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Be ve ze tő 
 

 

Je len írás ké szí té se so rán szán dé kom el ső sor ban ar ra irá nyult, hogy az épí té szet 

sok szí nű vi lá gá ban te vé keny ke dő gya kor la ti szak em be rek, mű vé szek, ter ve zők, jo -

gá szok szá má ra könnyen meg kö ze lít he tő, hasz nál ha tó mó don mu tas sam be a mun -

ká juk so rán fel me rü lő fon to sabb szel le mi tu laj don vé del mi, ezen be lül el ső sor ban  

a szer zői jo gi kér dé se ket. Cé lom, hogy tá mo gas sam őket az ál tal, hogy rá vi lá gí tok 

ar ra, mi lyen hely ze tek ben kell fi gye lem mel len ni ük a jo gi as pek tu sok ra, me lyek azok 

a jo gi ke re tek, ame lye ken be lül mo zog hat nak. A ta nul mány el ső sor ban a szer zői jogi 

kér dé sek re kon cent rál, de ki te kint mind azok ra az egyéb jo gi fo lya ma tok ra is, ame -

lyek a szer zői jo gi kér dé sek kap csán szük ség sze rű en fel me rül nek, és ame lyek adott 

eset ben be fo lyá sol hat ják a szer zői jo gi kér dé sek meg íté lé sét is. 

A gya kor la ti hasz no sít ha tó ság fő cél já nak szem előtt tar tá sá val nem a szer zői jogi 

tör vény1 rend sze rét kö vet tem, ha nem az épí té szet tel kap cso la tos te vé keny sé gek 

lo gi kai sor rend jé be ren dez tem a re le váns kér dé se ket. Tisz tá zom, me lyek az al ko tó -

fo lya mat so rán fel me rü lő kér dé sek (mi az a szel le mi tel je sít mény, amely ol ta lom -

ké pes le het, ki le het en nek a szer ző je vagy más jo go sult ja), majd a szer zői jog gal 

kap cso lat ban a szer zőt vagy más jo go sul tat meg il le tő jo go kat, vé gül pe dig a hasz -

no sí tás sal és a jog sér tés ese tén igény be ve he tő esz kö zök kel kap cso la tos leg fon to -

sabb ren del ke zé se ket, gya kor la tot mu ta tom be. 

Az épí té sze ti al ko tá so kat, azok egyes ele me it nem csak szer zői jo gi ol ta lom véd -

he ti, ha nem több olyan jo gi (azon be lül jel lem ző en szel le mi tu laj don jo gi) ol tal mi 

esz köz is fel me rül, ame lye ket eb ben a kör ben rö vi den is mer tet ni szük sé ges: így az 

aláb bi szö veg ben érin tem rö vi den a for ma ter ve zé si min ta, a véd jegy, know-how, 

hasz ná la ti min ta, il let ve a sza ba da lom sze re pét is, hogy a le he tő leg szé le sebb rá lá -

tást en ged jem az épí té szet tel kap cso la tos szel le mi tu laj don jo gi kér dé sei re. 

Az épí tő mű vé szet csúcs tel je sít mé nyei ma már igen sok eset ben nem nem ze ti piac -

ra, egy or szág ban lé vő kö zön ség nek ké szül nek. A leg ki vá lóbb építészirodák kö ré ben 

a nem zet kö zi pi a ci je len lét evi den cia. Ez is in do kol ja azt, hogy az aláb bi ak ban fi gye -

lem mel vol tam egyes nem zet kö zi as pek tu sok ra is. Szük sé ges azon ban elő re bo csá -

ta ni, hogy e te kin tet ben a ta nul mány nem tud tel jes ség re tö re ked ni, mi vel azt, hogy 

mely épí té sze ti al ko tás mely ele me mi lyen ol ta lom alá es het, rend sze rint a nem zeti 

jog al ko tás ha tá roz za meg, az épí té sé vel kap cso la tos szer ző dé sek kö ré ben pe dig 

leg gyak rab ban a meg va ló su lás hely szí ne sze rin ti or szág jo ga irány adó, ezért eb ben 

a kör ben csak ál ta lá nos irá nyok fel vá zo lá sá ra vál lal ko zom. 

A szö ve get az épí té szet tel kap cso lat ban fel me rü lő gya kor la ti kér dé sek sze rint 

osz tot tam be, az adott prob lé ma gya kor la ti meg je le né sé nek be mu ta tá sá ra a szö -

veg ben szá mos jog ese tet he lyez tem el. 

Vé gül a ta nul mány a szer zői jo gi as pek tu sok be mu ta tá sát tűz te ki cé lul, emi att 

nem fog lal ko zik ki fe je zet ten és rész le tek be me nő en a ha tó sá gi el já rá sok kal, csak 
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1      A szer zői jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.). 



ab ban a ter je de lem ben, amely ben a szer zői jo gi vo nat ko zá sok is mer te té se azt fel -

tét le nül meg kö ve te li. 

Bár a szer zői jo gi sza bá lyok nak az épí té sze ti te rü le ten va ló al kal ma zá sa min dig 

sok tisz táz ni va lót ha gyott a ma gyar szak ér tői, bí rói gya kor lat szá má ra, még is csak 

újab ban ol vas ha tó olyan ko moly el mé le ti szak iro da lom, amely ki fe je zet ten az er re 

a te rü let re eső kér dé sek kel fog lal ko zik.2 

An nak el le né re ál lít ha tó ez, hogy a jel lem ző en „egy mű pél dá nyos” épí té szet te -

rü le tén sa já to san tud nak csak ér vé nye sül ni az ál ta lá nos szer zői jo gi sza bá lyok, ami 

in do kol ná a szé le sebb kö rű tár gya lást is. Ele ve már an nak a meg ha tá ro zá sa is igen 

prob le ma ti kus, hogy mi mi nő sül az épí té sze ti ter ve zés kö ré ben egyál ta lán szer zői 

mű nek. A terv és a fel épí tett al ko tás egymáshoz ké pest va ló ér tel me zé se, önál ló 

alko tás(ok)ként va ló vé del me szá mos kér dést vet fel. Rá adá sul ren ge teg olyan tech -

ni kai, mű sza ki, örök ség vé del mi, kör nye zet vé del mi elő írást kell fi gye lem be ven nie 

az al ko tó(k)nak, ame lyek je len tő sen kor lá toz zák, eset le ge sen ki is zár ják az egyé ni-

ere de ti gon do lat ki bon ta ko zá sá nak le he tő sé ge it. Az épí tészt más mű vé sze ti ágak 

mű ve lő i hez ké pest jó val in kább kö tik (az akár év szá za dos) szak mai szo ká sok, a szak -

má ban be vett nek szá mí tó meg ol dá sok is. 

Eb ből fa ka dó an az tán a szer ző ség meg ha tá ro zá sa sem prob lé ma men tes: épí té -

sze ti al ko tá sok kö ré ben nem mond ha tó rit ká nak az egy al ko tó ál tal, de má sok köz re -

mű kö dé sé vel lét re ho zott al ko tás, ami kor adott eset ben ne héz le het meg ál la pí ta ni 

azt, hogy a hoz zá já ru lás egyé ni-ere de ti volt-e, vagy ab ba a kör be tar to zik, ami szük -

sé ges ugyan az al ko tás lét re ho zá sá hoz, de nem jo go sít szer zői jo gi vé de lem re. 

A sze mély hez fű ző dő jo gok gya kor lá sa – kü lö nö sen a név fel tün te tés, az in teg ri tás 

vé del mé ben va ló fel lé pés, to váb bá hogy kit kell egyál ta lán az épí té sze ti al ko tás 

szer ző jé nek te kin te ni a te rü let spe ci a li tá sai sze rint ala kul, amit csak to vább bo nyo -

lí ta nak – adott eset ben kor lá toz nak – azok a nor mák, ame lyek nek az épí té szek nek 

a ka ma rai sza bá lyok ból, vagy ép pen a szak mai szo ká sok ból fa ka dó an szin tén meg 

kell fe lel ni ük. Eze ket a sza bá lyo kat pe dig a leg utób bi szer zői jo gi jogszabálymó-
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2      Az 1969-es szer zői jo gi sza bá lyo zást át fo gó mó don Csil lag György mo nog rá fi á ja dol goz ta fel. (CSIL LAG 
György: Az épí té sze ti al ko tá sok szer zői jo gi ol tal ma. Bp., Épí tés ügyi Tá jé koz ta tá si Köz pont, 1987.) Az 
újabb ma gyar szak iro da lom so rá ban az el ső egy, a té má ban írott köny vecs ke Nótári Ta más és Ba kos 
Kit ti tol lá ból (NÓTÁRI Ta más – BA KOS Kit ti: Szel le mi tu laj don – épí té sze ti al ko tás. Bp., Lectum, 2011.) 
Ugyan ak kor a szer zők a könyv höz írott elő szó ban elő re bo csát ják, hogy köny vük nem fog lal ko zik a sze -
mély hez fű ző dő jo gok kal, a nyil vá nos ság ra ho za tal lal, va la mint a jog bi tor lás ese te i vel és szank ci ó i val, 
mi vel ál lás pont juk sze rint az épí té sze ti al ko tá sok és a kap cso ló dó mű sza ki meg ol dá sok ese té ben nem 
vet nek fel az ál ta lá nos sza bá lyok tól el té rő al kal ma zá si le he tő sé ge ket. (NÓTÁRI–BA KOS: i. m. [2011], 11.) 
Meg kell em lí te ni azt a hi ány pót ló ta nul mányt, amely Faludi Gá bor tol lá ból ké szült, és amely a Szer zői 
Jo gi Szak ér tő Tes tü let nek a leg utób bi jogszabálymódosításokra is ha tás sal bí ró jog gya kor la tát dol goz ta 
fel. (FALUDI Gá bor: Az épí té sze ti mű vek a Szer zői Jo gi Szak ér tő Tes tü let gya kor la tá ban = LEGEZA Dé nes: 
A szer zői jog gya kor la ti kér dé sei. Vá lo ga tás a Szer zői Jo gi Szak ér tő Tes tü let szak vé le mé nye i ből (2010–
2013) fenn ál lá sá nak 130. év for du ló ja al kal má ból. SZTNH, 2014, 118–149.), to váb bá A nem ze ti terv va -
gyon szer zői jo gi kér dé sei cí mű ta nul má nyát (FALUDI Gá bor: A nem ze ti terv va gyon szer zői jo gi kér dé -
sei = Jog tu do má nyi Köz löny, 2019, 7–8. sz., 327–336.) Barta Ju dit is szá mos ta nul má nyá ban fog lal ko zik 
az épí té sze ti al ko tá sok kal kap cso la tos – nem ki zá ró lag szer zői jo gi – kér dé sek kel, leg utóbb pe dig habi -
li tációs ér te ke zé sé ben fog lal ta össze A ter ve zői te vé keny ség komp lex be mu ta tá sa, va la mint az épí té -
sze ti, mű sza ki al ko tá sok és ter ve ik szer zői jog vé del me cím mel a te rü let tel kap cso la tos, a gya kor la tot 
rész le te sen elem ző, az zal meg ala po zott el mé le ti ál lás pont ját. (BARTA Ju dit: A ter ve zői te vé keny ség 
komp lex be mu ta tá sa, va la mint az épí té sze ti, mű sza ki al ko tá sok és ter ve ik szer zői jog vé del me. Bp., 
Patrocínium, 2019.) Vé gül, de nem utol só sor ban a Nagy kom men tár a szer zői jo gi tör vény hez leg utóbbi 
ki a dá sa is ki emel ten fog lal ko zik az épí té sze ti al ko tá sok ra vo nat ko zó spe ci á lis kér dé sek kel. (GYER-
TYÁNFY Pé ter [szerk.]: Nagy kom men tár a szer zői jo gi tör vény hez. Bp., Wolters-Kluwer, 2020.) 



dosítások alap ján to váb bi sa já tos sá gok egé szí tik ki egyes épí té sze ti al ko tá sok te kin -

te té ben. 

A va gyo ni jo gok kö zül egye sek szin tén csak spe ci á lis sza bá lyok sze rint gya ko -

rol ha tók, míg má sok az épí té sze ti al ko tá sok jel le gé nél fog va igen ne he zen, vagy 

egyál ta lán nem jön nek szó ba. Mind ezek ből fa ka dó an az ezek hez kap cso ló dó sza bad 

fel hasz ná lá sok kö re is bő vül sa já tos, csak az épí té szet re – és eh hez ro kon te rü le -

tek re vo nat ko zó an – al kal ma zan dó sza bad fel hasz ná lá sok kal. Eze ket szin tén bő ví -

tet ték a leg utób bi jogszabálymódosítások. 

Az épí té sze ti al ko tá sok te kin te té ben a szer ző dé sek jo ga is meg le he tő sen össze -

tett nek mond ha tó: az Szjt. fel hasz ná lá si szer ző dé sek re vo nat ko zó sza bá lyai al kal ma -

zan dók, de min dig fi gye lem mel kell len ni ar ra is, hogy az épí té sze ti al ko tás ese té ben 

a ter ve zés az épí tész fe la da ta (amit rend sze rint vál lal ko zá si szer ző dés sza bá lyoz), 

majd a terv ki vi te le zé se már rit kább eset ben az ő szer ző dé sén, sok kal in kább a ki -

vi te le ző vál lal ko zás kü lön szer kesz tett vál lal ko zá si, ezen be lül épí té si szer ző dé sén 

ala pul. 

Vé ge ze tül nem le het cso dál koz ni azon, hogy egy lé nye gé ben sui generis szer zői 

jo gi re zsim ben a jog ér vé nye sí tés is sa já tos rend ben tör té nik: a már em lí tett ka ma rai 

rend szer ben az ügyek je len tős ré sze nem jut el bí ró ság ra, ha nem a ka ma rai sza bály -

za tok sze rin ti eti kai nor mák sze rint dől el. A Ma gyar Épí tész Ka ma ra (a to váb bi ak -

ban: Ka ma ra) Eti kai-fe gyel mi Sza bály za ta3 4. § (1) be kez dé se rög zí ti, hogy a ka ma -

rai tag tud ja és tu da to sít ja, hogy az épí té sze ti al ko tá sok szer zői jo gi vé de lem alatt 

áll nak, vé del mük egyé ni- és köz ér dek, és a ka ma rai tag en nek meg fe le lő en jár jon el. 

Mind azon ál tal a Ka ma ra szá mos konk rét ügy ben le foly ta tott el já rá sá ban rög zí ti, és 

ezt bí ró sá gi dön tés is meg erő sí ti,4 hogy a szer zői jog meg sér té se ese tén va ló el já -

rás nem tar to zik a ha tás kö ré be, ar ra vo nat ko zó an a bí ró sá gok jár nak el. 

Eb ben a sa já tos hely zet ben egy faj ta köz ve tí tő sze re pet, köz tes meg ol dást nyújt 

a jog vi ták ban a szak mai szem pon tok alap ján el já ró Ka ma ra és az ál ta lá nos el já rá si 

rend ben, jo gász bí rók kal ítél ke ző bí ró ság kö zött a Szer zői Jo gi Szak ér tő Tes tü let  

(a to váb bi ak ban: SZJSZT),5 amely ál lás fog la lá sa i ban egy szer re ve szi fi gye lem be  

a jo gi és az épí tész szak mai meg fon to lá so kat. Ha tá sa emi att a gya kor lat ra meg ha tá -

ro zó, hi szen több sé gé ben hoz zá jut nak el azok az ügyek is, ame lyek a ka ma rai ke re -

tek kö zött nem ke zel he tők, de a fe lek még nem kí ván nak bí ró ság hoz for dul ni (vagy 

ha ezt már meg is tet ték, a bí ró ság va la mely szak kér dést nem tu dott el dön te ni). 

Nem le het vé gül el men ni amel lett sem, hogy az épí té sze ti al ko tá sok fo lya ma to -

san vál nak épí té sze ti kör nye ze tünk ré szé vé, egy ben épí té sze ti tör té ne tünk ké is. 

Emi att az épí té sze ti al ko tá sok kap csán ese ten ként ki fe je zet ten hang sú lyo san kell 

fog lal koz ni a ko ráb bi ko rok ban szü le tett és még meg lé vő al ko tá sok szer zői jo gi sor -

sá val. A má so dik vi lág há bo rút kö ve tő ál la mo sí tás so rán az ál lam hoz ke rült szer zői 
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Bevezető

3      A 2020. jú ni us 1-jétől ha tá lyos szö veg. 
 
4      BH 2013.80. Az Épí té sze ti Ka ma ra eti kai ügy ben foly ta tott el já rá sa so rán szer zői jo gi kér dés ről nem 

dönt het. El já rá sát csak ki vé te le sen – már fo lya mat ban lé vő más ügy re te kin tet tel – füg geszt he ti fel. Az 
el já rás so rán a pa na szos nak kell bi zo nyí ta nia, hogy a pa na szolt eti kai vét sé get kö ve tett el. 

 
5      A szer zői jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény 101. § és a 156/1999. (XI. 3.) Korm. ren de let a Szer -

zői Jo gi Szak ér tő Tes tü let szer ve ze té ről és mű kö dé sé ről. 



jo gok, va la mint a kom mu nis ta idő szak ban az ál la mi épí tő vál la la tok nál, kü lö nö sen  

a VÁTI-nál6 ke let ke zett épí té sze ti ter vek szer zői jo gi sor sa ki emel ke dő a szer zői jog 

tár gya lá sa kö ré ben, mi vel ezek ma is fon to sak le het nek egy-egy épü let át épí té sé nél. 

Az el múlt idő szak tör té ne ti épü le te ket érin tő nagy be ru há zá sai meg kö ve tel ték 

egyes, az épí té sze ti mű vek re vo nat ko zó sza bá lyok mó do sí tá sát, így ke rült el fo ga -

dás ra 2018. évi CXXXIV. tör vény az egyes tör vé nyek nek az épí té sze ti al ko tá sok ra, 

mű sza ki lé te sít mé nyek re és azok ter ve i re vo nat ko zó szer zői jo gi sza bá lyo zás sal 

össze füg gő mó do sí tá sá ról, amely nek gya kor la ta min den bi zonnyal ér de mi be fo -

lyást fog gya ko rol ni a szer zői jo gi gya kor lat ra is.7 A tör vény in do ko lá sa is jel zi azt 

a gya kor la ti prob lé mát, ami szük sé ges sé tet te az el fo ga dá sát. E sze rint „a tör vény 

egyik cél ja a meg szűnt ál la mi ter ve ző vál la la tok je len leg ren de zet len jo gi sor sú 

építé sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ó i nak, va la mint a pri va ti zá ci ót meg elő ző en ál la mi 

pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá val ké szült épü le tek épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ciói -

nak a Lechner Tu dás köz pont Nonprofit Kft. ré szé re tör té nő át adá sa, mi vel ezek egy 

ré sze je len leg is az egyes jog utód cé gek bir to ká ban van és nem ke rül tek be a Do ku -

men tá ci ós Köz pont ál lo má nyá ba.” Ahogy a 280/2018. (XII. 21.) Kor mány ren de let az 

egyes kor mány ren de le tek nek az épí té sze ti al ko tá sok ra, mű sza ki lé te sít mé nyek re 

és azok ter ve i re vo nat ko zó szer zői jo gi sza bá lyo zás sal össze füg gő mó do sí tá sá ról is 

kü lö nös fi gyel met ér de mel. To váb bá tár gya lás ra ke rül nek azok a ren del ke zé sek, 

ame lye ket a Kor mány a ve szély hely zet re te kin tet tel ve ze tett be, de a ve szély hely -

zet meg szű né se után is fenn tar tan dók és érin tik az épí té sze ti al ko tá sok (el ső sor ban 

azok ter vei) fel hasz ná lá sát táv ok ta tá si te vé keny sé gek so rán.8
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6      Tel jes ne vén VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Urbanisztikai Nonprofit Kft. a te rü let fej lesz tés terü -
le tén mű kö dő, ál la mi tu laj don ban ál ló nonprofit kft. volt, amely a Vá ros épí té si Tu do má nyos és Ter ve ző 
In té zet ből jött lét re 1997-ben. 

 
7      Ahogy a 280/2018. (XII. 21.) Kor mány ren de let az egyes kor mány ren de le tek nek az épí té sze ti al ko tá -

sok ra, mű sza ki lé te sít mé nyek re és azok ter ve i re vo nat ko zó szer zői jo gi sza bá lyo zás sal össze füg gő mó -
do sí tá sá ról is kü lö nös fi gyel met ér de mel. 

 
8      125/2020. (IV. 16.) Korm. ren de let a szer zői jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény ok ta tá si cé lú sza bad 

fel hasz ná lá sai al kal ma zá sá nak a ve szély hely zet tel össze füg gő el té rő sza bá lya i ról (A to váb bi ak ban: Ve -
szély hely ze ti kor mány ren de let), 2020. évi LVIII. tör vény a ve szély hely zet meg szű né sé vel össze füg gő 
át me ne ti sza bá lyok ról és a jár vány ügyi ké szült ség ről, 323–327. §.



A szer zői al ko tás az épí té szet te rü le tén, 
avagy mi mi nő sül szer zői mű nek az épí té szet ben? 
 

