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Van Gogh jogai? 
 Egyéni eredeti jelleg 

 Magyarországon nyilvánosságra hozott, vagy 
magyar szerző, ill. viszonosság alapján 

 1890. július 29. – halála napja 

 Védelmi idő 70 év:  

 1891. január 1.-1860. december 31. 

 Kit? : Természetes személyt életében és 
jogutódjait  

           + kapcsolódó jogi jogosultak 
 



Szerzői jog tartalma 

 Személyhez fűződő 

jogok 

1. Nyilvánosságra 

hozatal 

2. Név feltüntetése 

3. Mű integritása 

 Vagyoni jogok 

1. Többszörözés 

2. Terjesztés 

3. Nyilvános előadás 

4. Nyilvánossághoz 

közvetítés 

5. Átdolgozás 

 



Van Gogh kiállítással 

kapcsolatos jogok 

 Digitalizálás: többszörözés   

                          (többszöri többszörözés) 

 Nyilvános előadás- a kiállító teremben 

történő megjelenítés 

 Nyilvánossághoz közvetítés 

 Átdolgozás 

 



Új jogosultak 

 Átdolgozással új mű jött létre - átdolgozó 

 

 Szoftver alkotóját megillető szerzői jog 

 

Gyűjteményes mű szerkesztőjét és az 

adatbázis előállítóját megillető jog 

   



Gyűjteményes mű szerzői jogi 

védelme 

 Tartalmának összeválogatása, 

elrendezése vagy szerkesztése egyéni, 

eredeti jellegű 

 Gyűjtemény akkor is szerzői védelemben 

részesül, ha egyes elemei nem 

 Szerkesztőt illeti meg, függetlenül az egyes 

elemek szerzői jogi védelmétől 



Adatbázis szerzői jogi védelme 

 Engedélyhez kötött felhasználás 

a) Többszörözés, kimásolás 

b) Terjesztés, ill. nyilvánossághoz közvetítés 

 Feltétel: az adatbázis előállítása jelentős 

ráfordítással történt 

 Jogosult: saját nevében, saját kockázatára 

kezdeményezte az adatbázis létrehozását 

 Területi hatálya: Európai Gazdasági Térség 

 Védelmi idő: 15 év 

 

 

 



Közgyűjteményekre vonatkozó 

speciális szabályok 
 Műpéldányról készül digitális másolat csak az 

intézményi helyiségben elhelyezett számítógépen, 
tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljából, 
non profit alapon tehető hozzáférhetővé 

 A digitális másolat csak olyan műpéldányról 
készülhet, amely a közgyűjtemény tulajdonában van  

 Hálózatok összekapcsolásával  hozzáférhetővé tétel 
(korlátozott nyilvánossághoz közvetítés) külön 
szabályok szerint (117/2004. (IV.28.)Korm.)  

 Interneten nem tehető hozzáférhetővé 

 Digitális műpéldány haszonkölcsönbe adása csak 
kép- és hangfelvételek esetében, e-book esetében 
nincs rá lehetőség 

 



Virtuális kiállítások 

 



Jogosítás 

 Szerző, vagy  

 közös jogkezelő szervezet: Hungart 

(képző-, ipar-, fotóművészet) vagy Artisjus 

(zene, film) 

 Irodalmi művek csak szerző egyedi 

engedélyével 

 



 

Felhasználási 

szerződés alapján, 

díjfizetés ellenében 
• Többszörözés 

• Interneten hozzáférhetővé 

tétel: nyilvánossághoz 

közvetítés 



E-book 
 Szerzői Jogi Szakértői Testület szakvéleménye szerint 

az elektronikus könyv felhasználása engedélyköteles. 

 Hordozója alapján a szerzői mű a jogvédelem 
szempontjából nem különböztethető meg 

 Szerző maga határozza meg, hogy milyen 
mértékben, körben és felhasználási formákra nézve 
enged szabad felhasználást  

 Nem tartozik kötelező közös jogkezelésbe a 
zeneművekre  és filmalkotásokra vonatkozó 
szabályoktól eltérően 

 Szabad felhasználásnak minősülő magáncélú 
másolás teljes könyvről csak kézzel engedélyezett, 
digitális másolat nem! 

