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Jelen tanulmány a szerzői jogi jogsértések esetén felmerülő felelősség egyes aspektusait kívánja 

megvizsgálni. A tanulmányban helyet kapott a jogsértő magatartások vázlata, valamint a jogsértések 

alanyi oldala, amely tekintetében a jogérvényesítéssel felruházott személyek körének szenteltünk 

külön figyelmet, kitérve a klasszikus szerző kontra jogsértő helyzet kitágulására. A tanulmány taglalja 

a kár megállapításának egyes problémaköreit és a bírói gyakorlat által adott válaszokat.  

Kulcsszavak: szerzői jogi jogsértés, jogérvényesítés, sérelemdíj, kártérítés 

 

The paper analysis the particular aspects of liability rules in relation to copyright law infringements. 

In this study we examined the overview of the infringing behaviour and the people who are entitled 

with the right of legal enforcement. Consequently we pay attention to the enlargement of the classical 

author contra infringing party. The essay also deals with the issues of the determination of the amount 

of damage and the answers made by the judicial practice.  
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BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A szerzői jogi jogsértések esetén alkalmazható jogi eszközök igen változatos képet 

mutatnak. A klasszikusnak mondható polgári jogi és szerzői jogi jogkövetkezmé-

nyeken túlmenően a jogalkotó büntetőjogi szankciók1 alkalmazási lehetőségével is 

védeni kívánja a szerzői jog jogosultját. A jogterületet érő erőteljes nemzetközi és 

európai uniós befolyásnak köszönhetően is a vonatkozó szabályanyagban elszórtan 

lelhetőek fel a jogérvényesítés szabályai. Uniós szinten az ún. Jogérvényesítési 
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Irányelv2 (a továbbiakban: Jogérvényesítési Irányelv) tartalmazza a szellemi tulaj-

donjogok megsértésének esetére alkalmazandó alapvető előírásokat.  

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (a továbbiakban: Szjt.) által felállí-

tott szankciórendszerben polgári jogi igények címszó alatt meghatároz a jogszabály 

objektív és szubjektív következményeket egyaránt. Az Szjt. 94. § (1) bekezdésében 

rögzített – személyhez fűződő és vagyoni jogok sérelme esetére egyaránt alkal-

mazható – objektív jogkövetkezmények leginkább erkölcsi jellegű, elégtételt adó 

természettel bírnak. Tóth Péter Benjámin hívja fel a figyelmet arra, hogy noha ezek 

a jogkövetkezmények a Ptk. hatálya alá tartozó személyiségi jogok megsértésének 

szankcióiban gyökereznek – és nagyfokú hasonlóságot mutatnak –, ez még nem 

jelenti azt, hogy a szerzői jogban is kizárólag a személyhez fűződő jogok megsérté-

se esetén kerülhetnének alkalmazásra.3 A Ptk. és az Szjt. által is rögzített objektív 

szankciók felsorolása a szerzőnek a művével való erőteljes szellemi, erkölcsi kap-

csolatát hivatott hangsúlyozni.4 Nem véletlen tehát és nem jogalkotói „szűkmar-

kúságra” utal, hogy az objektív jogkövetkezmények inkább „nevelési célzatú”, 

erkölcsi jellegű szankciók, és a vagyoni elégtételadás lehetősége csak a jogsértéssel 

elért gazdagodás visszatérítését előíró pontban lelhető fel.5 

                                                 
2  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK Irányelve (2004. április 29.) a szellemi 

tulajdonjogok érvényesítéséről. (HL L 157., 2004. IV. 30. 45–86.) 
3  TÓTH Péter Benjámin: A közös jogkezelő szervezet által érvényesíthető szankciók köre, 

különös tekintettel a további jogsértéstől való eltiltás igényére. In.: Liber Amicorum. 

Studia Gy. Boytha Dedicata. Ünnepi dolgozatok Boytha György tiszteletére (szerk.: KI-

RÁLY Miklós–GYERTYÁNFY Péter), ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Nemzetközi Ma-

gánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, Budapest, 2004, 315.  
4  Ugyanezt a vonást hangsúlyozza Csécsy György is azon gondolatmenetében, miszerint 

„A szerzői jog a szerző személye felől indul el és szabályozza a személyhez fűződő és 

vagyoni jogokat, amelyek mellett csak másodlagos szerepe van a szerzői műveket meg-

testesítő, piaci áruként értékesülő dologi hordozónak.”. CSÉCSY György: A szellemi tu-

lajdon jogi védelmének elvi kérdéseiről. In.: Ünnepi tanulmányok Bíró György Profesz-

szor 60. születésnapjára (szerk.: BARZÓ Tímea–JUHÁSZ Ágnes–LESZKOVEN László–

PUSZTAHELYI Réka), Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2015, 74.  
5  Több tanulmány központi kérdésköre e gazdagodás-visszatérítési szankció vizsgálata 

különböző aspektusokból, így a teljesség igénye nélkül pl.: FALUDI Gábor: A jogsértés-

sel elért gazdagodás megtérítésére irányuló igény a szerzői jogi törvény bírói gyakorla-

tában. Védjegyvilág, 2007./1–2, 36–48; GYERTYÁNFY Péter (szerk.): Nagykommentár a 

szerzői jogi törvényhez. Complex Kiadó, 2014. 

A szerzői jogi dogmatika több ízben is kiemelte, hogy a gazdagodás visszatérítésére irá-

nyuló igényt meg kell különböztetnünk a hagyományos polgári jogi jogalap nélküli 

gazdagodástól. Röviden összefoglalva: a szerzői jogi gazdagodásnak külön jelentéstart-

alma van a jogalap nélküli gazdagodáshoz képest, pontosan a szerzői jogi jogviszony 

sajátos jellemzői miatt. A szerzői jogi gazdagodás esetén a visszatérítés mértékének 

meghatározásakor elsőként a jogsértéssel elért bevételt kell alapul venni, amelyből le 

kell vonni az igazolt költségeket, majd pedig hozzáadni a jogdíj egyenlegét. A gazdago-

dás visszatérítésének alsó határa az az összeg, amely a szerzőnek jogdíjként járt volna. 

Ha a jogsértés a bevétel és a költségek összevetése alapján a jogsértőnél veszteséget 
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Jelen tanulmány a hangsúlyt a jogsértő magatartások körének felvázolására, a fele-

lősség alanyi oldalára, azaz a jogsértő, a sérelmet elszenvedett fél és az adott eset-

ben tőle különálló jogérvényesítéssel felruházott személyek meghatározására, va-

lamint a kártérítés intézményére helyezi. A tanulmány – tekintettel a formai köve-

telményekre – röviden érinti a kontraktuális felelősség egyes szerzői jogi vonatko-

zásait. 