 

1. Az épí té sze ti al ko tás lét re ho zá sa 
 

a) Az iro dal mi, mű vé sze ti, tu do má nyos mű 
 

A szer zői jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) sze rint szer -

zői mű le het az iro da lom, a tu do mány és a mű vé szet bár mely al ko tá sa, amely ben 

meg nyil vá nul a szer ző egyé ni, ere de ti szel le mi te vé keny sé ge.9 

Azt, hogy egy al ko tás az iro da lom, a mű vé szet vagy a tu do mány te rü le té re tar -

to zik-e, nem be fo lyá sol ja dön tő mó don, hogy van-e va la mi lyen funk ci ó ja, cél ja. Ez 

az esz té ti ku mon túl me nő, prak ti kus cél a leg több épí té sze ti al ko tás ese té ben ugyan 

be azo no sít ha tó, de a be töl tött funk ci ó tól füg get le nül kell azt el dön te ni, hogy az adott 

épí té sze ti al ko tás te kint he tő-e mű vé sze ti/tu do má nyos al ko tás nak, vagy a do ku men -

tá ció bi zo nyos ré szei akár sza ki ro dal mi mű nek. 

Az Szjt. nem ha tá roz za meg, hogy mely al ko tá sok tar toz nak a vé dett kör be, de 

egy pél dá ló dzó fel so ro lást ad a leg jel lem zőbb mű tí pu sok te kin te té ben. Az épí té szeti 

al ko tást tá gan ért ve a tör vény ide so rol ja a fel épült épí té sze ti al ko tást és an nak 

ter vét is, va la mint az épületegyüttest, il let ve a városépítészeti együt tes ter vét, to -

váb bá önál ló mű tí pus ként a mű sza ki lé te sít mény ter vét is. Fon tos azon ban, hogy 

az Szjt. nem csak a ne ve sí tett al ko tás tí pu so kat ré sze sí ti vé de lem ben, va gyis ha nem 

ezek kel a ne vek kel il let jük az adott szer zői al ko tá so kat, azok is vé de lem alatt áll -

hat nak. 

 

Az SZJSZT 26/2004. vé le mé nye ál la pít ja meg, hogy – a sza ki ro dal mat idéz ve – az épí -

té sze ti al ko tás nem köt he tő meg ha tá ro zott terv faj ták hoz, az a dön tő kér dés, hogy 

az adott terv ben az al ko tó, ere de ti jel leg meg nyil vá nul-e. 

Az SZJSZT 34/2002. vé le mé nye egy köz te rü le ten fel ál lí tott mo za ik vá ros cí mer ről 

a kö vet ke zőt ál la pí tot ta meg: a vi ta tott al ko tás, mint az esz té ti kai ér zé ke lés- és él ve -

zet kel té sen túl me nő funk ci ó val is ren del ke ző mű, rész ben a kép ző mű vé szet, rész ben 

az épí té szet te rü le té re esik. A fel pe res al ko tá sa ugyan is a tér ben el he lye zett épít mény, 

mű tárgy is (ter mé sze te sen nem épü let). 

Az SZJSZT 15/11/02. vé le mé nye sze rint „a fel pe res ál tal ké szí tett bel ső épí té sze ti 

terv a mű vé szet tör té net ben is mert sze cesszi ós mo tí vu mo kat, a ré gi ko ra be li ká vé házi 

tér kép zé se ket, fel lel he tő min tá kat a hely szín adott sá ga i hoz iga zít va, azo kat egyé ni 

el kép ze lé sek kel ki egé szít ve egy sé ges ere de ti al ko tást ho zott lét re. [...] a szer zői jo gi 

vé de lem nem a „raj zo lás” mi att, ha nem a fent le írt komp lex, egy sé ges, a mai kor íz lé -

sé nek is meg fe le lő bel ső tér rend szert lét re ho zó, a hely szín vo nat ko zá sá ban esz té ti kai 

és mű sza ki meg ol dá so kat tar tal ma zó al ko tó fo lya mat mi att il le ti meg a szer zőt. 
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9      A szer zői jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény 1. § (1), (3) be kez dés. 



Az SZJSZT a 29/08. szá mú vé le mé nyé ben (Is ko lai bú to ro zá si terv szer zői jo gi meg -

íté lé se) ál la pí tot ta meg, hogy a vi ta tott al ko tást a fel pe re si ál lás pont nem meg ala po -

zot tan azo no sít ja a szer zői jog vé de lem ben ré sze sü lő bel ső épí té sze ti terv vel. Bár a bel -

ső épí té sze ti terv (terv do ku men tá ció) lé nye ges ré sze a bú to ro zá si terv [...], az előb bi 

azon ban komp le xebb anyag, amely fel mé rést, mű sza ki le írást, szín ter vet, lát vány ter vet, 

bur ko lat ter vet, adott eset ben épü let gé pé sze ti, épü let vil la mos sá gi vagy szanitertervet 

is ma gá ban fog lal [...]. De ön ma gá ban egy bú to ro zá si terv is ré sze sül het ne szer zői jogi 

vé de lem ben, amennyi ben a bel ső tér ala kí tás egyé ni ere de ti meg ol dá sát tar tal maz za. 

Az SZJSZT a 3/2002. vé le mé nyé ben ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a me der -

kot rá si terv nem te kint he tő szer zői al ko tás nak, mert az elő ző évi terv szol gai má so -

la ta. Ugyan  a Tes tü let vé gül a terv vo nat ko zá sá ban a vé de lem fenn ál lá sát el uta sí tot ta, 

de nem az zal az érv vel, hogy az egyál ta lán nem is áll hat szer zői jo gi vé de lem alatt, 

ha nem csak a konk rét terv vo nat ko zá sá ban ál la pí tot ta meg, hogy az má so lás (az az 

az egyé ni, ere de ti jel leg hi ány zik be lő le), ugyan ak kor azt nem mond ta ki, hogy a me -

der kot rá si terv egyál ta lán ne áll hat na vé de lem alatt. Ez az al ko tás tí pus fel te he tő en 

mű sza ki lé te sít mény ter ve ként áll hat na vé de lem alatt.10 

Az SZJSZT egy au tó pá lya ter ve zés sel kap cso la tos ügy ben (SZJSZT-18/09.) mond -

ta ki, hogy 1. szer zői jo gi ér te lem ben az utak az azok lé te sí té sét meg elő ző en és an nak 

so rán ké szí tett/ át dol go zott nyom vo nal ter vek tér be li több szö rö zé sei, „meg épí té sei” 

(Szjt. 18. § (2) be kez dés). A nyom vo nal ter vek (a vé le mény ben: épí té sze ti-mű sza ki terv -

do ku men tá ci ók) az al kal ma zott tu do má nyos mű vek és a szak iro da lom ha tár te rü le té re 

tar to zó mű vek, ame lyek vagy épí té sze ti al ko tás, vagy mű sza ki lé te sít mény ter ve ként 

ré sze sül het nek szer zői jo gi vé de lem ben. 2. A nyom vo nal ter ve zés jo gi-mű sza ki kö tött -

sé gei kor lá toz zák, de ál ta lá ban nem zár ják ki a ter ve ző egyé ni-ere de ti jel le gű, al ko tói 

vá lasz tá sát az út nyom vo nal ve ze té sé nek meg ter ve zé sé ben. Azt, hogy adott eset ben 

a ter ve ző egyé ni-ere de ti al ko tó te vé keny ség út ján lét re ho zott mű vel (azo no sít ha tó 

mű résszel), vagy tí pus, vagy ru tin szab vány vagy szol gai má so lás út ján al kal ma zott 

meg ol dás sal töl ti-e ki a ren del ke zé sé re ál ló al ko tói já ték te ret, csak az adott út nyom -

vo nal(rész) ter ve i nek rész le tes szak ér tői vizs gá la ta alap ján dönt he tő el. 3. Ha a nyom -

vo nal terv, vagy an nak ré sze le het mű, ak kor an nak a tér ben ér zé kel he tő táj épí té szeti 

„több szö rö zé se” is oszt ja a terv sor sát. Ha egy adott nyom vo nal terv nem mi nő sül mű -

nek, ki zárt, hogy a meg va ló sí tott út nyom vo na la, mint táj épí té sze ti al ko tás szer zői 

mű nek mi nő sül jön. 4. A meg va ló sí tott út nyom vo nal raj za a tér ké pé sze ti al ko tás, mint 

össze tett szer zői mű szer zői jo gi vé de lem alatt ál ló „anya ga”, amit a tér ké pé sze ti mű 

cél já ra át dol goz nak. A tér ké pé sze ti lép ték (ará nyos ki csi nyí tés) al kal ma zá sa so rán 

azon ban el vesz nek, ér zé kel he tet len né vál nak a nyom vo nal-ve ze tés eset le ges egyé ni-

ere de ti jel leg ze tes sé gei. Emel lett még adott eset ben a hi va ta los ira ti funk ció ki zár hat ja 

a szer zői jo gi vé de lem re va ló hi vat ko zást a nyom vo nal-terv tér ké pé sze ti cé lú fel hasz -

ná lá sa so rán. 
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10     Az Szjt.-ből a mű sza ki lé te sít mény fo gal ma is hi ány zik, ez ügy ben a ré gi Szjt. 32. § (2) be kez dé se hív -
ha tó se gít sé gül, amely sze rint mű sza ki al ko tás ként az olyan mű sza ki lé te sít mény ter ve ré sze sül szer -
zői jo gi vé de lem ben, amely az épü let fo gal mi kö ré be nem tar to zó, önál ló, ere de ti, mű sza ki al ko tás (pl. 
köz úti híd, ví zi erő mű) ter ve, vagy va la mely ipa ri üzem (üzem rész) tel jes gé pi be ren de zé sé nek ere deti 
egy sé ges meg ol dá sa. 



Az SZJSZT a 18/2005. szá mú vé le mé nyé ben mu ta tott rá ar ra, hogy a Fin ta Jó zsef 

épí tész ál tal ké szí tett Olim pia Köz pont ta nul mány nem mi nő sít he tő mű sza ki lé te sít mény 

ter vé nek, mi vel nem tar tal maz sem sza ba dal maz ha tó mű sza ki meg ol dást, sem olyan 

va gyo ni ér té kű gaz da sá gi, mű sza ki, il le tő leg szer ve zé si is me re te ket vagy ta pasz ta la -

to kat, ame lyek ne len né nek már egyéb ként is hoz zá fér he tők. 

 

Az utol só ként em lí tett ügy ben a mű sza ki meg ol dá sok ra hi vat ko zás fél re vi he ti az 

ol va sót, ugyan is azt su gall hat ja, hogy az új don ság a fel té te le a mű sza ki lé te sít mény 

ter ve ként va ló szer zői jo gi vé de lem nek, ho lott a terv áll hat szer zői jo gi vé de lem 

alatt ak kor is, ha sem sza ba dal maz ha tó mű sza ki meg ol dás, sem know-how nem je -

le nik meg benne, hi szen nem ez a kri té ri u ma. 

Bár a ha tá lyos Szjt. 1. §-ának (1) be kez dé se sze rint a vé de lem az iro dal mi, tu do -

má nyos és mű vé sze ti al ko tá so kat il le ti meg, an nak, hogy a konk rét szel le mi al ko tást 

ezek kö zül me lyik cso port ba kell so rol ni, szin tén nincs prak ti kus je len tő sé ge. A jo gi 

vé de lem szem pont já ból tény le ge sen ir re le váns, hogy az épí té sze ti al ko tá sok e há -

rom ka te gó ri án be lül – mai fel fo gá sunk sze rint – el ső sor ban nyil ván va ló an mű vé -

sze ti al ko tá sok kö ré be tar toz hat nak, ugyan ak kor nincs ki zár va, hogy egy épí té szeti 

al ko tás akár tu do má nyos mű ként is ér té kel he tő le gyen. Ez utób bi meg kö ze lí tést oszt -

ja az Szjt. Nagy kom men tár ja is.11 A Nagy kom men tár ar ra is rá vi lá gít, hogy az Szjt. 

együtt so rol ja spe ci á lis ren del ke zé sek alá a kép ző mű vé sze ti al ko tá so kat, az épí té -

sze ti al ko tá so kat és a mű sza ki lé te sít mé nye ket. En nek a cso port kép zés nek azon ban 

in kább tör té ne ti, mint gya kor la ti je len tő sé ge van: az épí té szet te rü le té re a szer zői jog 

a kép ző mű vé sze ti al ko tá sok irá nyá ból kö ze lí tett, és ez a meg kö ze lí tés mód a mai 

na pig rá nyom ja a bé lye gét a sza bá lyo zás ra. 

 

Az SZJSZT egyik – egyéb ként több szem pont ból is vi tat ha tó – vé le mé nye sze rint az 

épí té sze ti al ko tá sok mű vé sze ti al ko tá sok le het nek csak, ez azon ban in kább csak úgy 

le het meg ala po zott, hogy a szer zői jo gi tör vény szük ség sze rű en vé di a mű vé sze ti al -

ko tás nak mi nő sü lő épí té sze ti al ko tá so kat.12,13 
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11     GYERTYÁNFY (szerk.): i. m. (2006), 355. Barta Ju dit mo nog rá fi á já ban hi vat ko zik ar ra, hogy az épí té szet 
je len le gi meg íté lé se sze rint rész ben mű vé szet, rész ben tu do mány. BARTA: i. m. (2019), 244–247. 

 
12     SZJSZT – 28/2001. 
 
13     Azt, hogy nincs je len tő sé ge an nak, hogy mely ka te gó ri á ba so rol juk eze ket a mű ve ket, alá tá maszt ja az 

is, hogy a tör vény 1. §-ának (2) be kez dé se az iro dal mi, tu do má nyos és mű vé sze ti al ko tás vé del mé nek 
dek la rá lá sán túl azt is meg ha tá roz za, hogy iro dal mi, mű vé sze ti vagy tu do má nyos al ko tás nak kell te -
kin te ni a pél da ként fel so rolt al ko tá so kat, de hogy ezek kö zül egye sek mely konk rét ka te gó ri á ba is tar -
toz nak, nem utal. 

       Az „ilyen nek kell te kin te ni” for du lat nak te hát nem az a fe la da ta, hogy az ott sze rep lő szel le mi al ko tá -
so kat az iro da lom, a tu do mány vagy a mű vé szet al ko tá sá nak mi nő sít se, ha nem hogy azt a szak mai 
communis opiniót meg erő sít se, hogy ezek olyan tar tal mú vé de lem alatt áll nak, mint az iro dal mi, tu do -
má nyos vagy mű vé sze ti mű vek, még ab ban az eset ben is, ha egyéb ként ép pen a te rü let re vo nat ko zó 
szak mai ter mi no ló gia alap ján nem tar toz nak eb be a kör be. 



b) Egyé ni, ere de ti jel leg 
 

A vé de lem szem pont já ból a fen ti ek kel el len tét ben an nak van meg ha tá ro zó je len tő -

sé ge, hogy az érin tett szel le mi al ko tás a szer ző szel le mi te vé keny sé gé ből szár ma zó 

egyé ni, ere de ti jel le get mu tat-e. A mű egyé ni jel le gű, ha a szer ző sa já tos sze mé lyi -

sé ge tük rö ző dik benne, és ere de ti jel le gű, ha nem más mű vé nek után zá sa. 

Az egyé ni ség, ere de ti ség szint jé nek meg ha tá ro zá sa min dig élénk vi ta tár gya volt, 

ugyan ak kor azt a jog gya kor lat alap ján le het ál lí ta ni, hogy ez a mér ce nem túl ma -

gas, sőt, in kább ki fe je zet ten ala csony nak te kint he tő. 

 

Az SZJSZT 38/2001. vé le mé nye sze rint az Szjt. nem ha tá roz za meg az ere de ti ség 

fogal mát, mér té két. A ha zai és nem zet kö zi jog gya kor lat ér tel mé ben az egyé ni ere deti 

jel leg meg ál la pít ha tó sá gá nak az a fel té te le, hogy a mű ne le gyen más mű vé nek szol -

gai má so lá sa. Min den olyan tel je sít mény, amely ezt meg ha lad ja, el tér más mű vé től, az 

egyé ni, ere de ti jel le gű nek te kint he tő. 

Az SZJSZT 12/2004. szá mú vé le mé nye azt ál la pí tot ta meg, hogy az egyé ni, ere deti 

jel leg meg mu tat koz hat a strand és csó nak ki kö tő mű sza ki ter ve in ala pu ló szín di na mi -

kai ter ve zés ben, a rész le tek ki dol go zá sá ban, a tér bú to rok meg al ko tá sá ban, to váb bá 

al ko tó mű vé sze ti te vé keny ség a te le pü lés egé szé re vo nat ko zó ar cu lat meg al ko tá sa, 

en nek a szín di na mi kai meg je le né se, egy ség be fog la lá sa is. 

 

A stí lus je len tő sé ge 

Bár az al ko tást igen gyak ran fel le het is mer ni az al ko tó stí lu sá ról, stí lus ele me i ről, 

eb ből a szem pont ból pe dig az egyé ni ség le ké pe ző dé sé nek le het te kin te ni, ön ma gá -

ban a stí lus még sem áll szer zői jo gi vé de lem alatt, így a stí lus után zás sem sér ti  

a szer zői jo got, fel té ve, hogy nem egy konk rét al ko tás konk rét ele mé nek át vé te le 

tör té nik meg az al ko tó hoz zá já ru lá sa nél kül, ez utób bi ugyan is a stí lus konk rét mű -

ben va ló meg je le né sét is je len ti. 

 

A ki tün te té sek je len tő sé ge 

Az egyé ni, ere de ti jel le get nem a szer ző sze mé lye, ha nem an nak a mű ben va ló ki -

fe je ző dé se vo nat ko zá sá ban kell mér ni. Va gyis elő for dul hat az, hogy egy ki vá ló, 

szak má já ban ma ga san jegy zett, dí ja zott épí tész konk rét mun ká ja ép pen nem áll 

szer zői jo gi vé de lem alatt, de az is, hogy egy fi a tal, pá lyá ja ele jén ál ló, szé les kör -

ben még el nem is mert ter ve ző al ko tá sa vé de lem alatt áll. 

 

Az SZJSZT 38/2001-ben az el já ró ta nács nem fog lal ko zott az zal, hogy a ter ve ző ka -

pott-e Ybl-dí jat, ok le ve let, vagy ne vét már vány táb la rög zí ti-e, te kin tet tel ar ra, hogy 

a szer zői jog vé de lem fenn ál lá sa szem pont já ból ezek a té nye zők nem ve he tők fi gye -

lem be. 

 

Más jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés 

Ugyan  más jog sza bá lyok is meg ha tá roz zák (az adott jog sza bály sza bá lyo zá si tárgy -

kö re szem pont já ból), hogy mi mi nő sül épí té sze ti terv nek, ez ön ma gá ban nem bír 
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jelen tő ség gel a szer zői jo gi vé de lem szem pont já ból. Ahogy fent már utal tam rá, az 

al ko tás szer zői jo gi vé del me szem pont já ból nem fon tos, hogy az épí té sze ti terv nek 

mi nő sül jön. Az ál lí tás for dít va is igaz: ah hoz, hogy va la mely tel je sít mény épí té szeti 

terv nek le gyen te kint he tő, nem szük ség sze rű fel té tel az, hogy szer zői mű le gyen. 

 

Az SZJSZT a 3/2011. szá mú vé le mé nyé ben ar ra is rá vi lá gí tott, hogy az ön ma gá ban 

egyál ta lán nem érin ti a szer zői jo gi vé de lem fenn ál lá sát, hogy egy adott terv vagy 

alko tás meg fe lel-e az egyéb jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek (pl. ki vi te lez he tő-e, en ge -

dé lyez he tő-e, el van-e lát va terv pe csét tel), va la mint az épí tés ügyi igaz ga tá si el já rás 

kö ve tel mé nye i nek. 

 

A kö te le ző elő írá sok ha tá sa 

Az egyé ni, ere de ti jel leg tel je sü lé sét kü lö nö sen fon tos ala po san vizs gál ni azo kon a 

te rü le te ken, ahol a kre a tív gon do lat ki fe je ző dé se csak szi go rú sza bá lyok, el vek, tör -

vény sze rű sé gek fi gye lem be vé te le út ján le het sé ges. Ugyan is az adott al ko tó hoz kap -

cso ló dó egyé ni, ere de ti jel le get nem csak az zár ja ki, ha az egyé ni, ere de ti jel leg más 

sze mély hez kap csol ha tó, ha nem az is, ha egyál ta lán nem áll fenn (mert nem is áll hat 

fenn). Ez le het a hely zet ak kor, ha a kre a ti vi tást elő írá sok szo rít ják ha tá rok kö zé. 

An nak ér de ké ben, hogy meg le hes sen ál la pí ta ni, hogy ilyen ese tek ben mi is le het 

vé dett az adott al ko tás ból, ezek le hán tá sa el en ged he tet le nül szük sé ges. Gyak ran 

nem is nyil ván va ló a ha tár, és nem ele gen dő en nek meg ál la pí tá sá hoz a jo gi szak -

tu dás sem, ha nem szük sé ges a te rü le ten szak tu dás sal ren del ke ző szak ér tő be vo ná -

sa. Az SZJSZT gya kor la ta kez det től fog va ezt a meg kö ze lí tést tá maszt ja alá. Ép pen 

ez az oka an nak is, hogy az épí té si terv do ku men tá ció szá mos ele me kö zül sem áll hat 

va la mennyi szer zői jo gi vé de lem alatt, ha nem csak azok, ame lyek ben az egyé ni, 

ere de ti jel leg nek te re le het. 