 

 





The Pirate Bay e-book 

megosztása 



Véleménynyilvánítás szabadsága 

vagy szerzői jogvédelem?- a Pirate 
Bay ügy 

 Előzmény: svéd bíróság 2009-ben letöltendő szabadságvesztésre és 3,3 millió 
Euró pénzbüntetés ítélte az alapítókat Fredrik Neij-t és Peter Sunde Kolmisoppi-t  

 Véleménynyilvánítás szabadsága alapjogra hivatkozva keresetet nyújtottak be 
az Emberi Jogok Európai Bíróságához → csak információkat fogadtak és 
továbbítottak→a jogsértést nem ők, hanem a jogvédett tartalmak közzétevői 
követték el 

 A Bíróság elutasította a keresetet. 

 

 Indoklás:  

 A véleménynyilvánítás szabadsága megillet mindenkit akár non-profit, akár 
haszonszerzési célból gyakorolja azt 

 Nem korlátlan alapjog, ellensúlyozni kell más jogokkal, jogi úton korlátozni lehet 

 A szerzői jog védelme és a közrend büntetőjogi eszközökkel történő biztosítása 
fontosabb lehet-e, mint a véleménynyilvánítás szabadsága 

 Erről a kérdésről nem lehet minden esetben érvényes, általános objektív 
véleményt alkotni, azt esetenként külön-külön vizsgálni kell  

 



A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleménye 

Szerzői művek online fájl cserélő rendszerek 
segítségével megvalósuló felhasználása  

Ügyszám: SZJSZT 07/08/1.  

 Fájlcsere: többszörözés és nyilvánossághoz 
közvetítés 

 Engedélyköteles 
 Szabad felhasználás: magáncélú másolás 

amennyiben jövedelemszerzés célját közvetve 
sem szolgálja, 

 Nem szabad felhasználás, ha a másolást végző 
tudja, vagy az adott helyzetben általában 
elvárható gondosság mellet tudnia kellene, hogy 
a másolás illegális forrásból történik.  

 Az üzemeltető polgári és büntetőjogi felelőssége 
megállapítható 
 



Fájlcsere vs hyperlink 
 Torrent fájlcserélő szoftver. A kliensek a fájlokat 

darabokban töltik le. Minden csomópont megkeresi 
a hiányzó részhez a lelhető leggyorsabb kapcsolatot, 
miközben ő is letöltésre kínálja fel a már letöltött 
fájldarabokat. A torrent oldal csak információt közöl 
az elérési útról más felhasználó számítógépéhez. 

 Hyperlink információk összekapcsolása, közvetlenül a 
más oldalon elhelyezett tartalomra mutat – a 
tartalmat nem tölti le a felhasználó gépére csak 
észlelhetővé teszi 

 Felszíni link: idézés 

 Deep link: ? Ellentmondó jogértelmezés és 
joggyakorlat 



Hyperlink megítélése 

Svensson-ügyben az Európai Szerzői Jogi 

Társaság szakvéleménye: 

A hyperlink egyértelműen nem közvetítő 

csatorna, hanem hivatkozás. A hyperlink egy 

olyan digitális útvonal, amely egyik pontból a 

másikba irányítja az internethasználókat, ez az 

internet világának egy olyan sajátossága, amely 

megkülönbözteti minden egyéb kommunikációs 

és kulturális terjesztési, közvetítő formától. 

 



Dilemmák 

 Kiállítás jogának érvényesülése az 

interneten? 

 Köteles-e tűrni a műpéldány tulajdonosa 

a digitális másolat készítését?  

 A digitalizálásból élő piaci szereplők és a 

köz szabad másoláshoz fűződő érdekének 

összeütközése 



Vatikáni könyvtár digitlizálása 



Magyar Digitális Múzeum 

Könyvtár 



Az Internet az első dolog, amit az 

ember épített, s amit mégsem 

ért. Ez a valaha volt legnagyobb 

kísérlet az anarchiára. 
 
(Eric Emerson Schmidt- Google Inc. Vezérigazgatója) 



Én csak remélni merem, 

hogy mégis az új szabadság 

és rend tere !  

 

Köszönöm a figyelmet! 