 

1. A JOGSÉRTŐ MAGATARTÁSOK VÁZLATA 

A jogsértő magatartások körének felvázolását alapvetően azért tartjuk lényegesnek, 

mert a jogsértések az objektív jogkövetkezményeken túlmenően – a szerző döntése 

alapján – kártérítési kötelezettséget is maga után vonhatnak. A jogsértő magatartást 

tekinthetjük tágabb és szűkebb értelemben egyaránt. A szűkebb értelemben vett 

jogsértés kifejezetten a szerzői személyhez fűződő6 és/vagy vagyoni jogok – a va-

gyoni jogokba beleértve külön a díjigény – megsértését jelenti, míg tágabb érte-

lemben ide tartozik a szomszédos jogok megsértése is. A díjigény megsértése kap-

csán értelemszerűen, ha annak mértékét a felhasználási szerződésben kikötötték, és 

a felhasználó nem fizeti meg a díjat, vagy azt késedelmesen fizeti meg, úgy szerző-

désszegésről is beszélhetünk szerzői jogi jogsértés mellett.7 Ezen túlmenően a jog-

díjra való jogosultság csorbulását eredményezi az is, ha az üreskazetta-díjat, a rep-

rográfia díjat, vagy a követő joghoz kapcsolódó díjat nem szolgáltatták.8  

Az Szjt. 16. § (6) bekezdésének értelmében jogosulatlan a felhasználás különösen 

akkor, ha arra törvény vagy az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem ad, vagy ha 

a felhasználó jogosultságának határait túllépve használja fel a művet. Az engedélye-

zési jogokra vonatkozó rendelkezések be nem tartását jelenti tehát egyrészről az, ha a 

jogosult engedélyét egyáltalán nem kérték ki, illetve az is, ha bár a jogosulttól 

származó engedély birtokában valósították meg a felhasználást, azonban annak 

                                                                                                                            
eredményezett, vagy a szerzőnek járó jogdíjjal összevetve kiegyenlítenék egymást, gaz-

dagodás címén csak a jogdíjként járó összeget kell megtéríteni. A Győri Ítélőtábla egy 

konkrét ügyben (Pf. V.20.154/2014/7.) hangsúlyozta, hogy a gazdagodás legkisebb 

mértéke a jogszerűen engedélyezett felhasználás esetén fizetendő jogdíj összege, amely 

összeget akkor is meg kell fizetnie a jogsértőnek, ha a jogsértésből nem származott 

haszna, vagy egyenesen anyagi vesztesége származott (megjelent: ÍH 2015.25.). 
6  Tehát a névfeltüntetés, a mű egységének védelme és/vagy a nyilvánosságra hozatal 

szenved csorbát. A névfeltüntetés jogának megsértését eredményezi az is, ha bár a szer-

ző nevét feltüntetik, de azt a látszatot keltik, hogy nem ő az egyedüli szerzője a műnek. 

Ennek megállapítására jutott a Fővárosi Ítélőtábla, abban az ügyben, ahol egy újságban 

megjelentetett interjún az azt készítő szerző mellett az interjúalany is feltüntetésre ke-

rült. A bíróság – álláspontunk szerint is helyes – érvelése alapján a szerző személyhez 

fűződő jogát sérti e magatartás, hiszen hamisan kelti a közös mű látszatát (Fővárosi Íté-

lőtábla 8.Pf.21.167/2011/4.).  
7  LONTAI Endre–FALUDI Gábor–GYERTYÁNFY Péter–VÉKÁS Gusztáv: Magyar Polgári 

Jog, Szerzői jog és iparjogvédelem. Eötvös József Kiadó, Budapest, 2012, 119. 
8  GYERTYÁNFY Péter (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez. Wolters 

Kluwer, Budapest, 2014, 589.  
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kereteit túllépték. A Győri Ítélőtábla egy ügyben9 rámutatott, hogy a felhasználási 

szerződés azon kikötése, mely a felhasználás területeire vonatkozik, nem értelmez-

hető kiterjesztően. Az Ítélőtábla érvelése szerint nem tartozik az internetes honlap 

fogalma alá a Facebook profil, így az ott történő közzététel a felhasználási enge-

dély kereteinek túllépését jelenti. A felhasználási engedély kereteinek túllépését és 

így jogsértést eredményez továbbá az is, ha a felhasználási szerződés külön nem ad 

engedélyt a felhasználónak a mű átdolgozására10, azonban a felhasználó ezt megte-

szi. Némiképp az erre való hivatkozást korlátok közé szorítja az Szjt. 50. §, hiszen 

ha a szerző a mű felhasználásához hozzájárult, a felhasználáshoz elengedhetetlen 

vagy nyilvánvalóan szükséges, a mű lényegét nem érintő változtatásokat köteles 

végrehajtani. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni, a 

felhasználó a változtatásokat hozzájárulása nélkül is végrehajthatja. Értelemszerűen 

ez a szabály csak azokban az esetekben alkalmazható, ha a mű felhasználását en-

gedélyezte a szerző. Nem hagyható figyelmen kívül azonban, hogy a mű lényegét 

nem érintő változtatások és az átdolgozás nem szinonima. Azok a változtatások 

tekintendőek átdolgozásnak, amelyek a felhasználáshoz nem elengedhetetlenek, 

nem szükségszerűek.11 Több esetben foglalkozott az átdolgozás természetével mind 

a jogirodalom12, mind pedig a joggyakorlat13. A vonatkozó anyagok – különböző 

szerzői művek esetében is – mind azt hangsúlyozzák, hogy az átdolgozás minden 

esetben érinti a mű lényegét, különben nem lenne átdolgozás. A fent említett hely-

zetben a személyhez fűződő és a vagyoni jogok sérelme kumulálódhat is, amennyi-

ben az átdolgozás – melyre a felhasználási engedély nem terjedt ki – oly mértékben 

érinti a mű lényegi vonásait, hogy a változtatások a mű egységét, azaz a mű integri-

tásához fűződő személyhez fűződő jogot is sértik.14 Ugyanakkor, még ha a felhasz-

                                                 
9  Győri Ítélőtábla Pf.V.20.154/2014/7. Az ügy a Kúria elé került, ahol az Ítélőtábla állás-

pontját megerősítették (Kúria Pfv.20475/2015/4.).  
10  Az Szjt. 29. § értelmében a szerző kizárólagos joga, hogy művét átdolgozza, illetve 

hogy erre másnak engedélyt adjon. Kapcsolódó szabályként rögzíti az Szjt. 47. § (1) be-

kezdése, hogy a felhasználási engedély csak kifejezett kikötés esetén terjed ki a mű át-

dolgozására.  
11  KISS Zoltán: Kommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez. Elérhető 

az https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99900076.TV/ oldalon (a továbbiakban: Jogtár 

kommentár, letöltés dátuma: 2017. IV. 10.) 
12  Pl.: GYENGE Anikó: Zeneművek átdolgozása a szerzői jogban. Iparjogvédelmi és Szer-

zői Jogi Szemle, 2002/6,  

http://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200206/zenemuvek.htm (Letöltés dátuma: 2017. 

IV. 4.); SCHOLZ Ildikó: Eredetiség és átdolgozások a zeneművek körében. Iparjogvé-

delmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/3, 30–58; BARTA Judit: Építészeti alkotások szerzői 

jogi védelme és a gazdasági reklámozás némely összefüggései megtörtént esetek kap-

csán. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/6, 104–118. 
13  Pl.: Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.671/2013/3., Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.684/2008/3., 

Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.521/2007/3.  
14  Lásd bővebben: FALUDI Gábor: A szerzői mű egysége védelmének egyes kérdései. 

Infokommunikáció és Jog, 2011/5, 166; Grad-Gyenge Anikó a 12. lábjegyzetben idézett 

művében jogsértő módosításra (nem feltétlenül átdolgozásra) példaként hozza, hogy 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99900076.TV/
http://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200206/zenemuvek.htm
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náló kapott is engedélyt a mű átdolgozására, odáig nem mehet el büntetlenül, hogy az 

átdolgozás a szerző becsületére vagy jóhírnevére sérelmes legyen. Az átdolgozási 

engedély megadása tehát nem tekinthető a személyhez fűződő jogsértés – sérelmet 

szenvedő fél beleegyezése indokkal – jogellenességet kizáró okának. Az integritás-

hoz fűződő jog alapvető célját szépen fejezi ki a magyar „torzításmentesség” ter-

minológia mellett az angol “right of respect” kifejezés is. Ezzel a céllal cseng ösz-

sze az a megfogalmazás is, amely szerint a személyhez fűződő jog megsértése ese-

tén alkalmazott szankció „az elmaradt megbecsülés”-t hívatott szolgálni.15  

Az engedélyezés főszabálya alóli kivételt a szabad felhasználás jelenti, amely-

nek azonban csak a törvény által taxatíve meghatározott esetekben lehet szerepe. 