 

Az SZJSZT 38/2001. szá mú vé le mé nye ál ta lá nos ság ban is el is me ri, hogy a ter ve ző nek 

a fi zi kai tör vé nyek és épí té sze ti elő írá sok szű kebb moz gá si te ret en ged nek, mint pél -

dá ul a kép ző mű vé sze ti al ko tá so kat lét re ho zó szer ző nek. 

Ugyan ak kor – mu tat rá az SZJSZT 13/2011. szá mú vé le mé nye – (még ha) a szak -

mai elő írá sok nyil ván va ló an de ter mi nál ják is bi zo nyos fo kig (az épí té sze ti al ko tás) ki -

ala kí tá sát, azon ban ha több fé le ki fe je zé si mód ra van le he tő ség, va gyis a ter ve ző egyé -

ni mó don vá laszt ha tott a le he tő sé gek kö zül, ak kor a meg adott ada tok, ha tár ér té kek, 

elő írá sok ke re te in be lül ere de ti szel le mi al ko tó te vé keny sé get vé gez ve ala kí tot ta ki  

a be épí té si és váz lat ter vet. Ilyen egyé ni, ere de ti gon do lat meg nyil vá nul hat pél dá ul az 

épületegyüttes, az utak el he lye zé sé ben, az épü le tek köz le ke dé si rend sze ré ben, a he -

lyi sé gek ki ala kí tá sá ban, mé re té ben, az épü le tek bel ső el ren de zé sé ben, a nyí lás zá rók 

el he lye zé sé ben. 

Az SZJSZT 28/2002. szá mú vé le mé nye pe dig meg erő sí tet te, hogy a „mű sza ki ter -

ve ket és az át ala kí tott jár mű ki ala kí tá sát a jár mű spe ci á lis funk ci ó ja, a kö te le ző mű -

sza ki és biz ton sá gi (köz le ke dés biz ton sá gi) elő írá sok, va la mint az át ala kí tan dó jár mű 

for má ja alap ve tő en meg ha tá roz ta, ez pe dig a je len eset ben ki zár ja az egyé ni, ere deti 

al ko tás jel le get. 
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Az SZJSZT a 25/2003/1-2. vé le mé nyé ben rög zí tet te, hogy még a kö te le ző elő írá so -

kat jócs kán tar tal ma zó mű sza ki ter vek ese té ben is, mint min den más mű ese té ben is, 

a jog vé de lem nek fel té te le, hogy a terv egyé ni-ere de ti al ko tás le gyen (mű sza ki lé te sít -

mény ter vé re: 10/1971., ál ta lá ban épít mé nyek re 3/1986., me ző gaz da sá gi lé te sít mény 

terv re: 20/1980., töb bek kö zött kör nye zet vé del mi cé lú mű sza ki lé te sít mé nyek re: 

7/1994., üzem csar nok ter vé re, és a szer ző dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lást túl lé pő 

fel hasz ná lá sá ra: 6/1994., az ügy höz köz elál ló ten der terv re és kü lön a ki vi te le zé si 

terv re: 25/94., il let ve 14/95., el vi épí té si terv és épí té si ki vi te le zé si terv vi szo nyá ra: 

26/95., mű sza ki terv do ku men tá ció ügy ira ti mi nő sé gé re: 27/02., az en ge dé lye zé si és 

a ki vi te li terv vi szo nyá ra, a meg vál toz ta tás meg en ged he tő sé gé re 02/01.). 

Az SZJSZT 11/2003. szá mú dön té sé ben olyan ese tet vizs gált, amely ben az al pe res 

épí tész egy épü let pin ce szint jét szé le sí tet te ki, és az eb ből adó dó szük sé ges vál toz ta -

tá so kat vé gez te el a fel sőbb szin tek te kin te té ben. Az SZJSZT ar ra utalt, hogy az ilyen 

át ala kí tá sa az ere de ti al ko tás nak (amely egyéb ként a sa já tos je gye ket hor do zó hom -

lok za tot nem is érin ti) nem szer zői jo gi kér dés, ki zá ró lag mű sza ki jel le gű kér dés, ami 

nem is tar to zik a ha tás kö ré be. 

 

Rög zí tett ség 

A szer zői jo gi vé de lem nek nem fel té te le to váb bá az sem, hogy a mű bár mely for -

má ban rög zít ve le gyen, fel té ve per sze, hogy egyéb ként meg is mer he tő az al ko tás. 

A rög zí tett ség hi á nya az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben szin te nem is ér tel mez he tő, 

ugyan ak kor fon tos le het olyan szem pont ból, hogy a ter vet nem fel tét le nül pa pí ron 

kell rög zí te ni: az épí té sze ti ter vek ese té ben ma már a ki zá ró la go san di gi tá lis fájl -

ként va ló rög zí té sük is be vett gya kor lat. 

 

Az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak a C–310/17. szá mú Levola Hengelo-ügy ben ho zott dön -

té sé ből fa ka dó an csak az mi nő sül het mű nek, ami al kal mas a má sok tól va ló meg kü lön -

böz te tés re, még hoz zá ob jek tív kri té ri u mok alap ján, tech ni kai esz kö zök kel a tu do mány 

min den ko ri ál lá sa sze rint. (Az ügy egyéb ként egy sajt ízé nek szer zői jo gi véd he tő sé -

gé ről szólt.) 

 

Az öt let vé del me – vé del mé nek hi á nya 

Igen gya ko ri kér dés, hogy az épí té sze ti al ko tás vagy en nek egy ele me alap ját ké pe -

ző öt le tek áll hat nak-e szer zői jo gi vé de lem alatt. Az egyé ni, ere de ti jel leg kö ve tel -

mé nyé ből azon ban kö vet ke zik, hogy az öt let, elv, el gon do lás nem áll szer zői jo gi 

vé de lem alatt. (Te gyük hoz zá, hogy más vé de lem sem il le ti, leg fel jebb a nyil vá nos -

ság szá má ra el ér he tő sé gét aka dá lyoz hat ja va la mi lyen ti tok tar tá si meg ál la po dás.) 

Az öt let ki dol go zott ál la po tá ban vi szont már áll hat szer zői jo gi vé de lem alatt, még -

hoz zá ak kor, ha el éri azt a szin tet, ami kor már egyé ni, ere de ti jel le get mu tat (vagy 

más szel le mi tu laj don jo gi ol ta lom alatt, ha an nak a fel té te le it tel je sí ti). 

 

A BDT2006.1499. sze rint a terv elő ké szí té se so rán meg je le nő mű sza ki gon do la tok, el -

kép ze lé sek szer zői mű nek nem mi nő sül nek, az öt let szint jét nem ha lad ják meg. Szer zői 

jog sé re lem ezért nem va ló sul meg, ha az új ter ve ző nem a mű sza ki meg ol dást, ha nem 

leg fel jebb az ez zel kap cso la tos öt le tet ve szi át, és más épí té sze ti meg ol dást al kot. 
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Az SZJSZT 26/2004. dön té se sze rint két ség te len, hogy az öt let szer zői jo gi lag nem 

vé dett, így amennyi ben a fel pe res mű vé ből va ló ban csak öt le tek ke rül tek át vé tel re, és 

al pe res mű ve nem hasz nál fel ezen túl más ele me ket fel pe res be épí té si és váz lat ter vé -

ből, al pe res önál ló, szer zői jo gi lag vé dett al ko tást ho zott lét re. A ren del ke zés re bo csá tott 

do ku men tu mok ból vi szont egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó, hogy al pe res nem jut ha tott 

a fel pe res be épí té si és váz lat ter vé nek is me re te és lé nye ges ele me i nek fel hasz ná lá sa 

nél kül – még a ren del ke zés re ál ló hely ki je lö lé si ta nul mány terv, a meg ren de lő szó be li 

uta sí tá sai és az út ügyi mű sza ki elő írás alap ján sem – ennyi re ha son ló, lé nye gé ben 

azo nos ered mény re az épü le tek el he lye zé se, és fő ként az alap raj zi ki ala kí tást il le tő en. 

Az el já ró ta nács ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dik, hogy al pe res en ge dé lye zé si ter ve fel -

pe res be épí té si és váz lat ter ve lé nye ges ele me i nek fel hasz ná lá sá val ké szült. Kö zöt tük 

olyan nagy fo kú a ha son ló ság, hogy nyil ván va ló az egymásra épü lé sük. 

Az SZJSZT a 15/11/02. ügy ben meg ál la pí tot ta, hogy az ira tok kö zött sze rep lő, az al -

pe res ál tal be csa tolt öt le tek, váz la tok, el kép ze lé sek nem érik el azt az egyé ni-ere de ti 

ki fej té si szin tet, hogy azok bel ső épí té sze ti terv nek vagy bel ső épí té sze ti váz lat nak len -

né nek te kint he tők. Ezek az öt le tek, min ták, kü lön bö ző he lyek ről gyűj tött se géd anya gok 

egy részt is mert sze cesszi ós mo tí vu mok, más részt egyéb gyűj té sek. Ezek az anya gok 

al kal ma sak ar ra, hogy a meg ren de lő nek a ter ve ző vel va ló kon zul tá ci ó ját se gít sék, de 

nem érik el azt a szin tet, hogy ön ma guk ban szer zői jo gi vé de lem alatt áll ja nak. A bel -

ső épí tész fe la da ta, hogy a meg ren de lői kí ván sá gok fi gye lem be vé te lé vel a hely szín és 

a funk ció ad ta le he tő sé gek ke re te in be lül egy sé ges, har mo ni kus ter vet ké szít sen. Így 

a je len ügy ben nem le het az al pe re si öt le te ket a kész mű olyan al ko tó ele me i nek te -

kin te ni, amely azok szer ző sé gét meg ala poz ná. 

Az SZJSZT a 3/11. ügy ben meg ál la pí tot ta, hogy váz la tok és alap raj zi skic cek – el -

ne ve zé sük től füg get le nül – is te kint he tők mű nek, amennyi ben egyé ni, ere de ti jel leg gel 

bír nak. A vé de lem nem függ mennyi sé gi, mi nő sé gi, esz té ti kai jel lem zők től vagy az al -

ko tás szín vo na lá ra vo nat ko zó ér ték íté let től. 

 

 

c) A kü lön bö ző ter vek vé del me, il let ve a terv és a fel épí tett mű vi szo nya egymáshoz 
 

A terv vé del me 

A ko ráb bi Szjt. a kö vet ke ző kép pen fo gal maz ta meg az épí té sze ti al ko tá sok szer zői 

jo gi vé del mé nek ter je del mét: 

Vhr. 1. § (1) Az Szjt. vé del me alá tar to zó al ko tá sok – füg get le nül at tól, hogy az Szjt. 

meg ne ve zi-e – az iro da lom, a tu do mány és a mű vé szet min den al ko tá sa, így kü lö nö sen: 

– az épí té sze ti al ko tá sok, épületegyüttesek, il le tő leg városépítészeti együt te sek ter vei, 

– a mű sza ki lé te sít mé nyek ter vei. 

A ha tá lyos Szjt. a kö vet ke ző kép pen fo gal maz: 

1. § k) az épí té sze ti al ko tás és an nak ter ve, va la mint az épületegyüttes, il let ve  

a városépítészeti együt tes ter ve, 

l) a mű sza ki lé te sít mény ter ve [...] 
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Az 1969-es tör vény hez kap cso ló dó Vhr.14 ha tá roz ta meg a mű sza ki lé te sít mény 

ter vét (ilyen de fi ní ci ót a ha tá lyos jog ban nem ta lá lunk, a gya kor lat ban ez a ko ráb bi 

de fi ní ció él to vább): „mű sza ki al ko tás ként az olyan mű sza ki lé te sít mény ter ve ré sze -

sül szer zői jo gi vé de lem ben, amely az épü let fo gal mi kö ré be nem tar to zó, önál ló ere -

de ti mű sza ki al ko tás (pl. köz úti híd, ví zi erő mű stb.) ter ve, vagy va la mely ipa ri üzem 

(üzem rész) tel jes gé pi be ren de zé sé nek ere de ti egy sé ges meg ol dá sa. Egyéb ként a tör -

vény nek az épí té sze ti al ko tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei a mű sza ki lé te sít mé nyek re 

is ki ter jed nek.” 

A ko ráb bi és a ha tá lyos tör vény szö ve gé nek el té ré se nem vé let len: a ko ráb bi 

tör vény az épí té sze ti al ko tá sok ter ve it ré sze sí tet te vé de lem ben, a fel épí tett al ko tás 

et től el vá ló, önál ló vé del met nem él ve zett, csu pán a terv több szö rö zé sé nek (meg -

épí tés) volt az ered mé nye. A fel épült al ko tás te kin te té ben so ká ig az a meg kö ze lí tés 

ural ko dott, hogy a tu laj do nos ren del ke zé si jo ga – ilyen szem pont ból – ha tár ta lan,  

a ter ve zést kö ve tő en bár mit meg te het a fel épült épü let tel. 

 

Az SZJSZT-nek is mert olyan, ko rai vé le mé nye (03/1986.), amely vi szont a fel épí tett 

épü let szer zői jo gi vé del mét is el is mer te. Az SzJSzT sze rint jo gunk ban az épí té sze ti 

al ko tás és egyéb mű sza ki lé te sít mény, mint al ko tás fo gal ma ket tős jel le gű, be le tar to zik 

a terv és az épü let (mű sza ki lé te sít mény) is, il let ve hogy az épí té szet ben szer zői mű 

a tér min den egyé ni, ere de ti ala kí tá sa. Ilyen nek mi nő sül nek azok az épü le tek, mű sza ki 

lé te sít mé nyek ter vei és mind azok a raj zok, a há rom di men zi ós mo del lek (va gyis együtt 

épí té sze ti mű vek re vo nat ko zó al ko tá sok), ame lyek alap ján ezek az épü le tek, mű sza ki 

lé te sít mé nyek (va gyis együtt épí té sze ti mű vek) lét re hoz ha tók. Az egyé ni ere de ti vo ná -

sok meg nyil vá nul hat nak akár az épü let, lé te sít mény kül se jé ben, akár bel ső ké pé ben, 

il let ve az ezek re vo nat ko zó ter vek ben is. A szer zői jo gi vé de lem nem ter jed ki az épí -

té si tech no ló gi á ra, s a vé de lem szem pont já ból az épü let cél já nak sincs je len tő sé ge. 

Nem mi nő sül al ko tás nak az a pro duk tum, amely az adott fe la dat hoz ké pest csak 

egyet len meg ol dás sal kép zel he tő el.15 

 

Je len leg a fent em lí tett sza bály meg fo gal ma zá sa sze rint mind a terv, mind a fel épí -

tett mű önál ló szer zői jo gi vé del met él vez: ez te hát két fe de lű vé de lem, lásd még 

más vi zu á lis al ko tás nál, és a dísz let, jel mez ese tén is. (Ez a meg ol dás fe lel meg a nem -

zet kö zi szer ző dé ses fel té te lek nek is, ugyan is a Ber ni Uni ós Egyez mény16 2. cik ke 

az épí té sze ti mű ve ket, il let ve az épí té sze ti – vagy tu do má nyos vo nat ko zá sú – ter -

ve ket is vé de lem ben ré sze sí ten dő ként em lí ti.) 

Fon tos ez a sza bá lyo zá si vál to zás több szem pont ból is: egy részt a terv nem fel -

tét le nül épül fel, más részt az el ső terv től a fel épü lé sig az al ko tás hosszú fo lya ma ton 

18

14     9/1969. (XII. 29.) MM-ren de let a szer zői jo gi tör vény vég re haj tá sá ról, 32. § (2) be kez dés. 
 
15     LENKOVICS Bar na bás – SZÉ KELY Lász ló: A Szer zői Jo gi Szak ér tő Tes tü let szak vé le mé nye i nek gyűj te mé -

nye III. 1990–1996. Bp., Eötvös, 1998. 8. Itt le het ar ra utal ni, hogy a ko ra be li iro da lom is el moz dult 
ezen ál lás pont fe lé: Ld. CSIL LAG György: Terv és/vagy épü let, avagy mit véd a szer zői jog? = Jog tu do -
má nyi Köz löny, 1987, 10. sz. 

 
16     Az iro dal mi és a mű vé sze ti mű vek vé del mé ről szó ló 1886. szep tem ber 9-i Ber ni Egyez mény Pá rizs ban, 

1971. jú li us 24. nap ján fe lül vizs gált szö ve ge, Ma gyar or szá gon ki hir det te az 1975. évi 4. tör vé nye re jű 
ren de let. 



megy ke resz tül, gyak ran akár egy konk rét terv is több vál toz ta tá son esik át, vagy 

több terv is ké szül, a több sza ka szos ter ve zé si fo lya mat kü lön bö ző sza ka sza i ba kü -

lön bö ző al ko tók kap cso lód hat nak be, és ők akár kü lön is ér té kel he tő al ko tá so kat 

hoz hat nak lét re. 

Bár az szin te ki zárt nak mond ha tó, hogy terv nél kül ké szül jön el egy fel épí tett 

épí té sze ti al ko tás, az még sem el kép zel he tet len – ré geb bi épü le tek ese té ben pe dig 

elég gya ko ri –, hogy a ter vet már nem le het fel lel ni, de az épü let még áll és eset leg 

át dol go zás ra (át épí tés re) szo rul. Ilyen ese tek ben kü lö nö sen fon tos az önál ló vé de -

lem el is mert sé ge. 

Azt, hogy mi mi nő sül terv nek, nem de fi ni ál ja az Szjt. A szer zői jo gi jog gya kor lat -

ból is csak cse kély kö vet kez te tést le het le von ni er re vo nat ko zó an. 

 

Az SZJSZT 28/2001. szá mú vé le mé nye – saj nos rész le tes ki fej tés nél kül – ar ra a kö -

vet kez te tés re ju tott, hogy az ügy ben vizs gá lan dó lát vány ter vek nem épí té sze ti mű ter -

ve ként ré sze sül nek vé de lem ben, ha nem gra fi kai al ko tás ként. Az áb rá zo lá sok (váz la tok, 

gra fi kák) nem te kint he tők épí té sze ti ter vek nek, te hát ilyen mi nő ség ben nem tar toz nak 

szer zői jo gi vé de lem alá. Azt azon ban nem fej ti ki a vé le mény, hogy ezek mi ért nem 

mi nő sül nek épí té sze ti ter vek nek. 

 

Mi vel az Szjt. nem ad er re de fi ní ci ót, ezért azt kell fel té te lez nünk, hogy önál ló 

szerzői jo gi fo gal ma az épí té sze ti terv nek nincs, így más, épí té sze ti tár gyú jog sza -

bá lyok ból, egyéb nor mák ból, vagy az épí té sze ti szak ma szo ká sa i ból kell ar ra 

követ kez tet ni a szer zői jo gi ügyek meg íté lé sé nél, hogy mi tar to zik ide. (Ön ma gá ban 

azon ban az, hogy egy eset le ges ha tó sá gi el já rá si tár gyú jog sza bály a sa ját cél já ra 

de fi ni ál ja az épí té sze ti terv fo gal mát, nem je len ti egyút tal azt is, hogy ki zá ró lag azt 

kel le ne szer zői jo gi ér te lem ben is épí té sze ti terv nek te kin te ni.) 

An nak, hogy a szer zői jo gi fo gal mat a jo gon kí vü li tar ta lom mal tölt sük meg, min -

den képp elő nye le het, hogy nem kell jo gi és nem jo gi fo gal mak egye zé sé nek hi á -

nyá ból fa ka dó prob lé má kat ke zel nünk. 

Nyil ván va ló an má sok a kö vet kez mé nyei an nak, hogy egy terv nem mi nő sül épí -

té sze ti terv nek szer zői jo gi, il let ve épí té sze ti ha tó sá gi en ge dé lye zé si szem pont ból. 

Az, hogy egy al ko tás szer zői jo gi lag nem épí té sze ti terv, nem fel tét le nül jár az zal, 

hogy az al ko tás nem mi nő sül szer zői jo gi lag vé dett nek, csak nem terv ként, ha nem 

más ne ve sí tett vagy akár nem is ne ve sí tett al ko tás ként él vez ol tal mat. En nek csak 

az a fel té te le, hogy a szer ző szel le mi te vé keny sé gé ből fa ka dó egyé ni, ere de ti jel -

leg gel bír jon. Eb ből azon ban az kö vet ke zik, hogy amennyi ben egy al ko tás ugyan 

szer zői jo gi vé de lem alatt áll, de nem épí té sze ti al ko tás ként, ak kor rá az adott mű -

tí pus ra vo nat ko zó nor mák lesz nek al kal ma zan dók, és nem az épí té sze ti al ko tá sok 

te kin te té ben egyéb ként spe ci á li san rög zí tett sza bá lyok. 

