen 
az üres hordozók árába beépített jogdíjak, a reprográfiai díjak ha nem is közvetlenül, de 
áttételesen mindenképp a felhasználás díjának tekinthetők. (Hozzátéve, hogy ez a legfőbb 
probléma a digitális felhasználások szabaddá tételénél is, hiszen itt egyszerűen nincs olyan 
hordozó, amelynek árába beépítve kompenzálható lenne a szerző.) 
62 A magyar szerzői jogi szabályozásban egészen az új törvény megalkotásáig a személyhez 
fűződő jogok időben korlátlanok voltak (hasonlóan a ma is hatályos francia joghoz). Az 
Szjt. viszont a 93/98/EGK számú, a szerzői jog és bizonyos kapcsolódó jogok védelmi 
idejének összehangolásáról szóló irányelvben (a továbbiakban: védelmi idő-irányelv) előír-
tak hatására a személyhez fűződő jogok védelmi idejét összhangba hozta a vagyoni jogok 
esetére biztosított post mortem auctoris 70 éves védelemmel és csak igen erős megszorítá-
sokkal engedi a személyhez fűződő jogok védelmi időn túli érvényesítését. 

63 Ld. 48. lj. 
64 1969. évi III. törvény a szerzői jogról (a továbbiakban: régi Szjt.) 15. § (1) bek. 
65 Szjt. 31. § (1) bekezdés  (A 70 éves védelmi időt még a régi Szjt.-t módosító 1994. évi 
VII. törvény 13-18. §§-ai vezették be.) 

 



 
66 Az Szjt. ugyanis az öröklés útján való jogátszállást engedi meg, és ezt is azzal a megszorí-
tással, hogy az utódok a jogokat nem ruházhatják át, csak maguk között. Szjt. 9. § (4) – (5) 
bek. 

67 Védelmi idő irányelv (5) preambulum.  
68 A magyar átlagéletkor 47,21 év, a generációs életkor 24,8. = BAKK MIKLÓS – BODÓ 

BARNA: Elitek, modellek, szerepek. = http://www.hhrf.org/korunk/9904/4k12.htm 2002. 
11. 07. 16:23 

69 A 70 éves védelem bevezetésének egyik oka volt, hogy a BUE tagállamaiban, ahol már 70 
év volt a védelmi idő, így lehetővé vált a magyar művek szintén 70 éves védelme. További 
indokát jelenti a védelmi idő felemelésének az, hogy a Római Egyezménybe való belépést 
követően a szomszédos jogi jogosultak 50 éves – a szerzőkével azonos hosszúságú – vé-
delmet kaptak, ami a két jogosulti kör alapelvi szinten való megkülönböztetését szüntette 
meg. 

70 A német dogmatikában szokás a szerző és a mű közötti viszonyt szubjektívnek, a szom-
szédos jogi jogosultak műhöz fűződő kapcsolatát pedig objektívnak tekinteni. Rehbinder 
i.m. 394. jelzet 

71 Ld. még FALUDI GÁBOR gondolatait az Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és 
kereskedelmi jogban c. kötet szerzői jogi fejezetében, A felemelt védelmi idő újabb indokai, a 
közkincsbe kerülés című alfejezetben. (355. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest 2001.) 

72 Szjt. 33. § (2) bek. 
73 Szjt. 33. § (3) bek. 
74 A háromlépcsős tesztet a BUE szabályozza. (9. cikk 2. bek.)  
75 Erre kitűnő példa a még az 1969-es törvénybe a 15/1983. (VII. 12.) MM rendelet 1. §-
ával bevezetett szoftver-szabályozás, amely egyrészt Magyarországon sajátos módon nem 
minősül szövegműnek (ld. 33. lj.), hanem sui generis műfajtaként, bár az irodalmi műveké-
hez nagyon hasonló védelmet élvez, másrészt vele kapcsolatban felmerülhető szabad fel-
használásokat külön meg kellett tiltani. Ugyanakkor viszont meg kell jegyezni azt is, hogy 
a BUE a szabad felhasználásokra nem taxatív felsorolással írta elő a tagállamok számára a 
szabad felhasználások szabályozásának kötelezettségét, mivel az egyes tagállamok eltérő 
rendszerei az ilyen szintű harmonizációt nem tették lehetővé. Ezért a háromlépcsős teszt 
egyfajta végső korlátozásnak is tekinthető, amelybe minden szabad felhasználásnak bele 
kell férnie, de ezen belül a nemzeti szabályozás kialakítása a tagállamok feladata volt. 