Következésképpen a szabad felhasználás szabályainak megszegése szintén meg-

alapozza a jogsértést és az azért való felelősséget.  

 

2. A JOGSÉRTÉSSEL SZEMBEN FELLÉPÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK 

Magától értetődően a szerző, akinek szerzői jogát megsértették, felléphet a jogsértő 

személlyel szemben. Az Szjt. 4.§ értelmében szerzőnek azt a személyt kell tekinte-

ni, aki a művet megalkotta. Deklarálja továbbá a jogszabály a szerzőség vélelme-

ként – a BUE-vel16 összhangban17 –, hogy ellenkező bizonyításáig azt kell szerző-

nek tekinteni, akinek nevét a művön szerzőként szerepeltetik.18 A szerzőség vélel-

me kapcsán a jogszabály – a jogérvényesítés sikerességének érdekében – további 

vélelmeket is felállít, ha a feltüntetés elmaradt volna.19 Nem összekeverendő 

                                                                                                                            
„…a szerző által sugallt világlátásának meghamisítása is megvalósíthatja a 13. §-ban 

foglalt jogsértést.”.  

Ahhoz, hogy a műben eszközölt változtatás jogellenességét meg lehessen ítélni, minden 

egyes ügyet külön kell vizsgálni, figyelembe véve a szóban forgó alkotás és a módosítá-

sok egymáshoz való viszonyát és az eredeti műre, annak szerzőjére és jóhírnevére, be-

csületére gyakorolt hatását. A Szerzői Jogi Szakértő Testület a 30/2003-as véleményé-

ben mondta ki elvi éllel, hogy a mű jogsértő megváltoztatása és a műfaji sajátosságok 

miatt indokolható egyéb módosítások között meghúzható határvonalat minden egyes 

ügy kapcsán külön kell vizsgálni. 
15  CSIZMADIA Attila: A szerző személyiségének sérelme és a nem vagyoni kártérítés. Ma-

gyar Jog, 1996/11, 673–679. 
16  Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Uniós Egyezmény, mely kelt 

1886. szeptember 9-én. Legutóbbi felülvizsgálata 1971-ben, Párizsban történt. A továb-

biakban: BUE 
17  BUE 15. cikk (1) bek.  

„Ahhoz, hogy az ezen Egyezmény által védelemben részesített irodalmi és művészeti 

művek szerzőit az ellenkező bebizonyításáig ilyenként tekintsék, következésképpen a bi-

torlók ellen az Unióhoz tartozó országok bíróságai előtt törvényesen eljárhassanak, 

elegendő, hogy műveiken nevük a szokásos módon fel legyen tüntetve. E bekezdés abban 

az esetben is alkalmazható, ha ez a név álnév, mihelyt a szerző által felvett álnév semmi 

kétséget nem hagy személyazonosságát illetően.” 
18  Szjt. 94/B. § (1) bek.  
19  Szjt. 94/B.§ (1)–(4) bekezdések  
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ugyanakkor a jogérvényesítés miatti szerzőségi vélelmek szabályai a fentebb emlí-

tett Szjt. 4. §-sal, mivel az Szjt. 94/B. §-ban írt szabályok kifejezetten csak a jogér-

vényesítés szempontjából bírnak relevanciával, szerzőnek pedig továbbra is azt a 

személyt kell tekinteni, aki a mű alkotója.20 

Tekintettel arra, hogy a szerzői státusz nem követeli meg a mű befejezettségét,21 

a jogsértés még be nem fejezett, „félkész” mű tekintetében is megvalósulhat. To-

vábbi kritérium a szerzőséggel szemben, hogy azt kizárólag természetes személy 

nyerheti el, hiszen dogmatikailag és logikailag sem lehetséges, hogy egy jogi sze-

mély szellemi tevékenységéből származtatva, egyéni, eredeti jellegű művet alkos-

son. Nem ritka, hogy a művet több szerző közös alkotótevékenysége hozza létre, 

így a közös művek esetében, ha annak részei önállóan nem használhatóak fel, a 

szerzői jog együttesen illeti meg a szerzőtársakat, következésképpen a szerzői jog 

megsértése ellen bármelyik szerzőtárs önállóan is felléphet.22 

Bizonyos értelemben kivételként mutatkoznak ez alól az Szjt. által teremtett 

azon helyzetek, amelyek a klasszikus szerző kontra jogsértő felelősségi helyzet 

tágulását eredményezik. Ezekben a helyzetekben a fellépésre jogosult alanyok köre 

bővül. Kifejezetten a személyhez fűződő jogai védelme érdekében élhet azzal a 

joggal a szerző, hogy a felhasználási szerződésben felhatalmazza e jogai védelmére 

a felhasználót is.23 Ez a fellépési jogosultság sem korlátlan, hiszen ahogyan a jog-

szabály is fogalmaz, kizárólag csak meghatározott személyhez fűződő jogok eseté-

ben – nem általánosságban – történhet, és ebben az esetben is csak a szerző erre 

vonatkozó nyilatkozatával. Gyertyánfy Péter ehhez kapcsolódóan említi meg, hogy 

„a kivételek kivétele a filmelőállító”24, aki a 65. § értelmében ex lege fellépésre 

jogosult. A kizárólagos felhasználási engedély alapján jogot szerző felhasználó – 

bizonyos feltételek mellett,25 de külön, erre irányuló kikötés nélkül is – saját nevé-

ben léphet fel a jogsértővel szemben.26 Ez jelentheti azt is, hogy ha a felhasználó 

kizárólagos felhasználási engedélyt kapott a szerzőtől és valaki e kizárólagos enge-

dély hatálya alá tartozó művel kapcsolatosan sért meg valamely vagyoni jogot, úgy 

egyúttal a felhasználó kizárólagos felhasználási jogát is bitorolja. Ezzel szemben az 

a felhasználó, aki nem kizárólagos felhasználási engedély keretében hasznosíthatja 

a művet, csupán a felhasználási szerződés kifejezett rendelkezése alapján léphet 

fel.27 A kizárólagos felhasználás tehát a jogérvényesítés tekintetében is kedvezőbb 

                                                 
20  ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért: Kézikönyv a szerzői jog érvényesítéséhez. E-könyv, 

2013, 155.  
21  Jogtár kommentár (Letöltés dátuma: 2017. IV. 11.)  
22  Szjt. 5. § (1) bek.  
23  Szjt. 15. §  
24  GYERTYÁNFY Péter: A szerzői jog bírói gyakorlata 2006-tól: a jogok keletkezése, forgal-

muk; a személyhez fűződő jogok. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/ 3, 90. 
25  A kizárólagos felhasználási jog jogosultja felhívhatja a szerző figyelmét a jogsértés 

fennállására és arra, hogy a jogsértés abbahagyása iránt tegye meg a szükséges intézke-

déseket harminc napon belül. 
26  Szjt. 98. § (1) bek.  
27  Szjt. 98. § (2) bek.  
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helyzetbe hozza a felhasználót, azonban arra figyelemmel kell lennünk, hogy az 

adott alkotásra vonatkozó kizárólagos felhasználási engedély még nem teremt a 

jogosított oldalán szerzői jogokat. Realizálódik ez a „korlát” abban a tekintetben is, 

hogy a kizárólagos engedélyt nem értelmezhetjük kiterjesztően. Ha a szerző „A” 

művét valaki engedély nélkül átdolgozza, tehát szerzői jogát megsérti, hiába van 

valamely felhasználónak a szerző „B” műve tekintetében kizárólagos felhasználási 

joga, az még nem jogosítja fel arra, hogy „A” alkotásához kapcsolódó szerzői jogai 

érdekében is fellépjen. 