 

Re konst ruk ci ós terv vé del me 

Ön ma guk ban a re konst ruk ci ós ter vek is óri á si mun kát kép vi sel nek és szel le mi tel -

je sít ményt tük röz nek, de ál ta lá ban nem hoz nak lét re szer zői al ko tást, mert szer zői 

jo gi ér te lem ben nincs az ered mény nek egyé ni, ere de ti al ko tó jel le ge, mi vel az épü let 

ren del te té se, kül ső meg je le né se, tö meg kép zé se, el he lyez ke dé se, anyag hasz ná la ta 
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stb. meg ha tá ro zott. A re konst ruk ció na gyon ha son lít a res ta u rá lás hoz, ahol a res tau -

rá tor nem tö rek szik más ra, mint az ere de ti al ko tás hely re ál lí tá sá ra, mun ká ja annál 

tö ké le te sebb, mi nél job ban si ke rül az ere de ti mű vet hely re ál lí ta ni. (A res ta u rá lás, 

így a re konst ruk ció, fel mé ré si ter vek el ké szí té se köz ben ter mé sze te sen ke let kez -

het nek szer zői mű vek, raj zok, sza ki ro dal mi mű nek mi nő sü lő le írá sok stb.) 

 

Az SZJSZT egy hom lok za ti terv kap csán is vizs gál ta, hogy a re konst ruk ció áll hat-e 

szer zői jo gi vé de lem alatt. Eb ben az SZJSZT-06/10. vé le mé nyé ben meg ál la pí tot ta, hogy 

az épít ke zés hez hasz nált vé dő há lón meg je le nő re konst ruk ci ós ké pen lát ha tó el té ré sek 

nem ered mé nyez nek új, egyé ni-ere de ti szel le mi al ko tást, ugyan is azok az ere de ti épü -

le ten (és ezek sze rint az ere de ti ter vek ben) is sze rep lő mo tí vu mok (dí szí tő ele mek, kő -

fe jek, dom bor mű vek) mi ni má lis va ri á ci ói. Új, az ere de ti hom lok za ton nem sze rep lő 

lénye ges épí té sze ti ele met a gra fi ka nem tar tal maz. Pusz tán az ere de ti hom lok za ton 

is sze rep lő mo tí vu mo kat va ri ál ja olyan mó don, hogy az zal a fel újí tás előt ti hom lok -

za ti lát ké pet, az épí té sze ti al ko tás egé szét csak je len ték te len mér ték ben vál toz tat ja 

meg. Mind ezek alap ján a vé dő há ló hoz fel hasz nált gra fi ka nem éri el a szer zői jo gi 

olta lom hoz szük sé ges egyé ni ség, ere de ti ség szint jét, így az Szjt. 1. § (3) be kez dé se 

alap ján nem áll szer zői jo gi ol ta lom alatt. Az Andrássy út 52. szám alat ti épü let ere -

de ti ter ve it Schmall Hen rik (1846 – 1913) al kot ta, aki nek a mű vei, te kin tet tel a szer zői 

jo gi vé del mi idő le jár tá ra, már nem áll nak szer zői jo gi vé de lem alatt az Szjt. 31. § (1) 

be kez dé se alap ján. 

 

A mis kol ci Desz ka temp lom ese tét Barta Ju dit ír ta meg rész le te sen ta nul má nyá -

ban.17 A Szeghalmy Bá lint ál tal az 1930-as évek ben ter ve zett temp lom 1997-ben 

le égett, ezt kö ve tő en Pus kás Pé ter és Ru dolf Mi hály ter vei alap ján re konst ru ál ták. 

A ter ve zők az ere de ti temp lom épü le té nek új ra ter ve zé se kor szá mos vál toz ta tást 

haj tot tak vég re, ezek egy ré sze lát ha tat lan volt, má sok lát ha tók. A Pro Architectura-

díj jal is ju tal ma zott re konst ruk ci ós ter ve zők te vé keny sé ge lé nye ge sen meg ha lad ta 

a mű em lék-re konst ruk ci ós ter ve zé si el vá rá so kat. Ez zel össze füg gés ben azon ban 

Barta Ju dit is hang sú lyoz za, hogy ilyen mó don a Desz ka temp lom re konst ruk ci ó ja 

kap csán a bel ső épí té sze ti ter vek vo nat ko zá sá ban me rül het fel, hogy azok egyé ni, 

ere de ti jel le get hor do zó szer zői jo gi al ko tá sok. 

 

Min dezt ki egé szít ve, ár nyal va az SZJSZT a 03/17. ügy ben ki mond ta, hogy egy épü let 

re konst ruk ci ó ja, res ta u rá lá sa ab ban az eset ben is szer zői jo gi vé de lem alá es he tő ter -

vek meg al ko tá sá val, il let ve épü let meg épí té sé vel jár, ha az ere de ti ál la po tot a le he tő 

leg hí veb ben pró bál ják vissza ál lí ta ni. Egy részt az ere de ti ter vek rend sze rint nem áll -

nak teljeskörűen ren del ke zés re. Ha azon ban ren del ke zés re is áll nak, az idő mú lá sa és 

a meg épí tett épü let el ke rül he tet len ál lag rom lá sa olyan öt le tek, meg ol dá sok, kon cep ci ók 

al ko tó for má ba ön té sét igény li, amely ki zár ja azt az ál lí tást, hogy a re konst ruk ció/res -

ta u rá lás fo gal mi lag min den eset ben szol gai má so lást ered mé nyez. Azt ter mé sze te sen 
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17     BARTA Ju dit: Épí té sze ti al ko tá sok szer zői jo gi vé del me és a gaz da sá gi rek lá mo zás né mely össze füg gé sei 
meg tör tént ese tek alap ján = Iparjogvédelmi és Szer zői Jo gi Szem le, 2011, 6. sz. 



eset ről eset re kell meg vizs gál ni, hogy me lyek az adott terv(mű) ese té ben meg ál la pít -

ha tó, egyé ni- ere de ti jel le get ered mé nye ző al ko tá sok. 

 

A ten der terv, épí té si en ge dé lye zé si terv do ku men tá ció, ki vi te li terv, 

szak ági terv vé del me 

Az épí té si terv do ku men tá ció és a ki vi te li terv szer zői jo gi szem pont ból alap ve tő 

kü lönb sé get mu tat nak: a ter vek kö zül az épí té si terv az, ami jel lem ző en ele gen dő 

ere de ti ség gel bír a vé de lem hez, míg a ki vi te li terv lé nye gé ben a szer zői jo gi ér te -

lem ben vett terv és a szer zői jo gi ér te lem ben vett épü let köz tes ál lo má sa, amely 

mint egy tech ni kai, mű sza ki tük re az el ső al ko tás nak, ér de mi vál toz ta tást elv ben nem 

tar tal maz hat. Ilyen mó don pe dig az épí té si terv do ku men tá ci ó hoz ké pest ál ta lá ban 

nem le het (önál ló) mű és nem bír hat egyé ni, ere de ti jel leg gel sem, ami önál ló szer -

zői jo gi vé del met ke let kez tet het ne raj ta. 

 

Aho gyan az SZJSZT a 2007/06. szá mú ügy ben meg ál la pí tot ta: a tervműveknek több, 

egymásra épü lő, de jo gi ér te lem ben egymástól füg get len „fá zi sa”, ké szült sé gi fo ka van 

(pl. ta nul mány terv és/vagy lát vány terv, en ge dé lye zé si terv, ki vi te li terv), e ké szült ségi 

fo kok el éré se és a tény le ges ki vi te le zés el ke rül he tet len vál toz ta tá so kat (el ha gyá so kat, 

tar tal mi mó do sí tást, bő ví té se ket) igé nyel, ame lye ket a fel hasz ná ló a szer ző til ta ko zá sa 

el le né re is vég re hajt hat, vagy a szer ző től kü lön bö ző sze méllyel vég re haj tat hat. 

Az SZJSZT 39/2001. vé le mé nye azt rög zí tet te egy épí té si en ge dé lye zé si terv do ku -

men tá ci ó ról, hogy az el ju tott ab ba a stá di um ba, hogy szer zői jo gi ol ta lom alá es sen. 

Azt en ge dé lye zé si terv szük ség sze rű en tar tal maz za a mű sza ki ada to kat, ame lyek  

a meg va ló sí tan dó épü let ké sőb bi funk ci o ná lis ki ala kí tá sát, fő szer ke ze ti ele me it, anyag -

hasz ná la tát és így meg je le né sét egy ér tel mű en meg ha tá roz zák. A ki vi te li terv el ké szí -

té se azon ban az épü let meg va ló sí tá sá nak a sza ka szá ba tar to zó te vé keny ség, így az 

sem az épü let kon cep ci ó já nak, épí té sze ti ki ala kí tá sá nak alap ve tő kér dé se it, sem a szer -

zői jo gok kér dé sét nem érin ti, nem érint he ti. A ki vi te li ter vek ké szí té se a meg va ló sí tás 

ré szét ké pe zi, an nak a mű sza ki tar tal mát rész le te sen meg ha tá ro zó, va la mint a gyárt -

mány ter vek ké szí té sé re irá nyu ló mun ka ré szei az épü let épí té sze ti ki ala kí tá sá nak fő 

vo ná sa it, tö meg for má lá sát, meg je le né sét alap ve tő en nem érint he tik. A ki vi te li ter vek 

ké szí té se so rán a ren del ke zés re bo csá tott ter vek és do ku men tu mok nem te kint he tők 

szer zői jo gi ol ta lom alá eső te vé keny ség ered mé nyé nek. A ki vi te li ter ve zés so rán eset -

leg meg je le nő új és ere de ti mű sza ki meg ol dá sok vé del me nem a szer zői jo gi tör vény, 

ha nem a mű sza ki meg ol dá sok sza ba dal maz ta tá sa út ján le het sé ges. 

 

Ál lás pon tom sze rint vi tat ha tó a vé le mény nek az az ál lí tá sa, hogy a ki vi te li terv sem -

mi lyen kö rül mé nyek kö zött ne tar tal maz hat na olyan ele me ket, ame lyek egyé ni, 

ere de ti jel le gük mi att szer zői jo gi vé de lem alá ke rül het nek. 

An nak, hogy az en ge dé lye zé si és a ki vi te le zé si terv mi lyen vi szony ban van nak 

egymással, je len tő sé ge le het az alább rész le te sen tár gya lás ra ke rü lő sze mély hez 

fű ző dő jo gok szem pont já ból is. 

 

A 14/2006. szá mú vé le mény is ezt tá maszt ja alá: igaz ugyan, hogy az el já ró ta nács itt 

is azt ál la pí tot ta meg, hogy a ki vi te li terv hez ké pest a meg va ló sí tá si terv tar tal ma -
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zott vál toz ta tá so kat (te hát le het sé ges a vál toz ta tás!), ezek nem sér tik a szer ző sze -

mély hez fű ző dő jo gát, mi vel ezek a vál toz ta tá sok nem vol tak sé rel me sek a szer ző 

becsü le té re vagy jóhírnevére. 

Az SZJSZT a 2/2001. vé le mé nyé ben fog lal ko zott a sze mély hez fű ző dő jo gok és a va -

gyo ni jo gok önál ló, egy más mel let ti lé té vel, ki mond va, hogy ha fel is té te lez zük, hogy 

egy ki vi te le zé si terv – adott eset ben – az en ge dé lye zé si terv hez ké pest eset leg fel fog -

ha tó le het egy ilyen „más mű nek,” az ilyen „más mű” lét re ho zá sa a szer zői en ge dé lye 

nél kül az Szjt. 29. §-ának a meg sér té sét je len ti (emel lett a vál toz ta tá sok ter mé sze té -

től füg gő en, az Szjt. 67. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti sze mély hez fű ző dő jog meg -

sér té sé ről is szó le het, hisz a két fé le jog önál ló lé te nem zár ja ki, hogy al kal man ként 

ne len né nek ugyan az zal a cse lek ménnyel, pár hu za mo san meg sért he tők. 

 

Kö vet kez te tés ként le von ha tó eb ből az eset ből az, hogy az épí tés ter ve zés so rán 

több fé le terv ké szül, ame lyek nem fel tét le nül mind szer zői mű vek, de az is le het -

sé ges, hogy funk ci ó juk ból fa ka dó an egy sze rű több szö rö zé sei ko ráb bi – szer zői jogi 

vé de lem alatt ál ló – ter vek nek. 

Mind azon ál tal még az is elő for dul hat, hogy a ter ve zést olyan ala pos elő ké szü le -

tek el őzik meg, ame lyek alap ján már a ké sőb bi ter ve zés so rán nem fej lő dik to vább 

ér dem ben, va gyis az elő ké szü le tek től el kü lö nít he tő en ol ta lom ké pes al ko tást ered -

mé nye ző mó don a terv. 

 

Ilyen ese tet vizs gált az SZJSZT az SZJSZT-04/10. vé le mé nyé ben, amely épí té si ten der -

terv kap csán ál la pí tot ta meg, hogy az olyan mér ték ben volt rész le tes, hogy a ki vi te li 

terv már nem adott hoz zá egyé ni, ere de ti jel le gű ki egé szí tést, így a ten der terv áll 

szer zői jo gi vé de lem alatt és en nek fel hasz ná lá sá hoz lett vol na szük ség az en ge dély re. 

Az SZJSZT a 03/11. ügy ben ki mond ta, hogy a szer zői jo gi ol ta lom szem pont já ból 

kö zöm bös, hogy a kér dé ses be épí té si és váz lat terv ön ma gá ban sem en ge dé lye zé si, 

sem ki vi te le zé si épí té sze ti terv kidolgozottsági szint jét nem éri el. Bár le het, hogy 

igaz ga tá si ér te lem ben nem fe lel meg az épí té sze ti terv vel szem ben tá masz tott kö ve -

tel mé nyek nek (pl. a már em lí tett ki vi te lez he tő ség, en ge dé lyez he tő ség), szer zői jo gi 

szem pont ból ren del kez het, és az el já ró ta nács ál lás pont ja sze rint ren del ke zik is az 

épí té sze ti al ko tá sok ter vét meg il le tő szer zői jo gi vé de lem mel, te kint ve, hogy önál ló 

ter ve zői dön té sek so ro za tát igény lő, egyé ni, ere de ti jel le gű mű ről van szó. Fel pe res be -

épí té si és váz lat ter ve egy ér tel mű en és kel lő mély ség ben tar tal maz za azo kat a leg fon -

to sabb funk ci o ná lis és mű sza ki tar tal ma kat, ame lyek de ter mi nál hat ják a terv alap ján, 

an nak to vább fej lesz té sé vel meg va ló sít ha tó épí té sze ti al ko tást. 

 

A vizs gált eset sor is rá mu tat ar ra, hogy nem az dön ti el, hogy egy al ko tás terv ként 

szer zői mű nek mi nő sül-e, hogy azt terv nek hív juk-e, vagy mi lyen terv nek ne vez -

zük, to váb bá hogy a ter ve zé si fo lya mat mely pont ján jön lét re, ha nem a szer zői jogi 

kri té ri u mok tel je sü lé se: az egyé ni, ere de ti jel leg meg je le né se a fo lya mat adott 

pont ján. 
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d) A terv és az épü let vi szo nya – A több szö rö zés és az át dol go zás, 

mint a terv alap ve tő fel hasz ná lá si mód jai18 
 

Amel lett, hogy a fent vizs gált sza bá lyok ból az kö vet ke zik, hogy a terv és az épü let 

egymástól füg get le nül, önál ló mű ként a szer zői jog ál tal vé dett, ab ban az eset ben, 

ha egy sze rű ki vi te le zés ről, il let ve után épí tés ről van szó, az nem ke let kez tet kü lön -

ál ló szer zői jo gi vé del met. Ez ab ból adó dik, hogy az épü let egy részt önál ló ol tal mi 

tárgy, más részt egy ben a terv mű több szö rö zé se is, te hát az épü let meg épí té se olyan 

fel hasz ná lás (több szö rö zés), amely nek az ered mé nye ma ga is mű, és amely nek ere -

de ti jo go sult ja meg egye zik a terv mű jo go sult já val. Ez kö vet ke zik az Szjt. 18. § (2) 

be kez dé sé nek ér tel me zé sé ből is. Esze rint: Az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben több szö -

rö zés a terv ben rög zí tett al ko tás ki vi te le zé se és után épí té se is. 

 

Az SZJSZT a 28/2001/1-2. dön té sé ben rög zí tet te, hogy az épí té sze ti al ko tá sok ese -

té ben több szö rö zé sen az Szjt. a terv ben rög zí tett al ko tás ki vi te le zé sét, után épí té sét 

ér ti. 

 

Az SZJSZT fen ti ér tel me zé se azon ban túl sá go san szű kí tő meg ál la pí tás, mert az Szjt. 

sze rint a ki vi te le zés és az után épí tés is több szö rö zés, de ezen kí vül még szá mos 

mó don több szö röz he tő az al ko tás, így ezek is több szö rö zés nek mi nő sül nek. 

Igen fon tos e két as pek tus el kü lö ní té se egymástól: az épí té sze ti al ko tás nak és  

a terv nek az önál ló szer zői jo gi vé del me azt kí ván ja biz to sí ta ni, hogy a fel épí tett 

épü let tel kap cso lat ban is le gye nek a szer ző nek ren del ke zé si jo gai, míg a több szö -

rö zés re vo nat ko zó sza bály a konk rét terv és az ez alap ján fel épí tett épü let vi szo nyát 

ren de zi egymással, mint egy össze köt ve eze ket: ha a terv hez ké pest nincs – szer zői 

jo gi szem pont ból re le váns – el té rés a fel épí tett épü let ben, ak kor an nak csak ugyan -

az a sze mély le het a szer ző je és eb ben az eset ben egy mű ről kell be szél nünk.19 

 

Az SzJSZT a 05/13. ügy ben ál la pí tot ta meg azt, hogy a több szö rö zé si tí pu sú össze -

füg gés nem csak ak kor áll hat fenn, ha az épü le tet tény le ge sen fel épí tik, ha nem akár 

olyan eset ben is, ami kor an nak csak az alap za ta szü le tik meg. Eb ben az ügy ben az 

el já ró ta nács „a cö löp ala po zás szer zői jo gi vé del mé nek meg ál la pít ha tó sá ga kap csán 

hang sú lyoz za, hogy bár mely épü let ala po zá sa szük ség sze rű en össze függ az ala po zás -

ra épü lő fel épít ménnyel, épü let tel. Az ala po zás szak sze rű ter ve zé se so rán a ter ve zett 

fel épít mény mű sza ki pa ra mé te re it ve szik fi gye lem be, az zal a cél lal, hogy ta ka ré kos, 

de ha té kony mó don há rul ja nak át a lé te sít mény ben ke let ke ző füg gő le ges és víz szin -

tes erők az ala po zás ra, il let ve ma gá ra a te her hor dó ta laj ra. Ép pen ott és ép pen olyan 

alap tes tek re van szük ség az egyes he lye ken, ahogy ezt a fel épít mény ből át adó dó ter -
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18     BARTA: i. m. (2018), 236. Az Szjt. nem kö vet ke ze tes, az 1. § (2) be kez dés k) pont ja ne ve sít ve vé del mezi 
az épí té sze ti al ko tást, ugyan ak kor a kü lö nös rész a X. fe je zet cí mé ből és a 67. § szö ve gé ből ki van 
hagy va, csak az épí té sze ti al ko tás ter vét em lí ti mint vé dett jog tárgy. 

 
19     E kü lönb ség té tel ami att is fon tos, hogy a mű sza ki lé te sít mé nyek ter ve i vel kap cso lat ban az Szjt. je len -

leg is csak a ter vek re biz to sít ja a vé del met, és saj nos a több szö rö zé si sza bály sem em lí ti a fel épí tett 
lé te sít mé nye ket, ami ből az kö vet ke zik, hogy ezek sem mi lyen mó don nem él vez nek vé del met. 



hek, erő ha tá sok igé nye lik. Az ala po zás disz po zí ci ó já nak, mé re te zé sé nek pon to san meg 

kell fe lel nie a he lyi ta laj adott sá ga i nak, va la mint az épü let tar tó szer ke ze ti rend sze ré -

ből és a hasz ná lat ból adó dó kö ve tel mé nyek nek. Egy cél sze rű en, mér nö ki mun ká val ki -

ala kí tott ala po zá si terv egy bi zo nyos meg ha tá ro zott tu laj don sá gok kal ren del ke ző és 

egy konk rét hely szín re ké szü lő épü let ala po zá sá nak a kö ve tel mé nye it tel je sí ti, és nem 

csak úgy ál ta lá ban egy ala po zás.” 

 

A terv, a ma kett, a ki vi te le zett épü let egya ránt az egyé ni-ere de ti gon do lat szö ve -

dék nek a le ké pe ző dé se, és mint ilyen, mind egyik él ve zi a szer zői jog ol tal mát.20 

Az épü let fel épí té se a ren del ke zés re ál ló terv alap ján en nek fé nyé ben kü lön en -

ge délyt igé nyel. Er re vi lá gít rá az SZJSZT 30/2004. szá mú dön té se is, amely egy 

bün te tő el já rás ban szü le tett. Az ügy – egyéb ként ne he zen re konst ru ál ha tó – tény -

ál lá sa sze rint a ter vek alap ján elő ször jog sze rű en fel épült egy épü let, de ezt kö ve -

tő en újabb épü let fel épí té sé re ke rült sor a ter vek alap ján, amely hez vi szont már 

nem kér tek en ge délyt az épí tész től. A dön tés ki mond ta, hogy a jog sze rű en fel hasz -

nált és meg épí tett épü let ről ma gán cél ból sem ké szít he tő a szer ző en ge dé lye nél kül 

to váb bi má so lat. 

 

 

e) A terv mint ügy irat 
 

Az Szjt. 1. § (4) be kez dé se kü lön rög zí ti, hogy az ügy ira tok nem áll nak szer zői jo gi 

vé de lem alatt. Az egy be hang zó jog gya kor lat alap ján ez azon ban so sem je len ti azt, 

hogy a szi go rú an vett ügy irat ként ke ze lés től el té rő kö rül mé nyek köz ti fel hasz ná lás 

is ki ke rül ne a szer zői jo gi vé de lem alól, va gyis ezek hez a fel hasz ná lá sok hoz vi szont 

már új ra a szer ző en ge dé lye szük sé ges. 

Az Szjt. 18. §-ának (2) be kez dé se is ki zár ja azt az ér tel me zést, hogy a ha tó sá gi 

en ge dé lye zé sen át esett épí té sze ti al ko tá sok ter ve i nek bár mely fel hasz ná lá sa (pél -

dá ul több szö rö zé se) sza bad len ne a terv idő le ges ügy irat tá vá lá sa mi att. 

 

Az SZJSZT a 27/2002. szá mú vé le mé nyé ben vi lá gít rá, hogy az épí té si terv és az an -

nak alap ján fel épí tett épü let ugyan an nak az épí té sze ti al ko tás nak a két fé le anya gi 

for má ban va ló meg je le né se. Az Szjt. em lí tett ren del ke zé se sze rint, „[a]z épí té sze ti al -

ko tá sok ese té ben több szö rö zés a terv ben rög zí tett al ko tás ki vi te le zé se és után épí té se 

is. Alig ha me rül het fel bár ki ben az a gon do lat, hogy mi u tán az épí té sze ti al ko tá sok -

nak az épí tés ügyi en ge dé lye zé si el já rás ban fel hasz nált és – a fen ti ek ben ki fej tet tek 

sze rint – az ügy irat fo gal mi kö ré be tar to zó ter vei ügy ira ti funk ci ó ju kat te kint ve nem 

ré sze sül nek szer zői jo gi vé de lem ben, ezért sem mi lyen más vo nat ko zás ban sem ré sze -

sül het né nek ilyen vé de lem ben. Eb ből az kö vet kez nék, hogy a ter vek ben rög zí tett alko -

tá sok ki vi te le zé se is sza bad len ne, hisz ami nem vé dett, ar ra a fent idé zett mó don 

alkal ma zan dó több szö rö zé si jog sem irány adó. Mi u tán pe dig – ha csak va la ki meg 

nem sze gi az épí tés ügyi sza bá lyo kat – min den épí té sze ti al ko tás nak át kell men nie az 
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en ge dé lye zé si el já rá son, ez azt je len te né, hogy gya kor la ti lag meg szűn ne az épí té szeti 

al ko tá sok szer zői jo gi vé del me. Szin te fe les le ges hang sú lyoz ni, hogy az Szjt. sza bá -

lya i nak ilyen, ab szurd ér tel me zé se el fo gad ha tat lan len ne.” 

Az SZJSZT az épí té si-mű sza ki terv do ku men tá ció szer zői jo gi meg íté lé sé ről az épí -

tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás ban szó ló 27/2002. szá mú ügy ben rög zí tet te, 

hogy „3. Az épí té sze ti al ko tás ter ve egy ma gá ban nem te kint he tő irat nak, s így, ha ki -

zá ró lag így szem lél nénk, az „ügy irat” fo gal má nak sem fe lel het ne meg. Az épí tés ügyi 

ha tó sá gi el já rás ban – ami re a meg ke re sés vo nat ko zik – azon ban az épí té si-mű sza ki 

ter vek lé nye gé ben ügy ira tok mel lék le te ként sze re pel nek és így azok sor sát oszt ják 

(mind a ké re lem, mind egy eset le ges el len ké re lem, mind pe dig a ha tó sá gi ha tá ro zat az 

adott terv re vo nat koz nak; ezek ér tel met le nek len né nek a szó ban for gó terv nél kül). 

Így az épí tés ügyi en ge dé lye zé si el já rás tár gyát ké pe ző épí té si-mű sza ki ter vek ügy irati 

funk ci ó juk ban oszt ják az ügy ira ta i nak a sor sát, és vo nat ko zik rá juk az Szjt. 4. §-ának 

(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki vé tel. Ez azt je len ti, hogy az adott ügy ke re te in 

be lül, az adott el já rás cél já ra, sza ba don fel hasz nál ha tók, az ügy ben ér de kel tek a szer -

ző en ge dé lye nél kül má so la tot kap hat nak ró luk (és ez vo nat ko zik a tel jes terv do ku -

men tá ci ó ra). (Mind ez a szer zői jog szem pont já ból van így; an nak meg ál la pí tá sa, hogy 

az ál lam igaz ga tá si el já rá si sza bá lyok sze rint mi lyen eset le ges fel té te lek vagy kor lá to zá -

sok áll hat nak fenn, il let ve hogy ki és mi ként fe de zi a több szö rö zés költ sé ge it, túl megy 

a Tes tü let ha tás kö rén.) 4. Az ügy ke re te in kí vül, az ügy in té zé si fo lya mat tól füg get le -

nül és ál ta lá ban olyan kor, ami kor a ter vek fel hasz ná lá sa nem kap cso ló dik – lé nye gé -

ben, mint mel lék le te ké (akár csa tol va van nak az adott irat hoz, akár csak uta lás van 

rá juk, mi u tán kü lön ad ták be őket vagy, egy újabb be ad vány ese té ben, már az ira tok 

kö zött ta lál ha tók) – be ad vá nyok hoz, ha tó sá gi in téz ke dé sek hez és ha tá ro za tok hoz az 

adott ügy ben, hi ány zik az érin tett épí té sze ti al ko tá sok ter ve i nek az az ügy ira ti funk -

ci ó ja. Ezért az ilyen ese tek ben az Szjt. 1. §-ának (4) be kez dé se nem al kal maz ha tó; az 

adott épí té sze ti al ko tá sok és azok ter vei az Szjt. sza bá lyai sze rint szer zői jo gi vé del -

met él vez nek.”
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2. Az épí té sze ti al ko tás szer ző je 
 

 

a) Az al ko tó 
 

Az épí té sze ti al ko tás nak ugyan az a szer ző je, mint bár mely más al ko tás nak: az, aki 

a mű vet meg al kot ta – et től a sza bály tól nincs el té rés a szer zői jog ban. Szer zői jo gi 

szem pont ból te hát min dig azt kell szer ző nek te kin te ni, aki tény le ge sen a kre a tív al -

ko tói te vé keny sé get vé gez te a mű vel kap cso lat ban. Ezt erő sí ti az is, hogy az épí té -

sze ti al ko tá sok te kin te té ben az Szjt. nem en ge di meg a jog át ru há zást: az az a tel jes 

szer zői jog nem száll hat át más sze mély re, leg fel jebb fel hasz ná lá si en ge dély ad ha -

tó át. 

Mind azon ál tal igen fon tos kér dés, hogy ha az épí tész szak ma szi go rú an el len őr -

zött hi e rar chi kus rend szer ben ha tá roz za meg azt, hogy ki le het hi va ta lo san ter ve ző, 

és ezt mi lyen mó don kell do ku men tál ni, ez mi lyen vi szony ban áll hat az al ko tói te -

vé keny ség gel. 

Egyes te rü le te ken az épí té sze ti-mű sza ki ter ve zé si te vé keny ség foly ta tá sa ter ve -

zé si jo go sult ság hoz kö tött, ugyan ak kor nem min den ter ve zé si te vé keny ség hez 

szük sé ges ter ve zé si jo go sult ság, ami már ön ma gá ban is in do kol ja, hogy ne csak a ter -

ve zé si jo go sult ság gal bí ró sze mé lyek mi nő sül hes se nek épí té sze ti al ko tás vagy terv 

szer ző jé nek. 

Ide á lis eset ben per sze a mű tény le ges, szer zői jo gi ér te lem ben vett al ko tó já nak 

sze mé lye egy be esik a ter ve zés re vo nat ko zó elő írá sok sze rin ti ter ve ző vel, de ez  

a gya kor lat ban nem min dig van így. 

Lé te zik olyan meg kö ze lí tés, amely sze rint az épí té sze ti al ko tás ter vé nek nem 

lehet szer ző je olyan sze mély, aki nek nincs ter ve zé si en ge dé lye.21 Szer zői jo gi szem -

pont ból azon ban té ves nek te kint he tő az a meg kö ze lí tés, amely sze rint (szer zői jo gi 

ér te lem ben vett) épí té sze ti al ko tást ki zá ró lag ar ra en ge déllyel ren del ke ző ter ve ző 

hoz hat na lét re. Ép pen úgy, ahogy elő adó mű vész sem csak dip lo má val ren del ke ző 

sze mély le het, úgy szer zői jo gi lag vé dett épí té sze ti al ko tást sem ki zá ró lag en ge -

déllyel bí ró ter ve ző hoz hat lét re. 

Ál lás pon tom sze rint az épí té sze ti al ko tás szer ző jé nek azo no sí tá sa az en ge déllyel 

ren del ke ző ter ve ző vel sér ti a szer zői jo gi vé de lem nek az alakszerűtlenségre vo nat -

ko zó, a nem zet kö zi szer ző dé ses hát tér ből kö vet ke ző el vét is, amely sze rint a szer -

zői jo gi vé de lem nek nem le het fel té te le sem mi lyen alak sze rű sé gi elő írás. Már pe dig 

az, hogy a szer ző nek a vé de lem meg szer zé sé hez az épí té szi ter ve zé si jo go sult sá got 

is iga zol nia kel le ne, ilyen alak sze rű sé gi kö ve tel mény nek len ne te kint he tő. Egy ilyen 

több let fel té tel az épí té sze ti al ko tá sok szer ző it diszkriminálná a töb bi mű tí pus szer -

ző i vel szem ben, mi vel több let kri té ri u mot ál la pí ta na meg az ol ta lom hoz azon túl me -

nő en, hogy a mű a szer ző szel le mi te vé keny sé gé ből fa ka dó egyé ni, ere de ti jel le gű 

le gyen. Ar ra egyéb ként se hol sem utal a szer zői jo gi tör vény, hogy az épí té sze ti 
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alko tá sok ese té ben ilyen több let kri té ri um áll na fenn, vagy hogy két fé le épí té sze ti 

al ko tást kel le ne meg kü lön böz tet ni. 

Vissza tér ve ah hoz, hogy más a tény le ges al ko tó és a ter ve zé si en ge déllyel ren -

del ke ző épí tész: ál lás pon tom sze rint a szer ző vel tör té nő ma gán jo gi szer ző dés ben 

kel le ne gon dos kod ni a szük sé ges fel hasz ná lá si jo gok meg szer zé sé ről és a sze mély -

hez fű ző dő jo gok meg fe le lő gya kor lá sá ról ah hoz, hogy az en ge déllyel ter ve ző épí -

tész fel tün tet he tő le gyen. 

Ép pen meg for dít va is le het vizs gál ni a kér dést: fel tét le nül a szer ző nek kell len nie 

a ter ve zői jo go sult ság gal ren del ke ző sze mély nek? Ez a kér dés leg in kább úgy dönt -

he tő el, ha meg vizs gál juk, mi a cél ja egyes épí té sze ti ter vek ese té ben an nak, hogy 

azok meg va ló sí tá sá nak en ge dé lye zé sé hez ter ve zé si jo go sult ság gal ren del ke ző sze -

mély jut has son csak hoz zá. Er re azon ban azt a vá laszt kell ad ni, hogy en nek nincs 

kö ze a szer zői azo no sít ha tó ság hoz. Az, aki ter ve zé si jo go sult ság gal bí ró épí tész -

ként je gyez egy ter vet, az a ter vért fe le lős sé get vál lal. 

Emi att pe dig fon tos az is, hogy egyál ta lán nem biz tos, hogy az, aki ter ve zé si jo -

go sult ság gal bí ró épí tész ként je gyez egy ter vet, ma ga tény le ge sen ki zá ró la gos szer -

ző je is a terv nek. Az eset le ges szer zői jog vi ták el ke rü lé se vé gett azon ban egy ilyen 

hely zet ben szük sé ges ren dez ni a jo go kat a tény le ges al ko tók és a ter vért fe le lős -

sé get vál la ló, ter ve zé si jo go sult ság gal bí ró épí tész kö zött. 

Kü lö nös je len tő sé ge ott le het an nak, hogy az al ko tó bír-e ter ve zé si jo go sult ság -

gal, hogy amennyi ben az adott ter vet meg kí ván ják va ló sí ta ni, ah hoz szük ség le het 

a ter ve zé si jo go sult ság ra, így a terv a ren del te tés sze rin ti cél ra nem fel tét le nül lesz 

al kal mas, ha a ter ve ző épí tész nem ren del ke zik ter ve zé si jog gal. 

Barta Ju dit ta nul má nyá ban em lí ti, hogy az épí té sze ti al ko tás szer ző je az „épí -

tész ter ve ző” (ter ve zők), aki a mű vet meg al kot ta, és akit a mű lét re jöt té től kezd ve 

meg il let a szer zői jo gok, a sze mély hez fű ző dő és a va gyo ni jo gok összes sé ge. A ta -

nul mány sze rint azon ban, te kin tet tel ar ra, hogy az épí té sze ti al ko tás szer zői jo gi 

fo gal ma sem fe di azt, hogy mi mi nő sül az épí té sze ti szak ma sze rint épí té sze ti al -

ko tás nak, az „épí tész ter ve ző” ki fe je zés is önál ló szer zői jo gi tar ta lom mal kell, hogy 

bír jon. 

Fon tos utal ni ar ra is, hogy a Ka ma ra Eti kai Kó de xe 4. § (2) be kez dé sé ben rög zí ti, 

hogy a ka ma rai tag nem ké szít het, ír hat alá vagy hi te le sít het olyan ter ve ket, nem te -

het olyan in téz ke dé se ket, vagy ad hat olyan nyi lat ko za to kat, uta sí tá so kat, ame lyek 

nem fe lel nek meg a va ló sá gos té nyek nek, a szak ma ál ta lá nos épí té sze ti-mű sza ki 

kö ve tel mé nye i nek, a szak mai sza bá lyok nak és a jog sza bá lyok nak. Fi gyel met ér de -

mel to váb bá az 5. § (2) be kez dé se is, amely rög zí ti, hogy a ka ma rai tag fe le lős ter -

ve ző ként nem ír hat alá olyan ter vet vagy do ku men tá ci ót, amely nek el ké szí té sé ben 

nem e mi nő sé gé ben vett részt, nem az ő szel le mi al ko tá sa, és nem az ő irá nyí tá sá val 

és el len őr zé sé vel ké szült. A szö veg nyelv ta ni és tar tal mi ér tel me zé se el lent mond 

egymásnak: nyel vi leg „az ő szel le mi al ko tá sa, az ő irá nyí tá sá val és el len őr zé sé vel 

ké szült” kon junk tív fel té te lek len né nek, tar tal mi lag azon ban nincs ér tel me elő ír ni 

azt, hogy a sa ját szel le mi al ko tá sa va la ki nek a sa ját irá nyí tá sá val és el len őr zé sé vel 

is ké szül jön. Ha va la mi a sa ját szel le mi al ko tá sa a szer ző nek, ak kor az szük ség sze -

rű en a sa ját „irá nyí tá sá val és el len őr zé sé vel” ké szül. A szö veg meg fo gal ma zá sá nak 

pon gyo la sá ga mi att csak sej te ni le het, hogy a sza bá lyo zó nem akar ta ilyen szűk re 
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szab ni a fe le lős ter ve ző le he tő sé ge it: az en ge dé lyes ter ve ző alá ír hat ja a ter vet ak -

kor, ha az az ő sa ját szel le mi al ko tá sa, de ak kor is, ha az más al ko tá sa, de az alá író 

irá nyí tá sa/el len őr zé se kö ré ben jött lét re. Ez utób bi eset ben pe dig a mű nem az alá -

író szel le mi al ko tá sa. 

 

 

b) Több szer zős és más köz re mű kö dő vel lét re jö vő al ko tá sok 
 

Az épí té sze ti al ko tá sok kö ré ben gyak ran jön lét re olyan mű, amely nem ki zá ró lag 

egyet len al ko tó pro duk tu ma. Két ség te len, hogy nem le het kö zös al ko tás ról (és en -

nek ered mé nye ként kö zös mű ről) be szél ni, ha az al ko tó mel let ti töb bi köz re mű kö dő 

nem vé gez egyé ni-ere de ti jel le gű al ko tó te vé keny sé get. A köz re mű kö dés mind azon -

ál tal több szin tű le het: ha több épí tész vé gez együtt egyé ni, ere de ti jel le gű al ko tás -

hoz ve ze tő te vé keny sé get, il let ve ha töb ben, nem (mind annyi an) épí tész ként vé gez -

nek egyé ni, ere de ti jel le gű te vé keny sé get, vagy ha töb ben ugyan, de nem egy mű -

be össze for ró mó don al kot nak, és ezek a te vé keny sé gek va la mely szer zői jo gi lag el 

nem is mert mó don kap cso lód nak össze egymással. 

A tech no ló gia fej lő dé se egy re szé le sebb kör ben te szi le he tő vé a ko o pe rá ci ót több 

sze mély kö zött, még ha ez köz vet le nül ar ra nincs is ha tás sal, hogy jo gi lag eze ket 

mi ként ítél jük meg. Min dig el kell et től kü lö ní te ni a fent em lí tett, al ko tó te vé keny -

ség nek nem mi nő sü lő hoz zá já ru lá so kat, va gyis ah hoz, hogy több szer zős mű ről le -

hes sen be szél ni, min dig szük sé ges, hogy az össze ol va dó hoz zá já ru lá sok egyé ni, 

ere de ti jel le gű ek le gye nek, az az min den hoz zá já ru ló te vé keny sé gé ben kü lön-kü lön 

is be azo no sít ha tó le gyen az egyé ni, ere de ti jel leg. 

Több szer ző szám ta lan mó don, for má ban és ered ménnyel tud együtt mű köd ni 

egymással, amit a szer zői jog össze sen öt ka te gó ri á ba so rol, így az al ko tó fo lya mat 

egyes jel lem zői ala kít ják azt, hogy mi lyen szer zői jog ke let ke zik a mű vön és ez mi -

lyen fel té te lek kel gya ko rol ha tó. Ezek kö zül az aláb bi ak ban csu pán há rom tí pust 

em lí tek, mi vel ezek bír hat nak je len tő ség gel az épí té sze ti al ko tá sok kö ré ben. 

Ha több al ko tó olyan mó don ké szít kö zös mű vet, hogy an nak ré szei nem hasz -

nál ha tók fel önál ló an, ak kor együt te sen il le ti meg őket a szer zői jog. Az önál ló fel -

hasz nál ha tó ság a hoz zá já ru lá sok egymástól va ló el vá laszt ha tó sá gát és az önál ló 

(pi a ci) hasznosíthatóságot is fel té te le zi. Ha te hát ezen fel té te lek nem áll nak fenn, 

ak kor a kö zös mű ré szei nem hasz nál ha tók fel önál ló an. Ezek ben az ese tek ben, ha 

a szer zők ma guk nem ál la pod nak meg ar ról, hogy mi lyen arány ban ré sze sül nek  

a szer zői jog ban, ak kor az egyen lő arány ban il le ti meg őket, ez ilyen ese tek ben a kö -

zös tu laj don hoz ha son ló an esz mei há nya dot je lent het. Ez utób bi nak el ső sor ban  

a be fo lyó dí jak ban va ló ré sze se dés te kin te té ben van je len tő sé ge, így cél sze rű in kább 

a szer zők kö zött rög zí te ni azt, hogy mi lyen mér té kű volt a hoz zá já ru lá suk a mű lét -

re jöt té hez. (Et től füg get le nül egyéb ként meg ál la pod hat nak ab ban, hogy a be fo lyó 

dí jak ban el té rő arány ban ré sze sed nek. Ha vi szont csak eb ben ál la pod nak meg, ak -

kor ab ból kell kö vet kez tet ni a hoz zá já ru lá suk ará nyá ra is.) Az ilyen kö zös mű vek 

ese té ben a szer zői jog meg sér té se ese té re a szer ző nincs össze lán col va a szer ző -

tár sa i val: a jog sér tés el len bár mely szer ző társ önál ló an is fel lép het, ami rész ben 

azzal függ össze, hogy sa ját hoz zá já ru lá sa pon to san nem le vá laszt ha tó a töb bi 
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szer ző jé ről, más részt a jog sér tés ép pen ezért a tel jes mű te kin te té ben érin ti őt is, 

így jog ér vé nye sí té se so rán nem szük sé ges min den szer ző társ egyet ér té sét meg sze -

rez nie. 