A szerzőt személyhez fűződő és vagyoni jogai életében és halála utáni 70 éven 

belül illetik meg.28 A szerző személyhez fűződő jogai halála után örökösei, hozzátar-

tozói által kerülhetnek érvényesítésre, speciális kegyeleti jog formájában. Az Szjt. 

értelmében a szerző személyhez fűződő jogainak megsértése miatt a védelmi időn 

belül az a személy is felléphet, akit a szerző irodalmi, tudományos vagy művészeti 

hagyatékának gondozásával megbízott, amennyiben ilyen személy nincs, úgy az, 

aki a szerző vagyoni jogait megörökölte,29 akik az általános – Ptk.-ban nevesített – 

kegyeleti jogosultak személyi körét bővítik.30 E szabály egyértelművé teszi, hogy 

nem csupán a szerző házastársa, leszármazói, vagy egyéb közeli hozzátartozói le-

hetnek a fellépésre feljogosított személyek, hanem akár (vérségi alapon) távolabbi 

rokonok is,31 ha szellemi hagyatékának gondozásával ezt a személyt bízta meg a 

szerző.32 A védelmi idő eltelte után a szerző emlékének megsértése címén az érin-

tett közös jogkezelő szervezet vagy szerzői érdek-képviseleti szervezet is felléphet 

olyan magatartás ellen, amely a védelmi időn belül sértené a szerző jogát arra, 

hogy a művén vagy a művére vonatkozó közleményen szerzőként feltüntessék.33  

A jogosulti kör kitágítása – nevezetesen a közös jogkezelő szervezet, illetőleg a 

szerzői érdek-képviseleti szervezetek fellépési joggal való felruházása – mutatja 

egyrészt a névjog jelentőségét, kiemelkedését a többi személyhez fűződő jog közül. 

Görög Márta szavaival élve, ez a jelenség a „szerzői jog kegyeleti joggá transz-

formálódása”.34 

Figyelemmel kell lennünk arra, hogy egy szerzői jogi jogviszonyban nem pusz-

tán a szerzőnél következhet be vagyoni hátrány, hanem adott esetben ő is okozhatja 

a másik félnél a vagyoni kárt. Miután az Szjt. szabályozása során folyamatosan arra 

törekszik, hogy a szerző és a felhasználó közötti jogviszonyban az érdekek ki-

egyensúlyozottak és az ennek megfelelő vagyoni viszonyok is egyenértékűek le-

                                                 
28  Szjt. 31. §  
29  Szjt. 14. § (1) bek. 
30  GÖRÖG Márta: A posthumus személyiségi értékek védelmének egyes aspektusairól. 

Acta Conventus De Iure Civili, 7, 2007, 265.  
31  Az 1945-ben elhunyt Bartók Béla esetében például, Magyarország területén szellemi 

hagyatékát fia, ifjabb Bartók Béla unokaöccse, Vásárhelyi Gábor gondozta.  
32  TATTAY Levente: A szerzők személyiségi jogai. Közjegyzők Közlönye, 2001/3, 3–7.  
33  Szjt. 14. § (2) bek.  
34  GÖRÖG Márta: Az elhunyt szerzőhöz kapcsolódó (személyhez fűződő) szerzői jogról. 

Polgári Jogi Kodifikáció, 2005/4–5, 40.  
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gyenek,35 ezt a vagyoni és érdekegyensúlyt tételes szabályaival is igyekszik előse-

gíteni. Ennek okán rendelkezik úgy a törvény, hogy bár a szerző egyik személyhez 

fűződő joga a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedély visszavonása, vala-

mint a már nyilvánosságra hozott mű további felhasználásnak megtiltása, köteles 

azonban a visszavonó nyilatkozat időpontjáig felmerült kárt a másik fél részére 

megtéríteni.  Az Szjt. hivatkozott szabálya a felhasználó vagyoni befektetésének 

védelme miatt a szerző visszavonási nyilatkozatát eleve feltételhez kötötten engedi 

meg, így a szerző csak alapos okból és írásbeli alakban teheti meg a visszavonásra, 

vagy további felhasználás megtiltására vonatkozó nyilatkozatát.36 Ezen alaki és 

tartalmi megkötésen túl a törvény arra kötelezi a szerzőt, hogy e nyilatkozat idő-

pontjáig a másik félnél felmerült kárt térítse meg. Ilyen felmerült kár lehet például 

a felhasználó oldalán a mű felhasználására tett előkészület, mint pl. időráfordítás, 

vagy a szükséges technikai eszközök beszerzése.37 A visszavonást megalapozó 

alapos oknak tekinti a bírói gyakorlat azt, ha a szerző utóbb megváltozott nézeteire 

tekintettel kívánja visszavonni a mű nyilvánosságra hozatalához, vagy a felhaszná-

láshoz adott engedélyét.38 Ebben az esetben azonban a szerző oldaláról kártalanítási 

kötelezettségről beszélünk nem pedig kártérítésről, hiszen a szerző a visszavonó 

nyilatkozattal a törvény által deklarált jogát gyakorolja, nem pedig egy jogellenes 

magatartást.39 

 

3. A DELIKTUÁLIS ÉS KONTRAKTUÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG VIZSGÁLATA  

Az Szjt. 94. § (2) bekezdése alapján a szerzői jog megsértése esetén a szerző a 

polgári jogi felelősség szabályainak megfelelően kártérítést is követelhet, személy-

hez fűződő jogai megsértése esetén pedig sérelemdíjra tarthat igényt. Kártérítési 

keresetet legtöbbször olyan helyzetekben terjesztenek elő, mikor vagyoni jogsértés, 

például jogdíj megfizetésének az elmaradása merül fel.  

Ha a szerző sérelmére egy szerződéses viszony (jogátruházás, felhasználási 

szerződés, kiadói szerződés stb.) keretében, a szerződés megszegésével okoznak 

kárt, arra a Ptk. XXII. fejezete szerinti szabályokat kell alkalmazni, míg egy szer-

ződésen kívüli viszony (pl. jogszabályellenes szabad felhasználás) esetén szenved 

szerzői jogában kárt, arra a Ptk. XXVI. címe alatt szereplő – általános felelősségi – 

szabályai az irányadóak. 

                                                 
35  Szjt. preambulum 
36  Szjt. 11. § első mondat 
37  Jogtár kommentár (Letöltés dátuma: 2017. IV. 22.) 
38  Pl.: Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20.224/2008/4 
39  A teljesség kedvéért jegyezzük meg, hogy az Szjt. ebben a körben felállít még egy kor-

látozó szabályt. Alapesetben ugyanis, a megfelelő visszavonó nyilatkozat és a kár meg-

térítése esetén felhasználó köteles a további felhasználást megszüntetni. Munkaviszony-

ban alkotott művek esetén azonban a munkáltató továbbra is felhasználhatja a művet, 

azzal, hogy a szerző anonimitását köteles biztosítani; valamint az a személy is felhasz-

nálhatja a művet továbbra is, aki a vagyoni jogokat jogátruházás útján megszerezte. 