Az dön ti te hát el, hogy egy épí té sze ti al ko tás kö zös mű nek mi nő sül-e (és a fent 

be mu ta tott mó don gya ko rol ha tók-e a ve le kap cso la tos jo gok), hogy a hoz zá já ru lá -

sok önál ló an fel hasz nál ha tók-e vagy sem. Ha az al ko tás egyet len épü let ter ve, vagy 

egymástól szét nem vá laszt ha tó komp le xum ele mei, ak kor ott ilyen ér te lem ben vett 

kö zös mű jön lét re. Nem tart juk azon ban fő sza bály sze rint el nem vá laszt ha tó nak 

az épí tész és a bel ső épí tész mun ká ját, mi vel az épí tész tud füg get le nül dol goz ni  

a bel ső épí tész től, tel je sít mé nye önál ló an is fel hasz nál ha tó. Ér te lem sze rű, hogy a bel -

ső épí tész te vé keny sé ge min dig szük ség sze rű en kap cso ló dik az épí té sze ti te vé -

keny ség hez, de in kább azt adott ság nak ve szi, ar ra ref lek tál, de nem vá lik ve le egy 

al ko tás sá. 

Ez zel szem ben, ha a kö zös mű ré szei önál ló an is fel hasz nál ha tók (össze kap csolt 

mű vek), a sa ját rész te kin te té ben a szer zői jog önál ló an gya ko rol ha tó. Az önál ló fel -

hasz nál ha tó ság elválaszthatóságot és füg get len ke res ke del mi hasznosíthatóságot 

fel té te lez. Ez azt is je len ti, hogy ilyen eset ben a jo go sul tak nak lé nye gé ben egy más tól 

füg get len szer zői jo ga ke let ke zik az ál ta luk meg al ko tott, más mű vel össze kap csolt 

mű re. Egy te kin tet ben ren del ke zik el té rő en az Szjt., ez pe dig az az aleset, ha a kö -

zös mű ré sze it egymásra te kin tet tel al kot ták a szer zők és az ilyen mű va la mely ré -

szét kí ván ják egy újabb al ko tás sal össze kap csol ni. Eb ben az eset ben az ere de ti leg 

együtt al ko tott kö zös mű va la mennyi szer ző jé nek hoz zá já ru lá sa szük sé ges va la -

mely rész nek egy újabb al ko tás sal va ló össze kap cso lá sá hoz. 

Sa já tos mó don több szer ző al ko tó te vé keny sé gé ből jön lét re az át dol go zott mű, 

amely szer zői jo gi ér te lem ben olyan egyé ni, ere de ti al ko tás, amely vé de lem alatt 

ál ló (te hát szin tén egyé ni, ere de ti nek mi nő sü lő) al ko tá son nyug szik. Az épí té sze ti 

al ko tá sok kö ré ben tö me gé vel for dul elő ilyen tí pu sú mű, fi gye lem mel ar ra is, hogy 

szá mos ré gi épü le tet nem le bon ta nak, ha nem átépítenek, -alakítanak, de eh hez már 

nem az ere de ti épí tészt ké rik fel. Az át dol go zás ról rész le te sen a szer ző va gyo ni jo -

gai kö zött szó lunk. 

 

 

c) A meg ren de lő, il let ve a ki vi te le ző szer ző ként va ló el is me ré sé nek prob lé má ja 
 

Az épí té sze ti al ko tás meg ren de lő je, mint bár mely más al ko tás meg ren de lő je, igen 

gyak ran szá mos inst ruk ci ót ad az al ko tó nak (pél dá ul mi lyen fek vé sű le gyen a ház, 

hány szo ba le gyen benne), hogy mi lyen ered ményt vár tő le. Igen rit ka ki vé tel lel 

még is ki zá ró lag az épí tész től vár ja, hogy a kre a tív al ko tást lét re hoz za és az ő szem -

pont ja it ér vé nye sít ve al kos son egy ter vet, amely ből majd a vá ra ko zá sai sze rin ti 

épü let meg szü le tik. A meg kö tött vál lal ko zá si szer ző dés sok tud ni va lót szol gál tat hat 

ar ra vo nat ko zó an, hogy a fe lek mi lyen in for má ci ó kat bo csá tot tak egy más ren del -

ke zés re a ter ve zés meg kez dé sét meg elő ző en, vagy akár an nak fo lya mán. Bár akad -

nak ki vé te lek, azon ban az épí té sze ti al ko tás meg ter ve zé se so rán még is az épí tész 

hoz za lét re az al ko tást, és a meg ren de lő elő ze tes el vá rá sa i nak meg va ló sí tá sa nem 

te rem te nek szá má ra szer ző sé gi részt. (Más kér dé se ket is fel vet az, ami kor a meg -
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ren de lő az al ko tás lét re jöt tét kö ve tő en az épí té sze ti al ko tást mó do sí ta ni sze ret né. 

Er re az át dol go zás ról szó ló rész ben té rek ki.) 

To váb bi as pek tu sa a szer ző ség meg ál la pí tá sá nak, hogy az épí té sze ti al ko tás meg -

va ló sí tá sá ban az ese tek több sé gé ben részt vesz az ere de ti ter ve ző től el kü lön ülő 

kivi te le ző vál lal ko zó sze mély is (itt nem a ki vi te li terv ké szí tő jé re gon do lok, az ő 

sze mé lyé ről ko ráb ban ír tam). Jog gal me rül fel a kér dés, hogy a ki vi te le ző va jon szer -

ző nek mi nő sül het-e, vagy leg alább igényt tart hat-e a szer ző tár si jo gok ra? A fen ti ek 

alap ján a ki vi te le ző ál ta lá ban nem já rul hoz zá egyé ni, ere de ti szel le mi tel je sít -

ménnyel a mű lét re ho zá sá hoz, ha nem vég re hajt ja, meg va ló sít ja a ter vet, ilyen mó -

don pe dig nem le het szer ző je a mű nek. Ha a ti pi kus eset től el té rő en még is csak lét -

re jön ne a ki vi te le zés so rán olyan egyé ni gon do lat, amely az ere de ti terv hez ké pest 

a ki vi te le ző tel je sít mé nye ként adó dik a mű höz, ott lét re jö het új mű is (jel lem ző en 

azon ban át dol go zás ként, az az az ere de ti ter ve ző en ge dé lyét igény lő mó don). 

 

Az SZJSZT 4/2005. szá mú ügyé ben fog lal ko zott egy olyan eset tel, amely ben a ter ve ző 

ál tal lét re ho zott ter vek ki vi te le zé sé ben köz re mű kö dő Kft. a vál lal ko zá si szer ző dés ben 

szer ző tár si jo go kat vin di kált ma gá nak. A Tes tü let rá mu ta tott ar ra, hogy a Kft. köz -

re mű kö dé se nem a terv el ké szí té sé ben, ha nem a ki vi te le zés so rán je lent ke zett, és en -

nek a köz re mű kö dés nek (amely anyag vizs gá lat ban, az egyes gya kor la ti meg ol dá sok 

te kin te té ben pe dig öt let adás ban me rült ki) az ered mé nye az érin tett fe lek elő adá sa 

sze rint az ere de ti ter ven nem ke rült át ve ze tés re, az el já ró ta nács vé le mé nye sze rint 

a szer ző tár si mi nő ség nem meg ál la pít ha tó. (Az el já ró ta nács egyéb iránt meg je gyez te, 

hogy az Szjt. 4. § (1) be kez dé se ér tel mé ben szer ző csak ter mé sze tes sze mély le het. 

Az irat anyag ban az M. Kft. se hol nem utal ar ra, hogy lett vol na olyan ter mé sze tes 

sze mély, aki az M. Kft. ne vé ben el jár va az ere de ti ter vet a fe lek ál tal nem vi ta tot tan 

el ké szí tő B. M.-el együtt ké szí tet te vol na el. A szer ző tár si mi nő ség fenn ál lá sa pe dig 

csak eb ben az eset ben len ne vizs gál ha tó.) 

Az SZJSZT 25/07/2. ügyé ben rög zí tet te, hogy amennyi ben a mű vet ugyan az a sze -

mély ter ve zi és ki vi te le zi, úgy ér te lem sze rű en ő a szer ző, ha pe dig a ket tő el vá lik, ak kor 

a ki vi te le ző au to ma ti ku san nem vá lik szer ző vé, szer ző társ sá – csak ak kor, ha a fe lek 

eb ben meg ál la pod tak. 

 

Az Émszjt. ren del ke zé sei alap ján ál la mi tu laj don ban lé vő nek mi nő sül nek egyes 

kivé te lek kel az épí té sze ti al ko tá sok nak az ál lam és az ön kor mány zat tu laj do ná ba 

tar to zó épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ói, to váb bá az ál lam a jo go sult ja ezen do -

ku men tá ci ók szer zői jo gi vé de lem alá eső ele me i nek, fel té ve, hogy ko ráb ban ha tá -

lyos vagy je len leg ha tály ban lé vő szer zői jo gi sza bály alap ján jog sze rű en sze rez te 

meg a szer zői va gyo ni vagy fel hasz ná lá si jo go kat. Ez ti pi ku san azon al ko tá so kat 

jelen ti, ame lyek ko ráb ban ál la mi meg ren de lés re ké szül tek. Te hát ezek ben az ese -

tek ben a ter vek tu laj do no sa, il let ve a ter vek kel kap cso la tos szer zői jo gok jo go sult -

ja, a szük sé ges en ge dé lyek meg adá sá ra jo go sult sze mély az ál lam, a va gyon ke ze lői 

jo go kat a Lechner Tu dás köz pont gya ko rol ja. A spe ci á lis ren del ke zé sek oka egy ér -

tel mű en a ko ráb ban épült lé te sít mény át épí té sé vel kap cso la tos jog bi zony ta lan ság 

csil la pí tá sa.
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3. Az épí té sze ti al ko tás sal és an nak ter vé vel kap cso la tos sze mély hez 
fű ző dő jo gok 
 

 

A szer zőt il le tő sze mély hez fű ző dő jo gok ál ta lá ban vett cél ja az, hogy a tár sa da lom 

biz to sít sa a szer ző te rem tő, al ko tó mun ká já nak az er köl csi el is me ré sét. Ezek a jo gok 

ép pen emi att nem for ga lom ké pe sek, nem le het őket át ru ház ni, és le mon da ni sem 

ró luk, a jo go sult leg fel jebb dönt het úgy, hogy nem ér vé nye sí ti őket. Ez ön ma gá ban 

ter mé sze te sen nem zár ja ki azt, hogy e jo gok vé del mé ben a szer ző he lyett és ér -

de ké ben ese ten ként más va la ki lép jen fel. 

A szer zői jo gok a mű meg al ko tá sá tól kezd ve a szer ző éle té ben és ha lá lá tól szá -

mí tott het ven éven át ré sze sül nek vé de lem ben. Így ezek a sze mély hez fű ző dő jo gok 

vé det tek, a szer ző ha lá lát kö ve tő en is fenn ma rad nak, de – ahogy az aláb bi ak ban 

egyes jo gok tár gya lá sá nál lát ni fog juk – a szer ző ha lá lát kö ve tő en tar tal mi lag sa já tos 

ke gye le ti jo gok ká ala kul nak át, hi szen a jog utód gya ko rol hat ja eze ket, de min dig  

a mű höz va ló szer zői vi szony ma rad a szá mí tá si pont. A sze mély hez fű ző dő jo go -

kat fő sza bály sze rint csak sze mé lye sen le het ér vé nye sí te ni. 

Gyak ran elő for dul, hogy a szer ző vel fel hasz ná lá si szer ző dést kö tő fel hasz ná ló 

ha ma rabb ész le li a sze mély hez fű ző dő jog meg sér té sét, mint ma ga a szer ző. Ugyan -

ak kor még sem le het sé ges, hogy bár mely fel hasz ná ló ma ga is azon nal fel lép hes sen 

egy eset le ges, a szer zőt érin tő sze mély hez fű ző dő jog sér tés el len: csak ak kor te heti 

ezt meg, ha eh hez a szer ző a fel hasz ná lá si szer ző dés ben (vagy más, er re vo nat ko -

zó nyi lat ko zat ban) ki fe je zet ten hoz zá já rult. 

 

A 2016. 306. BH ki mond ja, hogy a mun kál ta tó fel pe rest, mint a mun ka vi szony ban 

lét re ho zott mű te kin te té ben a szer zői va gyo ni jo gok jo go sult ját a szer ző sze mély hez 

fű ző dő jo gai vé del mé ben az igény ér vé nye sí té si jo go sult ság nem il le ti meg. Az épí tészeti 

al ko tás és ter vé nek fel hasz ná lá sa a meg lé vő épü let hez csat la ko zó to váb bi épü let ter -

ve zé sé vel és ki vi te le zé sé vel nem ál la pít ha tó meg. 

 

A szer ző ha lá la után a szer zői sze mély hez fű ző dő jo gok sa já tos ke gye le ti jog ként él -

nek to vább: tar tal mi lag fenn ma rad az alább tár gyalt négy sze mély hez fű ző dő jog, 

az ere de ti jo go sult azon ban ilyen kor már nem tud ja a jo go kat ma ga gya ko rol ni. Így 

ezek meg sér té se mi att a szer ző ha lá lát kö ve tő en, de még a vé del mi időn be lül az 

lép het fel, akit a szer ző iro dal mi, tu do má nyos vagy mű vé szi ha gya té ká nak gon do -

zá sá val meg bí zott (pél dá ul egy ala pít vány, egy könyv tár, ar chí vum). Ezek hi á nyá ban 

pe dig – vagy ha a meg bí zott nem in téz ke dik – az, aki a szer zői va gyo ni jo go kat 

örök lé si jog cí men meg sze rez te. 

A vé del mi idő el tel te után a szer ző ha lá lát kö ve tő en a to vább élő sze mély hez 

fű ző dő jo gok is meg szűn nek, így ezen jo gok meg sér té se mi att a to váb bi ak ban már 

nem le het fel lép ni. Ez alól egyet len, és zsze rű ki vé tel van. A vé del mi idő el tel te után, 

a szer ző em lé ké nek meg sér té se cí mén, az érin tett kö zös jog ke ze lő szer ve zet vagy 

szer zői ér dek kép vi se le ti szer ve zet (ilyen nek te kint he tő az épí tész ka ma ra) is fel lép het 

olyan ma ga tar tás mi att, amely a vé del mi időn be lül sér te né a szer ző jo gát ar ra, hogy 
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a mű vén vagy a mű vé re vo nat ko zó köz le mé nyen szer ző ként fel tün tes sék. Ter mé sze -

te sen a vé del mi idő le jár tát kö ve tő en sincs sem mi lyen in dok ar ra, hogy a mű vön 

más, mint a szer ző ne ve sze re pel jen, vagy a szer ző ne vét el lep lez zék. 

 

 

a) A nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va ló jog 
 

A nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va ló jog alap ján a szer ző ma ga jo go sult el dön te ni, hogy 

hol, mi lyen for má ban, és kü lö nö sen, hogy mi kor kí ván ja a szé les kö zön ség gel, vagy egy 

szű kebb kör rel, de min den kép pen tő le kü lön bö ző sze mé lyek kel meg is mer tet ni a mű -

vét. A nyil vá nos ság ra ho za tal lal a mű hoz zá fér he tő vé vá lik bár ki – te hát nem csak 

konk ré tan meg ha tá ro zott sze mé lyek – szá má ra. A hoz zá fé rés nek nem kell fel tét le nül 

meg va ló sul nia, ele gen dő, ha en nek a le he tő sé ge fenn áll. Ez a jog az elő ze tes en ge -

dé lye zé si le he tő ség mel lett, a jog sér tő mó don tör tént nyil vá nos ság ra ho za tal el leni 

utó la gos fel lé pés re is le he tő sé get biz to sít a szer ző nek. A nyil vá nos ság ra ho za tal 

bár mi lyen for má ban gya ko rol ha tó, gya kor lá sá nak nincs ala ki fel té te le: meg tör tén het 

egy sze rű át adás sal is. Ilyen mó don pe dig nyil vá nos ság ra ke rült nek kell te kin te ni 

azt az épí té sze ti al ko tást, ter vet, amely át adás ra ke rült a meg ren de lő nek. 

A nyil vá nos ság ra ho za tal jo ga azon ban a szű ken vett mű nél tá gabb tar ta lom ra 

vo nat ko zik. Ugyan is en nek a jog nak a meg sér té sét je len ti az is, ha a mű nyil vá nos -

ság ra ho za ta la előtt, an nak lé nye ges tar tal má ról a szer ző hoz zá já ru lá sa nél kül ad 

vala ki a nyil vá nos ság szá má ra tá jé koz ta tást. Va gyis a szer ző dönt het ar ról, hogy  

a ter ve i vel kap cso lat ban mi kor, mi lyen for má ban tud hat ja meg bár ki pél dá ul azt, 

hogy a mű mi lyen ré szek ből fog áll ni, mi a kon cep ci ó ja stb. 

Mind azon ál tal a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz adott en ge dély nem je lent egy ben fel -

hasz ná lá si en ge délyt is, ar ról kü lön meg kell ál la pod ni. Ha azon ban a szer ző már adott 

a mű ve fel hasz ná lá sá hoz en ge délyt, és ki fe je zet ten nem til tot ta meg, hogy a fel hasz -

ná ló a mű tar tal má ról – a fel hasz ná lás cél já nak meg fe le lő mó don – a nyil vá nos ság 

szá má ra tá jé koz ta tást ad jon, az jog sze rű nek mi nő sül. Ez szük sé ges le het ah hoz pél -

dá ul, hogy egy köz épü let ter vét a meg ren de lő be mu tat has sa an nak a kö zös ség nek, 

amely nek a cél ja i ra ké szül az épü let ké sőbb. 

A szer ző ha lá la után fel lelt mű vet – ha a szer ző vagy jog utód ja el len ke ző nyi lat -

ko za tot nem tett, vagy az el len ke ző jét más képp nem bi zo nyít ják – úgy kell te kin te ni, 

hogy a szer ző azt nyil vá nos ság ra ho za tal ra szán ta. Esze rint a jog utód lé nye gé ben 

sza ba don ren del kez het a mű nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról, még ak kor is, ha a szer ző 

ezt ki fe je zet ten meg til tot ta vol na. Ilyen eset ben leg fel jebb mo rá lis, ke gye le ti meg -

fon to lá sok aka dá lyoz hat ják a jog utó dot, azon ban lé nye gé ben a nyil vá nos ság ra ho -

za tal hoz fű ző dő jo got tel jes kör ben gya ko rol hat ja. Ez azt is je lent he ti, hogy egy,  

a szer ző éle té ben nyil vá nos ság ra nem ho zott mű te kin te té ben akár úgy is dönt het, 

hogy nem já rul hoz zá a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz. Ál lás pon tom sze rint ez a rész -

jo go sít vány csak az épí té sze ti ter vek te kin te té ben ér tel mez he tő. 

A mun ka vi szony ban lét re ho zott mű vek re vo nat ko zó an a nyil vá nos ság ra ho za tal 

te kin te té ben sa já tos sza bá lyok ér vé nye sül nek. A mű nek a mun kál ta tó szá má ra tör -

té nő át adá sa a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va ló hoz zá já ru lás nak mi nő sül. A kulcs kér dés 
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te hát ilyen ese tek ben az, hogy mi szá mít mun ka vi szony ban lét re ho zott al ko tás nak 

és át adás nak. 

A nyil vá nos ság ra ho za tal a sza bad fel hasz ná lá sok gya ko rol ha tó sá gá nak is szük -

ség sze rű fel té te le, hi szen a nyil vá nos ság ra nem ho zott mű vel kap cso lat ban min -

den faj ta fel hasz ná lá si cse lek mény hez szük sé ges a szer ző hoz zá já ru lá sa. 

A nyil vá nos ság ra ho za tal azon ban nem fel té te le a szer zői jo gi vé de lem nek. 

Vagyis ha egy terv az író asz tal fi ók já ban ma rad, az ugyan úgy vé de lem alatt áll, mint 

a fel épí tett épü let. A vé del mi idő is az al ko tás tól és nem a nyil vá nos ság ra ho za tal -

tól kez dő dik. Ez alól azon ban ki vé telt ké pez, ami kor a szer ző is me ret len – ilyen kor 

gyak ran az al ko tás idő pont ja sem ál la pít ha tó meg –, mert ilyen eset ben a vé de lem 

az el ső nyil vá nos ság ra ho za tal tól il le ti meg a mű vet. 

 

 

b) A vissza vo nás hoz va ló jog 
 

A szer zőt meg il le ti a mű nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz adott hoz zá já ru lá sa vissza vo -

ná sá hoz va ló jog is, amely csak igen szi go rú fel té te lek tel je sü lé se ese tén gya ko rol -

ha tó. Ezt a szi go rú sá got egy rész ről az in do kol ja, hogy az egy szer már nyil vá nos -

ság ra ho zott mű vek tény le ge sen igen ne he zen (vagy egyál ta lán nem) te he tők „meg 

nem tör tént té”, más részt a tár sa da lom, a kö zön ség ér de ke gyak ran ép pen az, hogy 

a mű vek min den kö rül mé nyek kö zött meg is mer he tők ma rad ja nak. Az épí té sze ti 

alko tá sok ese té ben a vissza vo nás jo gá nak gya kor lá sa ép pen ami att, mert igen gyak -

ran egy pél dá nyos al ko tá sok, il let ve mert kü lö nös súllyal je le nik meg a tu laj do nos 

ér de ke, igen szűk kör ben va ló sul hat csak meg. Ezen szem pon tok fi gye lem be vé te lé -

vel ala kul e jog sza bá lyo zá sa. Tár gya lá sá nál két szem pont ra va gyok ki emelt fi gye -

lem mel: egy részt az épí té sze ti al ko tá sok mel lett a hoz zá juk kap cso ló dó szer zői 

művek re, más részt az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben a jog gya kor lás nak a mű tí pus 

sa já tos sá ga i ból fa ka dó kor lá to zott le he tő sé ge i re. 