(Szjt. 11. § második mondat) 
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A deliktuális kártérítési felelősség megállapításának feltételei közül a felróható 

magatartás, valamint az okozati összefüggés különösebb specialitása a szerzői jogi 

jogsértések esetében nem mutatkozik meg. Ami specialitásokat hordozhat magában, 

az a kár mértékének megállapítása és a jogellenes magatartás értékelése. A Jogérvé-

nyesítési Irányelv 13. cikkében rendelkezik a kártérítési kötelezettség előírásáról és 

a tagállamok által figyelembe veendő körülményekről, amelyek a kár mértékének 

megállapításához szükségesek.40 

A kár, mint polgári jogi fogalom alatt eleve egy vagyoni értékcsökkenést ér-

tünk, még akkor is, ha egyes személyiségi jogok megsértése is károsodással jár. 

Boytha György megfogalmazását követve, jogi értelemben „(…) csak vagyoni, 

azaz pénzben mérhető, ár– és piaci értékviszonyok alapján számítható megrövidü-

lés minősíthető kárnak, amit elvileg meg lehet téríteni.”41  

A kár összegének bizonyítása, egy „hagyományos” kárkötelmi helyzetben sem 

mindig egyszerű feladat, és így van ez a szerzői jogban is.42 Ennek magyarázata a 

szerzői jogdíjban gyökerezik. A szerzőt megillető jogdíj az Szjt. 16. § (4) bekezdé-

se értelmében a felhasználáshoz kapcsolódó bevételhez igazodik arányosan, mely a 

szerződéses szinallagma szerzői jogi kifejeződése. A bevételhez igazodó jogdíj 

tényleges számszerűsítésére, kalkulációjára került sor abban az esetben,43 amikor a 

zenés színmű egyes zeneszámainak különböző színházakban történő – felhasználá-

si szerződés megkötése nélküli – nyilvános előadására vonatkozóan a felperes által 

az egyes zeneszámok tekintetében támasztott jogdíj igényét szorozták meg az elő-

adások számával. A jogdíj mértékének meghatározásánál kiemelte továbbá a bíró-

ság, hogy az Szjt. 16. § (4) bekezdése csak a felek eltérő megállapodásának hiá-

nyában irányadó, azaz semmi sem kötelezi arra a jogosultat, hogy az általa igényelt 

díjhoz képest alacsonyabb összegben állapodjon meg.44 

                                                 
40  Az Irányelv kettébontja a kártérítésre irányadó szabályokat a jogsértő tudati állapota 

mentén. Ha a jogsértő tudta vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett volna, hogy jog-

sértést valósít meg, a tagállamok biztosítják, hogy az illetékes bíróságok a sértett fél ké-

relmére elrendeljék, hogy a jogsértő a jogosult számára a jogsértés folytán elszenvedett 

tényleges kárnak megfelelő kártérítést fizessen. Ezzel szemben az Irányelv 13. cikk (2) 

bekezdése értelmében a kárt indokolt esetben átalányösszegben állapíthatják meg olyan 

tényezők alapján, mint legalább azon díjazás vagy jogdíjak összege, amely a jogosultat 

megillette volna, ha az adott szellemi tulajdonjog felhasználására a jogsértő engedélyt 

kért volna.  
41  BOYTHA György: A személyiségi jogok megsértésének vagyoni szankcionálása. Polgári 

Jogi Kodifikáció, 2003/1, 3. 
42  A Jogérvényesítési Irányelv szerint a bíróságok a kár mértékének megállapításakor 

figyelembe vesznek minden megfelelő szempontot, így a kedvezőtlen gazdasági kihatá-

sokat, ideértve a sértett fél elmaradt hasznát, a jogsértő jogtalan gazdagodását és indo-

kolt esetben a nem tisztán gazdasági tényezőket, mint a jogosultnak a jogsértés által 

okozott nem vagyoni kárát.  
43  Fővárosi Törvényszék P. 25862/2014/16. számú határozat, valamint SZJSZT 28/08. 

számú vélemény 
44  Azt azért szükségesnek tartjuk megjegyezni – ahogyan arra az eljáró bíróság is utal –, 

hogy a tényleges élethelyzetekben számos szerző nincs abban a helyzetben, hogy ellent 
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A szerzői jog megsértésével okozott vagyoni kár mértékének meghatározása so-

rán figyelembe kell venni számos olyan további sajátosságokat, melyek megnehe-

zíthetik az összegszerűség megállapítását. A jogsértő helyzetek egy részében a 

felek között egyáltalán nincsen megállapodás a felhasználásról45, abszolút engedély 

nélküli felhasználási cselekmény valósítja meg a jogsértést, így nincs is konkrét 

kiindulási alap a szerzőnek járó díj megállapításához, vagy pedig a „felhasználási 

szerződésben” nem állapodtak meg a szerzőnek járó díjazásról.46 Ha a jogdíj mér-

téke nem került a felek által meghatározásra, akkor az ilyen jogviszonyokban szo-

kásos díjat tekintik irányadónak.47 Azon felhasználások körében, ahol a mű közös 

jogkezelés alá esik, könnyebb a helyzet, mert a közös jogkezelő szervezetek évente 

kötelesek közzétenni az adott műre vonatkozó díjszabást. Szintén támpontot jelent-

het a jogdíj mértékének meghatározásakor a különböző szervezetek, művészeti 

egyesületek tájékoztató árjegyzéke, amelynek figyelembe vételével kialakítható 

egy „szokásos piaci ár”.48 

Más esetekben azonban csak különböző szempontok alapján, számítással lehet 

megállapítani a jogdíj mértékét. A Szerzői Jogi Szakértő Testület (SZJSZT) egyik 

korábbi döntésében49 levezette azokat a körülményeket, amelyek a jogdíj mértékét 

befolyásolják. A vélemény alapjául szolgáló ügyben a jogsértő egy jellegzetes, 

ismert rajzfilmfigurát használt fel engedély nélkül reklámozás céljára. Az SZJSZT 

kiemelte, hogy a díj meghatározásában nagy szerepe van az alkalmazott reklám-

hordozónak, mely jelen esetben közterületen elhelyezett óriásplakátokon valósult 

meg, így mindenki számára látható volt. Díjnövelő tényező volt továbbá a jogsértő 

                                                                                                                            
tudjon állni a felhasználó „jogdíj-alkudozásának.” Lehet a szerző csekélyebb díjra való 

rászorítása a kiszolgáltatottabb (pl. kezdő drámaíró) helyzetének eredménye, ugyanak-

kor a díj mértékében való megállapodás kimenetele nem csak azért lehet hátrányosabb a 

szerző számára, mert a felhasználó kevesebbet akar fizetni a mű felhasználásáért, ha-

nem azért is, mert kevesebbet tud fizetni.  
45  Egy felhasználási szerződés meg nem kötésének mintegy „lelki” okaként azt tudja be 

Pogácsás Anett, hogy „A szerzők nagy része nem üzletként tekint az alkotásra, éppen 

ezért gyakran ódzkodnak attól, hogy egyáltalán beszéljenek a vagyoni jogokról, írásba 

foglalják a felhasználási feltételeket, stb.” POGÁCSÁS Anett: A szerzői jogi szabályozás 

(h)arcai, avagy mi is a szerepe a szerzői jogi védelemnek? Iustum Aequum Salutare, 

2002/3–4. 136. 
46  A felhasználási szerződés idézőjelbe kerülését az indokolta, hogy a jogdíj meghatározá-

sa a szerződés létrejöttéhez szükséges, lényeges elemnek tekintendő. Ennek ellenére 

vannak esetek, mikor a felek saját bevallásuk szerint megállapodtak, de a jogdíjról nem 

esett szó közöttük. Ennél még az is tisztább – igaz, a szerző szempontjából kedvezőtlen 

– helyzet, ha őt a jogdíjról a szerződésben lemondatták.   
47  A legtöbb európai országban ugyanezen tényező figyelembe vételével határozzák meg 

az elmaradt jogdíj mértékét, ha a felek között felhasználási szerződés nem született.  

European Observatory on Counterfeiting and Piracy: Damages in Intellectual Property 

Rights, 2. http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf (Le-

töltés ideje: 2017. IV. 20.) 
48  SZJSZT 16/2003/1–3, SZJSZT 10/2000, SZJSZT 18/2001 
49  SZJSZT 31/03 

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf
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által választott rajzfilmfigura ismertsége, valamint a felhasználással, reklámozással 

érintett terület nagysága, forgalma.  

A kártérítési felelősség feltételeként szereplő jogellenességnek és a jogellenes-

séget kizáró okoknak a szerzői jogban elsősorban a szabad felhasználással össze-

függésben sajátos jellege lehet. A Ptk. szerint minden károkozás jogellenes, kivéve, 

ha abba a károsult beleegyezett, azt jogos védelemből, vagy szükséghelyzetben 

okozta, illetve ha azt jogszabály által megengedett magatartással okozta, és ez a 

magatartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály eleve 

kártalanításra kötelezi őt.50   

A jogellenességet kizáró okok ez utóbbi csoportja és a szerzői jogi szabad fel-

használás között párhuzam húzható. A szabad felhasználás, mely Tattay Levente 

megfogalmazásában „(…)jogdíj nélküli nonprofit felhasználás, amelyet össztársa-

dalmi érdekek indokolnak.”51 az Szjt. által megengedett olyan felhasználási esetkö-

rök gyűjtőcsoportja, mikor a felhasználáshoz nincs szükség a jogosult engedélyé-

re.52 Csakúgy, ahogy a Ptk. előbbiekben hivatkozott szakasza előírja, hogy a kár-

okozás csak akkor lesz jogszerű, ha a magatartás más személy jogilag védett érde-

két nem sérti, a szabad felhasználásnak is megvannak azok a korlátai, amelyek 

közé a jogalkotó a szabad felhasználás indokoltságát szorítja. A szabad felhaszná-

lás csak annyiban díjtalan és megengedett, amennyiben indokolatlanul nem károsít-

ja a szerző jogos érdekét, nem sérti a mű rendes felhasználását, megfelel a tisztes-

ség követelményének, továbbá nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével 

össze nem férő célra.53 További megszorítás e körben, hogy a szabad felhasználást 

lehetővé tevő szabályokat nem értelmezhetjük kiterjesztően, ezáltal nem csak a szö-

veg szerinti értelemhez kell ragaszkodnunk, hanem az analógia útján történő jogal-

kalmazás is mellőzendő.54  Ellentétben a Ptk. szabályával, mely vélelmezi, hogy 

minden károkozás jogellenes, a szerzői jog egy engedély nélküli felhasználás estén 

nem vélelmezi, hogy a felhasználás szabad felhasználási tárgykörébe esik. A kiala-

                                                 
50  Ptk. 6:520. §  
51  TATTAY Levente: A szerzői jog korlátai, a szabad felhasználás a szerzői jogi törvény-

ben. Közjegyzők Közlönye, 2001/6, 3. 
52  Grad-Gyenge Anikó hangsúlyozza egyik tanulmányában, hogy a szabad felhasználás 

keretében az alkotásokkal valójában olyan tevékenységek végezhetők, amelyek szerzői 

jogi szempontból irrelevánsak. GRAD-GYENGE Anikó: Vázlat a nyílt hozzáférés és szerzői 

jog kapcsolatáról Magyarországon, in.: Ünnepi tanulmányok Bíró György Professzor 60. 

születésnapjára (szerk.: BARZÓ Tímea–JUHÁSZ Ágnes–LESZKOVEN László–PUSZTAHELYI 

Réka), Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2015, 197.  
53  Ennek megfelelően állapította meg a Fővárosi Ítélőtábla egy ügyben, hogy „A szerzői 

jogot korlátozó szabad felhasználásnak minősül valamely televíziós műsor jellegzetes 

szignáljának, továbbá egyes részleteinek politikai hírműsorszám keretében vagy a mű-

sorszolgáltató más időszerű műsorszámaiban, napi eseményekhez kapcsolódóan – az 

alkalom által indokolt módon és mértékben – való bemutatása.” (Fővárosi Ítélőtábla 8. 

Pf. 20.228/2003., megjelent: BH 2005.2.56.) 
54  SZINGER András–TÓTH Péter Benjámin: Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz – Az EU-

csatlakozástól hatályos szabályokkal. Novissima Kiadó, Budapest, 2004, 50.  
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kult szerzői jogi bírói gyakorlat alapján ugyanis olyan engedély nélküli felhaszná-

lás esetén, ahol a felhasználó szabad felhasználással védekezik, ő köteles bizonyí-

tani, hogy magatartása valójában a törvény által meghatározott valamely szabad 

felhasználási magatartások közé tartozik.55  

A kontraktuális felelősség körében – mint fentebb említettük az Szjt. egyes vo-

natkozó szabályain túlmenően – háttérszabályként a Ptk. rendelkezéseit kell alkal-

maznunk.56 A kontraktuális felelősség következményeit maga után vonó magatar-

tások elsődlegesen azok, ahol a sérelmet, a kárt a felhasználási (jogátruházási) 

szerződés megszegése eredményezte. A szerződésszegéssel kapcsolatos szabályo-

kat az Szjt.-ben a felhasználási szerződésekre irányadó rendelkezések (V. fejezet) 

között találjuk.  

Az Szjt. nem határozza meg átfogóan, hogy mi minősül a felhasználási szerződés 

megszegésének. Mégsem érzünk hiányt emiatt, hiszen a Ptk. alapján ismert a szerző-

désszegés absztrakt fogalma,57 ugyanakkor úgy véljük, hogy – a szerzői jogi jogvi-

szony speciális jellemzői folytán – ezt az absztrakt fogalmat itt szűkebben kell értel-

meznünk. Mindenekelőtt kiemelést érdemel – Faludi Gábor nyomán58 –, hogy nem 

értelmezhető a Ptk. által nevesített késedelem, hibás teljesítés, teljesítés megtagadása 

és lehetetlenülés a felhasználási jog gyakorlása során. Ennek elsődleges oka, hogy az 

Szjt. a felhasználó oldalán nem ír elő kötelezettséget a mű felhasználására,59 így a 

nem létező kötelezettséget hibásan és késedelmesen sem lehet teljesíteni.60 

Az Szjt. speciálisan kezeli a szerződésszegő magatartások körét: szabályokat ad a 

felhasználó és a szerző – tipikusnak mondható61 – szerződésszegő magatartásaira. 