A mű vissza vo ná sá hoz va ló jog gya kor lá sa csak erga omnes – az az min den har -

ma dik sze mély fe lé irá nyu ló – mó don tör tén het. Va gyis ál ta lá ban nem be szél he tünk 

a vissza vo ná si jog gya kor lá sá ról, ha a szer ző egy konk rét fel hasz ná ló va la mely 

konk rét cse lek mé nyét sze ret né meg til ta ni. Ezt az ál lí tást az egy pél dá nyos mű vek 

ese té ben min den kép pen ár nyal ni kell: amennyi ben az épí tész az épí té sze ti ter vét 

kí ván ja vissza von ni, az akár a konk rét meg ren de lő vel szem ben is gya ko rol ha tó, 

hiszen ő ma ga lesz jel lem ző en az a nyil vá nos ság, amely nek kö ré ből a szer ző ki 

kíván ná von ni a mű vét. Te hát ab ban az eset ben, ha a mű nek egyet len vagy kor lá -

to zott szá mú fel hasz ná ló ja van, a vissza vo nást úgy kell ér te ni, hogy ezen fel hasz -

ná lók le he tő leg tel je sebb, de min den képp ál ta lá no san meg fo gal ma zott kö ré ből kell 

ki von ni a mű vet. 

A vissza vo nás jo gá nak ér vé nyes gya kor lá sa ugyan is azt ered mé nye zi, hogy – az 

aláb bi ki vé te lek kel – nem csak a fel hasz ná lá si szer ző dés sel jo go sí tott fel hasz ná ló, de 

sen ki sem hasz nál hat ja fel a to váb bi ak ban a mű vet. Emel lett igen fon tos az is, hogy 

a vissza vo nás min dig pro futuro/jö vő re néz ve tör té nik, így a vissza vo nó nyi lat ko -

zat meg té te lét meg elő ző en meg va ló sult fel hasz ná lá sok – akár szer ző dés, akár sza -

bad fel hasz ná lás alap ján – nem vál nak jog sér tő vé. Ép pen ez az, ami mi att az épí té -
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sze ti al ko tá sok te kin te té ben e jog gya kor lá sa szű kül: a terv alap ján már fel épí tett 

lé te sít mény te kin te té ben egyál ta lán nincs le he tő ség a mű vissza vo ná sá ra. (Ez nem 

érin ti azt a tel je sen életszerűtlen ese tet, hogy az épí tész meg vá sá rol ja az épü le tet 

és le rom bol ja azt. Amint lát ni fog juk az in teg ri tás vé de lem tár gya lá sá nál, ez rá adá -

sul már egy szer zői jo gon kí vü li cse lek mény lesz, a fi zi kai meg sem mi sí tés nem 

egyen lő a jo gi vissza vo nás sal.) 

Bár a sze mély hez fű ző dő jo gok gya kor lá sa nincs sem mi lyen ala ki sá gi fel té tel hez 

kap csol va, a mű vissza vo ná sá nak jo gát a szer ző még is csak írás ban gya ko rol hat ja, 

a fent em lí tett erga omnes ha tá lyá ból fa ka dó an címzetlen (egy ol da lú) jog nyi lat ko -

zat ként. Ez a jog nyi lat ko zat a tar tal ma sze rint a kö vet ke ző ket je lent he ti: 

a) A szer ző vissza von ja a mű nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz adott en ge dé lyét. Ha 

ez még nem tör tént meg, ak kor va ló já ban jó eséllyel aka dá lyoz ha tó meg a mű hoz -

zá fér he tő vé vá lá sa a kö zön ség szá má ra. Ez azon ban az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben 

szin te nem is ér tel mez he tő hely zet, hi szen a fen ti ek sze rint a terv át adá sa a meg -

ren de lő nek ön ma gá ban a mű nyil vá nos ság ra ho za ta lát je len ti. 

b) A szer ző a már nyil vá nos ság ra ho zott mű vé nek to váb bi fel hasz ná lá sát tilt ja 

meg. Ez ala pot ad hat ar ra, hogy az át adott terv alap ján a to váb bi fel hasz ná lás (pél -

dá ul a terv ki vi te le zé se) ne tör tén jen meg, va gyis a vissza vo nás hoz va ló jog ezen 

altípusának gya kor lá sa az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben is le het sé ges. 

Elő for dul hat, hogy a vissza vo nás előtt egy fel hasz ná ló már be fek te té se ket esz -

kö zölt a mű vel kap cso lat ban. Ha nem foly tat hat ja a te vé keny sé gét a mű vissza vo -

ná sa mi att, ezek a be fek te té sek hi á ba va ló vá vál hat nak, ami ből – a szer ző egyéb -

ként jog sze rű jog gya kor lá sa okán – ká ra ke let kez het. A szer zői jo gi tör vény er re 

tekin tet tel kö te le zi a szer zőt ar ra, hogy ilyen eset ben té rít se meg a ke let ke zett kárt 

(jog sze rű kár oko zás mi att kár ta la nít sa a fel hasz ná lót). Ez re á lis igény ként je lent -

kez het egy olyan épí té sze ti terv ese té ben, amely nek a ki vi te le zé sé vel kap cso lat ban 

a meg ren de lő már be fek te té se ket esz kö zölt. 

To váb bi aka dá lya a mű tel jes mér té kű vissza vo ná sá nak, hogy az er ről va ló szer zői 

dön tés nem min den eset ben ered mé nye zi, hogy a mű tény le ge sen tel je sen hoz zá fér -

he tet len né vál jon. En nek több kor lát ja is van. Min de nek előtt az, hogy ha a mű mun -

ka vi szony ke re té ben jön lét re, és azt a szer ző át is ad ta a mun kál ta tó nak, a szer ző 

ré szé ről gya ko rolt vissza vo nás nem érin ti a mun kál ta tó jo gát a mű fel hasz ná lá sá -

ra, az az to vább foly tat hat ja azt (ilyen mó don szin te le he tet len a mun ka vi szony ban 

al ko tott és már át adott mű nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz adott en ge délyt vissza von -

ni. Az a mun kál ta tó – nem szer zői jo gi ala pú – dön té se lesz, hogy a mű vet ilyen eset -

ben fel hasz nál ja-e vagy sem. Ezt ki egé szí ti csu pán az, hogy ha a szer ző vissza von ta 

a mű vet, a mun kál ta tó – ha a fel hasz ná lás foly ta tá sa mel lett dön te ne – mel lőz ni kö -

te les a szer ző ne vé nek fel tün te té sét.22 Mind ezek ből jól lát ha tó, hogy a vissza vo nás 
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22     To váb bi kor lát ja a vissza vo ná si jog gya ko rol ha tó sá gá nak, hogy azok ban az ese tek ben, ami kor le he tő -
ség van a mű vön fenn ál ló jo gok át ru há zá sá ra, a vissza vo nás nem aka dá lyoz za a va gyo ni jo gok át ru -
há zá sa ese tén a jog szer zőt az át ru há zott va gyo ni jo go kon ala pu ló fel hasz ná lás ban. Az épí té sze ti al ko -
tá so kon fenn ál ló szer zői jo gok azon ban nem át ru ház ha tók. 

       A vissza vo nás jo gá nak gya kor lá sa nem érint he ti azo kat a mű pél dá nyo kat sem, ame lyek már kí vül es -
nek a szer ző ren del ke zé si jo gán. Ilyen mó don azo kat a pél dá nyo kat sem, ame lyek te kin te té ben meg -
tör tént a jog ki me rü lés. Az épí té sze ti al ko tá sok te kin te té ben a jog ki me rü lés ne he zen ér tel mez he tő, mert 



nem egyen lő a mű pél dá nyok tel jes el tű né sé vel a nyil vá nos ság kö ré ből, leg fel jebb 

a mű to váb bi fel hasz ná lá sai aka dá lyoz ha tók meg. 

A vissza vo nás jo gá nak gya kor lá sát kö ve tő en vi szont a mű töb bé nem mi nő sül 

nyil vá nos ság ra ho zott nak, így az zal – az eset le ge sen a vissza vo nás sal nem érin tett, 

tény le ge sen hoz zá fér he tő mű pél dá nyok kal – kap cso lat ban a to váb bi ak ban nem gya -

ko rol ha tók a sza bad fel hasz ná lá sok sem. 

Itt utal ni kell ar ra, hogy az en ge dé lye zett terv do ku men tá ci ók ese té ben a vissza -

vo nás nem jár hat a tel jes el tű né sük kel: eze ket az en ge dély mi att meg kell őriz ni és 

csu pán a to váb bi fel hasz ná lá suk vá lik le he tet len né (ide ért ve a sza bad fel hasz ná lá -

su kat is, te kin tet tel ar ra, hogy az is csak a nyil vá nos ság ra ho zott mű vek kel össze -

füg gés ben gya ko rol ha tó). 

 

 

c) A név fel tün te tés jo ga 
 

A szer ző leg szé le sebb kör ben el is mert és egyik leg ré geb bi, kul tu rá lis szo ká so kon 

ala pu ló jo ga, hogy a mű vén őt szer ző ként fel tün tes sék. Ez a jog – ha son ló an a nyil -

vá nos ság ra ho za tal jo gá hoz – nem csak szű ken ért ve, a mű re vo nat ko zó an il le ti meg 

a szer zőt, ha nem fel kell tün tet ni a ne vét a mű vel kap cso la tos bár mely köz le mé nyen 

is (pél dá ul rek lá mo kon, a mű ről szó ló nyi lat ko za tok ban, meg hí vó kon, hi va ta los nyil -

ván tar tá sok ban, ka ta ló gu sok ban). 

A szer ző ne vét min dig a fel hasz ná lás jel le gé nek meg fe le lő en és ah hoz iga zo dó mó -

don kell fel tün tet ni, ép pen emi att egyes ese tek ben mel lőz ni is kell vagy le het. A mű -

ről szó ló köz le ménnyel kap cso la tos név fel tün te té si jo got a szer ző a köz le mény 

terje del mé től és jel le gé től füg gő en gya ko rol hat ja, ami szin tén ve zet het a név mel -

lő zé sé hez. Te hát a kü lön bö ző mű tí pu sok és fel hasz ná lá si mó dok ese té ben el tér het 

a szer ző név fel tün te té si jo ga gya kor lá sá nak mód ja. Más le het pél dá ul a szer zői 

név fel tün te tés mód ja egy ter ven, vagy a fel épí tett lé te sít mé nyen, eset leg az ar ról 

szó ló fo tón, és más ként le het gya ko rol ni ak kor, ha a mű leg na gyobb ará nyú szer -

ző jé ről és más ként, ha egy ki sebb részt ter ve ző szer ző ne vé ről van szó. 

Az épí té sze ti al ko tá sok te kin te té ben az Szjt. ki egé szí ti eze ket a ren del ke zé se ket: 

esze rint a (szer ző) ter ve ző nek jo ga van meg ha tá roz ni, hogy az épü le ten vagy a mű -

sza ki lé te sít mé nyen a ne vét és a ter ve zés ide jét hol és ho gyan tün tes sék fel. E jo gát 

azon ban csak a tu laj do nos, il let ve a hasz ná ló vagy az üze mel te tő jo ga i nak és tör -

vé nyes ér de ke i nek in do ko lat lan vagy arány ta lan sé rel me nél kül gya ko rol hat ja. Az 

épí té sze ti al ko tá sok ese té ben te hát nem csak a jog gya kor lás te kin te té ben el ter jedt 

szak mai szo ká sok, ha nem a tu laj do no si ér dek is be fo lyá sol hat ja a név fel tün te té si 

jog gya kor lá sát (adott eset ben kor lát ja le het an nak). 

To váb bi sa já tos név fel tün te té si ren del ke zés az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben, 

hogy a szer ző ne vét ab ban az eset ben kell a lát ké pen fel tün tet ni, ha azon egy meg -
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a ter vek for ga lom ba ho za ta la csak bi zo nyos kor lá tok kal va ló sul hat meg, pl. tí pus ter vek, és az épü let 
tu laj don jo gá nak az át ru há zá sa sem azo nos a műpéldánymásolatok jog ki me rü lés hez szük sé ges jog sze -
rű for ga lom ba ho za ta lá val. 



ha tá ro zott kép ző mű vé sze ti, épí té sze ti, ipar mű vé sze ti vagy ipa ri ter ve ző mű vé sze ti 

al ko tás vagy mű sza ki lé te sít mény be mu ta tá sa sze re pel. Va gyis ha több épü let vagy 

vá ros kép lát szik a lát ké pen, ak kor ott mel lőz ni le het a ter ve ző ne vé nek fel tün te té -

sét (per sze nem kö te le ző). 

Az ipa ri ter me lés cél ját szol gá ló ipa ri ter ve ző mű vé sze ti és bel ső épí té sze ti al ko tás 

te kin te té ben az Szjt. le he tő sé get ad ar ra, hogy a jog sza bály vagy a szer ző dés a tör -

vény ren del ke zé se i től el té rő en ren dez ze a név fel tün te té sé hez va ló jo got, az az itt 

még sza ba dabb a név fel tün te tés kor lá to zá sa. Mind azon ál tal igen ki csi te re le het az 

el té rő ren del ke zés nek, fi gye lem mel a fent írot tak ra, mi sze rint lé nye gé ben tel jes 

kör ben le het szer ző dés ben sza bá lyoz ni a név fel tün te tés jo gát. Kér dés, hogy van-e 

le he tő ség en nek alap ján a jog ról va ló tel jes le mon dás ra. Ál lás pon tom sze rint ezt 

ezek ben az ese tek ben is leg fel jebb jog sza bály te he ti le he tő vé, szer ző dés ben azon -

ban a Ptk. sze mé lyi sé gi jo gok ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sei alap ján nem 

lehet le mon da ni a név fel tün te tés jo gá ról. 

Ér de mes meg je gyez ni, hogy mi vel el vi leg (rész ben) el vál hat egymástól a szer ző 

és a ter ve ző sze mé lye, ezért a ter ve ző fel tün te té se nem esik min dig egy be a szer -

ző vel: ha a ter ve zé si jo go sult ság gal ren del ke ző ter ve ző nem szer ző, ak kor azt meg -

fe le lő en el kell ren dez ni, hogy mi ként gya ko rol ják a név fel tün te té si jo got: a tény le -

ge sen nem al ko tó, de a ter ve zé si jo go sult ság gal ren del ke ző ter ve ző név fel tün te té se 

nem szer zői jo gi ala pú lesz, a tény le ges szer zők ne ve pe dig akár mel lőz he tő is, erre 

irá nyu ló meg fe le lő, a név fel tün te tés ről va ló le mon dást vagy an nak kor lá to zott gya -

kor lá sát tar tal ma zó meg ál la po dás alap ján. A gya kor lat ban azon ban ti pi kus, hogy  

a ter ve zé si jo go sult ság gal bí ró ter ve ző is szer ző je a mű nek, de más, jel lem ző en vele 

együtt dol go zó, fi a tal al ko tók is. Eb ben az eset ben is az előbb írot tak irány adók az -

zal, hogy ilyen kor a ter ve zé si jo go sult ság gal ren del ke ző ter ve ző nek is van szer zői 

név fel tün te té si jo ga. 

Az Eti kai Sza bály zat ér tel mé ben az épí té sze ti al ko tás – amely be be le tar to zik  

a terv és a terv alaján meg va ló sult épü let – a ter ve ző je (ter ve ző i nek) szel le mi ter -

mé ke. E sza bály az Szjt. sze rin ti el vet erő sí ti meg. Az épí té sze ti terv do ku men tá ció 

jog sze rű alá író ja – bár mely ter ve zé si konst ruk ció ese tén – a fe le lős ter ve ző, aki 

egye dül vagy ter ve ző tár si vi szony ban a ter ve ze tet meg al kot ta. Ez pe dig azt je len ti, 

ah hoz, hogy a mű vön fel tün tes sék a ter ve ző ne vét, a töb bi szer ző vel leg alább ter -

ve ző tár si vi szony ban kell len nie, amit szer ző tár si vi szony nak kell ér te ni. 

Ezt erő sí ti meg az is, hogy az épí té sze ti terv do ku men tá ci ón – a vo nat ko zó jog -

sza bály sze rint – fel kell tün tet ni va la mennyi fe le lős ter ve ző, ter ve ző társ, szak ági 

társ ter ve ző, va la mint a jo go sult sá gok és kö te le zett sé gek szem pont já ból mér ték adó 

mun ka társ ne vét és ter ve zés ben vi selt sze re pét, ez pe dig túl mu tat a szer ző tár si 

viszo nyon: olyan sze mé lyek ne vét is fel kell tün tet ni, akik nem fel tét le nül lesz nek 

szer zői a mű nek. A ka ma rai tag más ter ve ző ter vét sa ját ter ve ként nem tün tet he ti 

fel, ter ve ző ként nem ír hat ja alá. Ter ve ző tár si vi szony so rán lét re ho zott terv ese tén 

– er re vo nat ko zó írás be li meg ál la po dás hi á nyá ban – a ter ve ző tár sak egyen lő sé gét 

kell mér ték adó nak te kin te ni, a kö zö sen lét re ho zott terv vel kap cso la tos jo gok, kö te -

le zett sé gek és fe le lős sé gek te kin te té ben. Az írás ban rög zí tett meg ál la po dás alap ján 

lét re jött ter ve ző tár si vi szony ese tén pon to san rög zí te ni kell an nak min den lé nye ges 

ele mét: a jo gok, kö te le zett sé gek és fe le lős ség ará nyát, eset le ges ha tá ra it és mér té -
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két.23 E sza bá lyok egyéb ként a szer zői jo gi sza bá lyok ból is fa kad nak, meg je le né sük 

az Eti kai Sza bály zat ban az zal jár, hogy a szer zői jo gi sza bá lyok meg sér té se egy ben 

eti kai vét ség gé is mi nő sül. 

A szer zőt a mű rész le té nek át vé te le, idé zé se vagy is mer te té se ese tén is meg kell 

je löl ni. (Eh hez kap cso ló dik, hogy a mű em lí té se ese tén is szük sé ges a szer ző meg je -

lö lé se, de ez nem sza bad fel hasz ná lás, hi szen ilyen eset ben a mű tény le ges fel hasz -

ná lá sa sem va ló sul meg.) Az, hogy ezt a sza bályt a tör vény a név fel tün te tés jo ga 

kö ré ben kü lön is meg em lí ti – nem csak a még vé dett mű vek egyes konk rét sza bad 

fel hasz ná lá sá nál –, biz to sít ja, hogy a szer zői jog ál tal (már) nem vé dett mű vek te -

kin te té ben is ér vé nye sül jön a név jog, fel le hes sen lép ni a név el ha gyá sa, nem meg -

fe le lő fel tün te té se vagy vég ső eset ben a más ne vé nek fel tün te té se el len. 

Ugyan ez igaz az át- vagy fel dol go zá sok ra, il let ve a for dí tá sok ra is. Ez utób bi 

miatt a vé de lem alatt már nem ál ló, és idő vel az ál lag rom lás mi att át épí tett lé te sít -

mé nyek te kin te té ben is meg kö ve te li a szer zői jog, hogy az ere de ti épí tész ne vét 

tün tes sék fel. Az Szjt. vi szont ki fe je zet ten rög zí ti, hogy épí té sze ti vagy mű sza ki al ko -

tás ter vé nek vál to zat lan újabb fel hasz ná lá sa ese tén csak az ere de ti terv szer ző jét 

kell fel tün tet ni, még ak kor is, ha egyéb ként más épí tész ter ve zőt be von tak a fel -

hasz ná lás (pl. épí tés) le bo nyo lí tá sá ba. 

Nem ki zárt, hogy a szer ző egyál ta lán nem kí ván ja a kö zön ség tu do má sá ra hoz ni 

a ne vét, vagy ép pen egyéb kö rül mé nyei (pél dá ul a szer ző dé se) kö te le zik ar ra, hogy 

ne gya ko rol ja a név fel tün te té si jo gát. Ahogy fent már je lez tem, a tény le ges szer ző 

név fel tün te té si jo ga nem ke ve ren dő össze a ter ve zé si jo gú ter ve ző név fel tün te té -

si kö te le zett sé gé vel, de a ket tő össz hang ban va ló gya kor lá sa fon tos. 