Speciális jogkövetkezményekként a díj arányos csökkentését, valamint elállási és 

felmondási jogot rögzít. A felhasználási szerződés megszegését jelenti, ha az enge-

dély kereteit a felhasználó túllépi. Ugyanakkor az Szjt. 16. § (6) bekezdés értelmében 

a felhasználás jogosulatlannak tekintendő, ha a felhasználó túllépi az engedélyt, kö-

vetkezésképpen jogsértésnek minősül az engedély kereteinek túllépése. E körben 

                                                 
55  BDT 2004. 1037.  
56  Az Szjt. 3. §-a külön is rendelkezik a két jogszabály egymáshoz való viszonyáról és 

deklarálja, hogy a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok átszállására, átru-

házására, megterhelésére, valamint a művekkel és egyéb teljesítményekkel összefüggő 

egyéb személyi és vagyoni jogviszonyok tekintetében a Ptk.-t akkor kell alkalmazni, ha 

az adott kérdésre az Szjt. nem ad speciális rendelkezést. 
57  Ptk. 6:137. §  
58  FALUDI Gábor: A felhasználási szerződés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 

1999, 173. 
59  A felhasználási szerződés törvényi fogalma szerint egyedül a díjfizetést határozza meg a 

jogszabály a felhasználó kötelezettségének. (Szjt 42. § [1] bek.) 
60  FALUDI: A felhasználási szerződés. i. m. 173. 
61  A szerző oldalán ez a jövőben megalkotandó műre vonatkozó szerződés esetében a 

kijavítás késedelme vagy megtagadása. A felhasználó oldalán ez az engedély túllépése, 

amely jogsértést eredményez. A kizárólagos felhasználási engedély esetén a felhasználó 

nem kezdi meg a mű felhasználását, vagy a megszerzett jogokat rendeltetésellenesen 

gyakorolja.  
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tehát – noha a felek között van egy releváns szerződéses jogviszony – a szerző a 

vagyonában jelentkező kárt deliktuális felelősségi alapon követelheti.62 Ha a szer-

zőnek úgy keletkezik kára, hogy a felhasználó megszegi a szerződést – de mindez 

nem az engedély túllépésével történik –, megállhat a kontraktuális felelősség. 

Ugyanakkor úgy véljük – haladva a fenti logika mentén –, hogy ez csak igen szűk 

keresztmetszete lehet a szerződésszegő magatartásoknak. 

A felhasználó a szerzőtől kapott engedélyt harmadik személyre csak abban az 

esetben ruházhatja át, illetve csak akkor adhat harmadik személynek további enge-

délyt a mű felhasználására, ha azt a szerző kifejezetten megengedte. E szabály meg-

szegése esetére az Szjt. azt a következményt határozza meg, hogy a felhasználó és a 

jogszerző egyetemlegesen feleljenek a felhasználási szerződés teljesítéséért.63 A jö-

vőben megalkotandó művek esetére az Szjt. speciális szabályokat határoz meg, ame-

lyeket a szerző kötelezettségeként szerepeltet. E szabályok háttereként alapvetően a 

Ptk. teljesítésre vonatkozó szabályai tekintetőek bázisnak. E kötelezettségek nemtel-

jesítése esetén a szerző szerződésszegést követ el. A jövőben megalkotandó műre 

vonatkozó szerződés alapján a felhasználó a mű átadásától számított két hónapon 

belül köteles nyilatkozni arról, hogy a művet elfogadja-e vagy sem. A szerző érdeke-

inek védelme jelenik meg abban a további szabályban, hogy ha a felhasználó az elfo-

gadásra nyitva álló határidőn belül nem nyilatkozik, a művet elfogadottnak kell te-

kinteni. Ha viszont a felhasználó a művet kijavításra visszaadta a szerzőnek, és a 

szerző azt megtagadja (teljesítés megtagadása), vagy határidőben nem teljesíti (kése-

delem), a felhasználó elállási jogot gyakorolhat. A jogszabály ez esetben arányos díj 

megfizetésére sem kötelezi a felhasználót. Némiképp korlátozza a felhasználó elállási 

jogát a törvény e körben, mert a szerző alapos okkal „kimentheti” magát.64 Mérsékelt 

díjazást ír elő a jogszabály akkor, ha bár a szerző nem tagadta meg a kijavítást, elvé-

gezte azt, azonban a mű még így sem alkalmas a felhasználásra. Azt látjuk tehát, 

hogy a felhasználó elállási joga – szerzői érdekek védelme miatt – arra az esetkörre 

szűkített, ha a mű elfogadását a szerző szándékolt szerződésszegése akadályozza.  

A mérsékelt díjazás alkalmazásával a jogszabály ismét a szerzőt próbálja kedvezőbb 

helyzetbe hozni, hisz ennek feltétele, hogy a szerző megteszi a kijavítási lépéseket, őt 

terhelő felelősségről tehát itt már nem beszélhetünk. Felmerülhet a szerző oldalán 

védekezésként, hogy – ha a mű kijavítás után sem volt alkalmas a felhasználásra – a 

felhasználó instrukciói nem voltak megfelelőek. Az, hogy egy adott mű valójában 

megfelel-e a felhasználó igényeinek, legtisztábban akkor dönthető el, ha a szempon-

tokat a felhasználási szerződésbe a felek belefoglalták.65  

                                                 
62  FALUDI Gábor: A non-cumul szabály és a szellemi tulajdoni jogsértés.  

http://ptk2013.hu/szakcikkek/faludi-gabor-a-non-cumul-szabaly-es-a-szellemi-

tulajdoni-jogsertes/5168 (Letöltés dátuma: 2017. IV. 27.) 
63  Szjt. 46. § (1)–(3) bek.  
64  Szjt. 49. §. Még a régi Szjt. hatálya alatt született bírósági határozat szerint a szerző 

alapos okkal tagadja meg a kijavítást abban az esetben, ha a felhasználó instrukciói a ki-

javításra nem elég konkrétak. (BH 1992. 524.) 
65  Jogtár kommentár (Letöltés dátuma: 2017. IV. 24.) 

http://ptk2013.hu/szakcikkek/faludi-gabor-a-non-cumul-szabaly-es-a-szellemi-tulajdoni-jogsertes/5168
http://ptk2013.hu/szakcikkek/faludi-gabor-a-non-cumul-szabaly-es-a-szellemi-tulajdoni-jogsertes/5168
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Felmerülhet a kérdés a szerzői jogi jogviszonyok speciális jellege folytán, hogy 

vajon van-e szükség arra, hogy külön felelősségi formulát alkosson a jogalkotó a 

speciális felelősségi alakzatokhoz hasonlóan a szerzői jogi jogsértések kártérítési 

szabályainak körében. Úgy véljük, hogy a szerzői jogi jogsértések esetén alkalma-

zandó szankciórendszer így is kellőképpen cizellált és a jogosultnak bőven van 

választása a jogi eszközök tárházából. Egyetértünk Bacher Vilmos és Faludi Gábor 

azon gondolatával, hogy „teljes jogdogmatikai zűrzavart”66 okozna az, ha e jogsér-

téseket az általános polgári jogi felelősségtani jogelvektől elkülönült, külön zsi-

nórmértéknek kellene megállapítania. A hivatkozott tanulmány megszületése óta a 

jogsértések szankcionálása körében egy új irányvonalat eredményező jogintézmény 

született, mely nem hiába foglalkoztatja erősen a jogi közvéleményt:67 a sérelemdíj. 

Noha a sérelemdíj – elődjétől eltérően – nem kártérítés, indokoltnak látjuk néhány 

szóban összefoglalni az új jogintézmény által felvetett kérdéseket. Az Szjt. a sére-

lemdíj tekintetében a következőképpen rendelkezik: „Az e törvényben szabályozott 

személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabá-

lyai szerint sérelemdíjat is követelhet.”68 A leglényegesebb kérdés, hogy a sére-

                                                 
66  BACHER Vilmos–FALUDI Gábor: Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén. 

Jogtudományi Közlöny, 2005/9, 381.  
67  Annak ellenére, hogy az új Polgári törvénykönyv még fiatal jogszabály, a sérelemdíj 

intézménye – már a jogszabály megszületése előtt is – számos jogtudós munkájának 

központi témaköre. A teljesség igénye nélkül pl.: LÁBADY Tamás: A nem vagyoni kár-

térítés metamorfózisa sérelemdíjjá. A bírói gyakorlat kezdeti dilemmái. Polgári Jog, 

2016/2; FÉZER Tamás: A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban. 

HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2011; PRIBULA László: A sérelemdíj és a nem vagyoni hát-

rány kapcsolata. In: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára. 

(szerk.: BARZÓ Tímea–JUHÁSZ Ágnes–LESZKOVEN László–PUSZTAHELYI Réka) Novot-

ni Alapítvány és LÍCIUM-Art Kiadó, Miskolc, 2015. 420–435; FUGLINSZKY Ádám: 

Kártérítési jog. Új magánjog sorozat. HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2015, 839–840; 

FÉZER Tamás: Személyiségi jogok. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. I. kötet, (szerk.: OSZTOVITS 

András), Opten Informatikai Kft., Budapest, 2014, 341; POGÁCSÁS Anett: Mit veszíthet 

egy szerző? Gondolatok a sérelemdíj szerzői jogban betöltött szerepéről. In: (L)Ex 

Cathedra et Praxis. Ünnepi Kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából (szerk.: 

CSEHI Zoltán–KOLTAY András–LANDI Balázs–POGÁCSÁS Anett), Pázmány Press, Bu-

dapest, 2014, 617–633; BARZÓ Tímea: A személyiségi jogok. In: Új Magyar Polgári 

Jog. (I–VIII.) Tankönyv, I. kötet, Általános tanok és Személyek joga. (főszerk.: BÍRÓ 

György), Novotni Kiadó, Miskolc, 2013, 234–311; BARZÓ Tímea: A nem vagyoni sére-

lem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In: LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok 

Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk.: GELLÉN Klára–GÖRÖG Márta), Iurisperitus Ki-

adó Szeged, 2016, 38–50; BARZÓ Tímea–SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a 

szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle, 2016/2, 55–75. 
68  Szjt. 94. § (2) bek. második mondat. Pogácsás Anett megítélése szerint a sérelemdíj a 

szerzők számára azért jelenthet pozitívabb változást a nem vagyoni kártérítéshez képest, 

mert – a jogsértés tényének puszta bizonyítása alapján – könnyebben szolgálhatja a re-

parációt a szerzői személyhez fűződő jogok sérelme esetén. (POGÁCSÁS Anett: Mit ve-
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lemdíjra való jogosultságon túlmenően milyen vezérlőelvek mentén fogja megálla-

pítani a bíróság a sérelemdíj jogosságát és jogalapját a szerzői jogi viszonyokban. 

A korábbi, nem vagyoni kártérítésre vonatkozó gyakorlat értelmében a jogos felhá-

borodás nem alapozta meg a vagyoni kárpótlást.69 A kettős szerepet (közvetett 

kompenzáció és magánjogi büntetés) betöltő sérelemdíj a sajátos, preventív funk-

ciót csak akkor töltheti be, ha az igazságszolgáltatás tartózkodik a kifejezetten ala-

csony összegű sérelemdíjakról.70 Fennáll a veszélye ugyanis annak, hogy ha a szer-

ző által elszenvedett jogsértés vagyoni kompenzálása kifejezetten alacsony összeg-

ben történik, a jogintézmény súlytalanná válik. 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK  

A szerzői jogok (mind a vagyoni mind a személyhez fűződő jogok) sérülékenyek. 

Sajnálatos módon számos felhasználó alanyi jogának tekinti, hogy más művével 

engedély nélkül rendelkezzen – értve ez alatt a „professzionális” rendelkezést71 is, 

és a mindennapi olyan jogsértéseket is, amelyek túlterjeszkednek a törvény adta 

szabad felhasználás keretein. A jogsértésekkel szembeni fellépések tekintetében 

figyelembe kell vennünk azt a tényezőt, hogy bármennyire is elítélendőnek tartjuk 

a plágiumot vagy egyéb szerzői jogi jogsértést – akár etikai, akár jogi alapon –, az 

azzal szembeni jogi védekezés a szerzőnek nem kötelessége, „csupán” joga.72 

Mindaddig tehát, amíg a szerző – bármilyen indokból kifolyólag – nem kíván élni a 

törvény által biztosított jogkövetkezmények alkalmazásával, a jogsértéssel szem-

beni szankciók nyugvó ponton maradnak.  

A digitális világ – egyébként más szempontból pozitív – vívmányai hozzásegí-

tik a felhasználókat a „jogom van hozzá” hozzáállás erősödéséhez. A néhány kat-

tintás útján elérhető tömeges információk nagy része oltalom alatt álló alkotás, 

azonban félő, hogy a felhasználói oldal nem alkotásként, nem egy másik ember 

szellemi termékeként kezeli, hanem ténylegesen információként, amellyel szaba-

don akar, mer és bizony tud is rendelkezni. Ezek mögött az „információk” mögött 

azonban ott van az alkotó ember, akin – még ha meg is kapja a kellő jogi védelmet, 

                                                                                                                            
szíthet egy szerző? Gondolatok a sérelemdíj szerzői jogban betöltött szerepéről. i. m. 

629.) 
69  A korábbi, a nem vagyoni kártérítés megítélésére vonatkozó szerzői jogi tárgyú jogvi-

tákban azt láthattuk, hogy a bíróság elvárta a személyhez fűződő jogaiban sértett sze-

mélytől a keletkezett nem vagyoni hátrány bizonyítását. Ha a szerző nem tudta bizonyí-

tani a hátrány meglétét, úgy a kompenzáció iránti keresetet a bíróság elutasította, mond-

ván, hogy a jogintézmény csak akkor tudja betölteni rendeltetését, ha a jogellenes maga-

tartás következtében keletkeznek is olyan károk, amelyeket lehet kompenzálni. 
70  LÁBADY Tamás: A nem vagyoni kártérítés metamorfózisa sérelemdíjjá. A bírói gyakor-

lat kezdeti dilemmái. Polgári Jog, 2016/2.  
71  Például a fentebb már vázolt azon esetkör, ha a felhasználó engedély birtokában van, 

azonban azon túlterjeszkedve dolgozza át a művet. Lásd ennek megítélését pl. az 

SZJSZT 39/07 és az SZJSZT-12/09. számú véleményekben. 
72  POGÁCSÁS Anett: A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szer-

zői jog? In.: Iustum Aequum Salutare, 2014/1, 159.  



                                            A felelősség egyes aspektusai a szerzői jogban                                       459 

 

vagy kiutalásra is kerül a szankció – fennáll a veszélye, hogy a jogsértés nyomot 

hagy magánember és alkotó mivoltán egyaránt.73 A jogérvényesítést számos elem 

nehezíti meg: sok szerző részéről a jogtudatosság hiánya, félelmük az „erősebb” és 

nem ritkán tudatosabb felhasználói oldaltól, vagy bizalomvesztésük a jog által 

adott lehetőségekkel szemben.  

Felelősségről beszélni sosem hiábavaló, e kérdéskör taglalása sosem lesz ide-

jétmúlt. Az meglehet, hogy egyes jogintézmények – a technikai fejlődés miatt – 

maradinak tűnnek, de az alapvető megközelítésnek és a célkitűzésnek mindig 

ugyanazt kell szem előtt tartania: az értékek és érdekek védelmét.  

 

 

                                                 
73  Gondoljunk csak arra a megtörtént esetre, amikor a jogsértés a szerzőnél olyan lelki 

sérüléseket okozott, hogy komoly, maradandó betegség következett be nála. Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 9.P.21.592/2005/63.  