Elő for dul hat az is, hogy az al ko tó mű vé szi ál ne vet (fel vett ne vet) kí ván hasz nál -

ni. Eb ben az eset ben el ne he zül het ne a szer zői jo gok gya kor lá sa (pél dá ul a fel hasz -

ná lá sok en ge dé lye zé se a név fel tün te tés meg til tá sa ese tén), így mind ad dig, amíg  

a szer ző fel nem lép, az gya ko rol ja a szer zői jo go kat, aki a mű vet nyil vá nos ság ra 

hoz ta. A mű vé szi ál név fel vé te le ese tén fi gye lem mel kell len ni a név vá lasz tás Ptk. 

2:49. §-beli sza bá lya i ra is, ame lyek sze rint iro dal mi, mű vé sze ti, tu do má nyos vagy 

köz éle ti sze rep lés sel já ró te vé keny sé get fel vett név vel is le het foly tat ni, ha ez nem 

jár má sok lé nye ges jo gi ér de ké nek sé rel mé vel. A jo gok gya kor lá sa ilyen eset ben is 

prob le ma ti kus sá vál hat. Mű vé szi ál név hasz ná la ta a gya kor lat ban az épí té sze ti 

alko tá sok te kin te té ben ép pen a ter ve zé si jog gal ren del ke ző ter ve zők ese té ben nem 

re á lis, hi szen ne kik e jog gal kap cso lat ban a sa ját ne vü ket kell fel tün tet ni ük. 

A szer ző a ne vé nek fel tün te té sé vel már nyil vá nos ság ra ho zott mű újabb, jog sze -

rű fel hasz ná lá sa ese tén is meg kí ván hat ja, hogy azt a to váb bi ak ban ne vé nek fel tün -

te té se nél kül hasz nál ják fel. 

A szer ző név fel tün te té si jo ga ab ban az eset ben is fenn ma rad – ha son ló an a töb bi 

sze mély hez fű ző dő jo gá hoz –, ha a va gyo ni jo gai át száll nak (pél dá ul a mun ka vi szony 

ke re té ben). Ha azon ban ilyen mű vel kap cso lat ban gya ko rol ja a szer ző a vissza vo -

ná si jo gát, a mun kál ta tó nem tün tet he ti fel a to váb bi ak ban a szer ző ne vét. Ugyan -

csak mel lőz ni kell a szer ző ké ré sé re ne vé nek fel tün te té sét ak kor is, ha a mű vön  
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23     15. § (1)–(4) be kez dés. 



a mun kál ta tó a mun ka vi szony ból ere dő jo ga i val él ve vál toz tat, de a vál toz ta tás sal 

a szer ző nem ért egyet. (Ez a sza bály ter mé sze te sen nem zár ja ki, hogy a fe lek 

meg egye zé se ese tén a szer ző ne vét még is fel tün tes sék. Egyet ér té se ese tén ter mé -

sze te sen fel kell tün tet ni azt.) 

A sza bad fel hasz ná lá sok sza bá lyai egyes ese tek ben ki fe je zet ten elő ír ják, hogy  

a szer ző ne vét és a fel hasz nált mű for rá sát fel tün tes sék. Ezek ben az ese tek ben a sza -

bad fel hasz ná lás jog sze rű sé gé nek fel té te le az is, hogy a név fel tün te tés meg tör tén -

jen, en nek el ma ra dá sa ese tén a fel hasz ná lás jog sér tő. Ilyen sza bad fel hasz ná lás az 

épí té sze ti al ko tá sok ese té ben a kö vet ke ző: 

- az idé zés; 

- az át vé tel; 

- a na pi ese mé nyek hez kap cso ló dó, idő sze rű gaz da sá gi vagy po li ti kai té mák ról 

meg je len te tett cik kek vagy e té mák ról su gár zott mű vek saj tó ban va ló több szö -

rö zé se és nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se; az idő sze rű, na pi ese mé nyek ről va ló 

tá jé koz ta tás; 

- a tu do má nyos is me ret ter jesz tő elő adás. 

 

A szer ző ne vé nek és a fel hasz nált mű for rá sá nak ki fe je zett elő írá sa a fen ti ese tek -

ben nem je len ti azt, hogy a töb bi sza bad fel hasz ná lás ese tén ne kel le ne fel tün tet ni 

a szer ző ne vét, de ezen al kal mak kor en nek kü lö nös je len tő sé ge van. Az épí té szeti 

al ko tá sok vo nat ko zá sá ban a tör vény kü lön is utal ar ra, hogy az ilyen al ko tá sok 

tudo má nyos is me ret ter jesz tő elő adás, il le tő leg is ko lai ok ta tás cél já ra tör té nő fel -

hasz ná lá sa kor ugyan csak meg kell je löl ni a szer zőt. 

A szer ző kö ve tel he ti, hogy szer zői mi nő sé gét sen ki se von ja két ség be. E jo gá nak 

gya kor lá sát biz to sít ja az a meg dönt he tő vé le lem rend szer is, ame lyet a szer ző ség 

vé lel mé nek hí vunk. Esze rint az el len ke ző bi zo nyí tá sá ig azt kell szer ző nek te kin te ni, 

aki nek a ne vét ilyen ként a mű vön a szo ká sos mó don fel tün tet ték. Ha nincs fel tün -

tet ve a mű vön a szer ző, ak kor azt kell szer ző nek te kin te ni, aki a mű vet sa ját ja ként 

a Szel le mi Tu laj don Nem ze ti Hi va ta lá nál (a to váb bi ak ban: SZTNH) ön kén tes mű nyil -

ván tar tás ba ve tet te és ezt köz ok irat tal iga zol ja. Ha nem áll ren del ke zés re ilyen 

köz ok irat (mert nem él tek a mű nyil ván tar tás ba va ló be jegy zés le he tő sé gé vel, vagy 

a köz ok irat meg sé rült, meg sem mi sült), az el len ke ző bi zo nyí tá sá ig azt kell szer ző nek 

te kin te ni, aki ezt kö zös jog ke ze lő szer ve zet ál tal, a kö zös jog ke ze lés alá tar to zó 

mű vek ről, szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek ről, il let ve jo go sul tak ról fenn tar tott adat -

bá zis alap ján ki ál lí tott tel jes bi zo nyí tó ere jű ma gán ok irat tal iga zol ja. Ilyen ma gán -

ok ira tot a kö zös jog ke ze lő szer ve zet ön ként vál lalt szol gál ta tás ként – alap sza bá -

lyá val össz hang ban – sa ját tag ja szá má ra, a tag ké ré sé re ál lít hat ki. Ha a szer ző  

a mű vé vel ide sincs be je gyez ve, az el len ke ző bi zo nyí tá sá ig azt kell szer ző nek te -

kin te ni, aki a mű vet elő ször hoz ta nyil vá nos ság ra. 

Az SZTNH ön kén tes mű nyil ván tar tá sá ba bár mely szer zői (vagy kap cso ló dó jo gi 

jo go sult, így az elő adó mű vész, film elő ál lí tó, rá dió- és televíziószervezet, hang fel vé -

tel-elő ál lí tó) be je lent he ti mű vét, il let ve tel je sít mé nyét. Te kin tet tel ar ra, hogy az épí -

té sze ti al ko tá sok ról kü lön nyil ván tar tást ve zet nek, az aláb bi ak el ső sor ban az épí té -

sze ti al ko tá sok hoz kap cso ló dó, de nem ek ként ér tel me zett al ko tá sok (pél dá ul 

képző mű vé sze ti al ko tá sok) vo nat ko zá sá ban le het nek fon to sak. 
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Ami ért kü lö nö sen fon tos le het e nyil ván tar tás sal meg is mer ked nie a jo go sul tak -

nak, az az a tény, hogy amennyi ben a mű al ko tá son vagy tel je sít mé nyen nem sze -

re pel a jo go sult ne ve, vagy is me ret len (be azo no sít ha tat lan) ál ne vet hasz nál, azt kell 

jo go sult nak te kin te ni, aki az SZTNH köz hi te les nyil ván tar tá sá ba be je len tet te az al ko -

tást. Te hát a jo go sul tak szá má ra az SZTNH köz hi te les nyil ván tar tá sa olyan funk ci ót 

lát el szer zői és szom szé dos jo ga ik te kin te té ben, mint pél dá ul egy in gat lan do lo gi 

jo gai te kin te té ben az in gat lan-nyil ván tar tás. A mű ön kén tes mű nyil ván tar tás ba vé -

te lé re irá nyu ló ké rel met a jo go sult nyújt hat ja be egy er re a cél ra rend sze re sí tett 

for ma nyom tat vá nyon, pa pír ala pon vagy elekt ro ni kus úton. A ké re le mért igaz ga tá -

si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni a hi va tal nak, ami a nyil ván tar tás ba vé tel ről köz ok -

irat nak mi nő sü lő ta nú sít ványt ál lít ki. 

Az ön kén tes mű nyil ván tar tás köz hi te les, va gyis a be jegy zett jo gok és a fel jegy -

zett té nyek fenn ál lá sát hi te le sen ta nú sít ja, il let ve nyil vá nos, va gyis tar tal mát bár ki 

meg is mer he ti, ar ról fel jegy zést ké szít het, to váb bá hi te les má so lat ki a dá sát kér he ti. 

Az SZTNH ön kén tes mű nyil ván tar tá sá nak e tu laj don sá gai leg in kább a fel hasz ná lói 

ol dalt se gí tik az al ko tá sok és jo go sul tak komp lex mát ri xá ban va ló el iga zo dás ban. 

Az a fel hasz ná ló, aki sze ret ne mű- vagy teljesítményfelhasználásba fog ni, de bi -

zony ta lan a jo go sult pon tos ki lé tét il le tő en, tá jé ko zód hat e nyil ván tar tás ból. 

Az in for má ci ók, ame lyek hez a fel hasz ná ló hoz zá jut hat, a jo go sul ti ké re lem tar -

tal mát ké pe zik. A ké re lem ben ugyan is sze re pel nie kell a nyil ván tar tás ba ven ni kért 

mű vagy tel je sít mény cí mé nek, mű tí pu sá nak, az egye di azo no sí tást se gí tő to váb bi 

ada tok nak, va la mint a nyil ván tar tás ba ven ni kért mű vagy tel je sít mény hor do zó já -

nak, to váb bá a jo go sul tak ne vé nek és lak cí mé nek. 

A pa pír ala pon be nyúj tott ké re lem hez mel lé kel ni kell a mű ere de ti vagy má so -

la ti pél dá nyát, míg az elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké re lem hez csu pán egy elekt ro -

ni kus pél dány ra van szük ség. A hi va tal a pa pír ala pon be nyúj tott ké re lem ese tén 

az ál ta la ki ál lí tott ta nú sít vány hoz hoz zá fű zi a jo go sult ál tal be nyúj tott mű pél dányt, 

majd egy, az SZTNH bé lyeg ző jé vel és a ta nú sít vány nyil ván tar tá si szá má val el lá -

tott, le zárt bo rí ték ba te szi. Elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké re lem ese tén a pél dányt 

elekt ro ni kus ta nú sít vánnyal lát ja el. A szer ző ség iga zo lá sá hoz – pél dá ul jog vi ta ese -

tén, a bí ró sá gi el já rás ban bi zo nyí ték ként – ak kor hasz nál ha tó fel e ta nú sít vány, ha 

a zár és a bo rí ték, elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké re lem ese tén az elekt ro ni kus 

tanú sít vány sé rü lés men tes ál la pot ban van. 

Az SZTNH ál tal ve ze tett ön kén tes mű nyil ván tar tás el sőd le ges funk ci ó ja te hát  

a szer zői és szom szé dos jo gi vé de lem tár gyi és sze mé lyi ol da lá ról egy mi nél tel je -

sebb nyil ván tar tás épí té se an nak ér de ké ben, hogy a jo go sul tak sze mé lye mi nél szű -

kebb kör ben ma rad jon kér dé ses, a szer zői és szom szé dos jo gok mi nél szé le sebb 

kör ben ér vé nye sül hes se nek. 

A kö zös jog ke ze lők nyil ván tar tás-ve ze té si kö te le zett sé ge el ső sor ban gya kor la ti a -

sabb cél lal bír. Bár az épí té sze ti al ko tá sok ra néz ve nincs be jegy zett kö zös jog ke ze lő 

szer ve zet, az épí té sze ti al ko tá sok kal köz vet len kap cso lat ban ál ló egyéb al ko tá sok 

te kin te té ben (pél dá ul kép ző mű vé sze ti al ko tá sok) e ren del ke zé sek nek is le het je len -

tő sé gük, ezért eze ket itt rö vi den is mer te tem. 

A kö zös jog ke ze lői te vé keny ség el lá tá sá nak ugyan is kulcs kér dé se, hogy az egyes 

al ko tá sok nak kik a jo go sult ja ik. Ha a jo go sul tak is me ret le nek, ak kor a kö zös jog ke -
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ze lő hi á ba vég zi el a fe la da tát, sze di be a fel hasz ná lá sok után já ró jog dí ja kat, és 

kap csol ja azo kat al ko tá sok hoz: nincs ki nek ki fi zet ni eze ket az össze ge ket. Sőt, ha  

a jo go sult ki lé té re a fel osz tás tól szá mí tott há rom éven be lül nem de rül fény, a kö -

zös jog ke ze lők a füg gő szám lá kon őr zött jog dí ja kat kö te le sek át utal ni a Nem ze ti 

Kul tu rá lis Alap nak. 

Min den kö zös jog ke ze lő szer ve zet nek tör vé nyi kö te le zett sé ge, hogy adat bá zist 

tart son fenn az ál ta la vég zett kö zös jog ke ze lé si te vé keny ség kö ré be tar to zó bel- és 

kül föl di mű vek ről, kap cso ló dó jo gi tel je sít mé nyek ről és a jo go sul tak ról – egy bi zo -

nyí tá si el já rás ban az ér de kel tek, il let ve egy fel hasz ná ló, aki fel hasz ná lás en ge dé -

lye zé se cél já ból ke re si a jo go sul tat, ezen in for má ci ók hoz jut hat a kö zös jog ke ze lők 

adat bá zi sa i ból. A HUNGART en nek meg fe le lő en a kép ző-, ipar- és fo tó mű vész al ko -

tók ról és e jo go sul tak jog utód ja i ról, va la mint a hoz zá juk tar to zó al ko tá sok ról ve zet 

adat bá zist. 

A kö zös jog ke ze lő szer ve ze tek adat bá zi sai – ref lek tál va a jog al ko tó adat bá zis 

épí tés re és mű köd te tés re vo nat ko zó uta sí tá sá ra – el ső sor ban elekt ro ni kus, egye di -

leg hoz zá fér he tő mó don rend sze re zett adat bá zi sok, me lyek azon ban nem köz hi te -

le sek, és az azok ba fog lalt ada tok csak kor lá to zott fel té te lek, leg fő kép pen cél hoz 

kö tött ség mel lett is mer he tők meg a nyil vá nos ság szá má ra. 

A be je len tő jo go sul tak ké rel mé re a kö zös jog ke ze lő szer ve zet tel jes bi zo nyí tó 

ere jű, ma gán ok irat nak meg fe le lő ta nú sít ványt ál lít hat ki. A jo go sul ti vé le lem har ma -

dik lép cső fo kán he lyez ked nek el ezek a ta nú sít vá nyok, me lyek alap ján el len ke ző 

bi zo nyí tá sá ig azt kell szer ző nek vagy szom szé dos jo gi jo go sult nak te kin te ni, aki ezt 

a kö zös jog ke ze lő szer ve zet ál tal ki ál lí tott tel jes bi zo nyí tó ere jű ma gán ok irat tal azt 

iga zol ni tud ja. 

E kör ben szól ni kell to váb bá az Épí té sze ti Szer zői Jo gi Nyil ván tar tás ról, amely 

a 8/2020. (VI. 26.) MvM-ren de let sze rint az Or szá gos Épí tés ügyi Nyil ván tar tás ré -

szét ké pe ző adat bá zis, amely az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé ről szó ló 

1997. évi LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Étv.) 2. § 4. pont ja sze rin ti épít te tő és 

a ve le szer ző dő ter ve ző kö zös nyi lat ko za ta, vagy – e ren de let ben meg ha tá ro zott 

eset ben – a szer zői jo gi jo go sult ön kén tes nyi lat ko za ta alap ján tar tal maz za az épí -

té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ó hoz, va la mint az az alap ján meg épült épít mény hez 

fű ző dő szer zői va gyo ni jo gok ra vo nat ko zó ada to kat. A ren de let ha tály ba lé pé sét 

kö ve tő en lét re jött ter ve zé si szer ző dés alap ján ke let ke zett épí té sze ti al ko tás ese té -

ben az épít te tő és a ter ve ző kö zös nyi lat ko zat ban, az épí té sze ti-mű sza ki do ku men -

tá ció ter ve ző ál ta li át adá sát kö ve tő har minc na pon be lül a nyil ván tar tás ré szé re 

átad ja a szer zői va gyo ni jo gok ra vo nat ko zó és az Étv. 59/B. § (1) be kez dé sé ben 

meg ha tá ro zott ada to kat (ame lyek kö zött sze re pel nek a ter ve ző ne vé re vo nat ko zó 

ada tok is). 

A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elő ző en lét re jött épí té sze ti al ko tás ese té ben bár -

mely szer zői jo gi jo go sult nyi lat koz hat a mű vön fenn ál ló szer zői va gyo ni jo gi jo go -

sult sá gá ról, va la mint ar ról, hogy tu do má sa sze rint más sze mély nek a mű vön ilyen 

jo go sult sá ga fenn áll. 

Fon tos azon ban, hogy a nyil ván tar tás ba va ló be jegy zés nem ke let kez te ti a szer -

zői jo got, sem a fel hasz ná lá si jo go kat, és a jo go sult ak kor is gya ko rol hat ja a jo ga it, 

ha nem sze re pel eb ben a nyil ván tar tás ban, ha nem je len ál la po tá ban tá jé koz ta tás ra 
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szol gál. A be jegy zés hez szük sé ges nyi lat ko zat té tel leg in kább a jo go sul tak ér de két 

szol gál ja az zal, hogy bi zo nyí tá si el já rás ban bi zo nyí ték ként szol gál hat, még ha a ha -

tá lyos jo gi sza bá lyo zás ban nem is kap cso ló dik hoz zá szer ző sé gi vé le lem. Ezen 

aspek tu sok mi att a nyil ván tar tás nem is köz hi te les. 

Itt szük sé ges em lí te ni az Eti kai sza bály zat vo nat ko zó ren del ke zé se it. Ezek sze -

rint a ka ma rai tag fe le lős ter ve ző ként nem ír hat alá olyan ter vet vagy do ku men tá -

ci ót, amely nek el ké szí té sé ben nem e mi nő sé gé ben vett részt, nem az ő szel le mi 

alko tá sa, és nem irá nyí tá sá val és el len őr zé sé vel ké szült. Az alá írá si kö te le zett ség 

egy ben a név fel tün te té si jog gya kor lá sa is, ha az ő szel le mi al ko tá sa a terv.24 

To váb bá a ka ma rai tag szak ma gya kor ló kö te les az ál ta la ké szí tett épí té sze ti-

műsza ki ter vet, szak mai vé le ményt, szak vé le ményt, vagy bár mely más szak ma -

gyakor lá si te vé keny sé gé vel össze füg gő do ku men tu mon an nak dá tu mát, ne vét és 

te vé keny sé gé re vo nat ko zó ka ma rai jo go sult sá gi szá mát fel tün tet ni, ki vé ve, ha a jog -

sza bály, vagy in do kolt szer ző dé ses kö te le zett sé ge más ként ren del ke zik. Eb ből követ -

ke ző en a ka ma rai tag nak nem csak jo ga, de kö te le zett sé ge is ne vé nek fel tün te té se, 

amely csak jog sza bály vagy in do kolt szer ző dé si meg ál la po dás alap ján mel lőz he tő. 

 

Barta Ju dit is mer te ti cik ké ben azt az ese tet, ami kor az épí tész ter ve ző egy ma gán tu laj -

don ban lé vő, ke res ke del mi és szol gál ta tó te vé keny ség hez kap cso ló dó épü le tet ter ve zett 

Eger vá ro sá ban, mely fel kel tet te a köz vé le mény ér dek lő dé sét. Az épü let át adá sá ról  

a he lyi lap tu dó sí tott, a cikk hez kap cso ló dó an az épü let tel jes ké pét le kö zöl ték. Az épí -

tész ter ve ző, aki az en ge dé lye zé si és ki vi te le zé si do ku men tá ci ót is ké szí tet te, kér te ne -

vé nek, mint szer ző nek a fel tün te té sét a kép mel lett. Az új ság meg ta gad ta a ké rést 

az zal a ki fo gás sal, hogy az gaz da sá gi rek lám nak mi nő sül ne. A bí ró ság azon ban meg -

ál la pí tot ta, hogy – amel lett, hogy a mű fel hasz ná lá sa sza bad fel hasz ná lás, de csak  

a szer ző ne vé nek fel tün te té se mel lett – ez a név fel tün te tés ön ma gá ban nem is mi nő sül 

rek lám te vé keny ség nek.25 

 

 

d) Az in teg ri tás vé de lem hez fű ző dő jog 
 

A szer ző nek a gya kor lat ban is meg ha tá ro zó je len tő sé gű sze mély hez fű ző dő jo ga a mű 

egy sé gé nek (in teg ri tá sá nak) vé del mé hez kap cso ló dik. Esze rint pe dig sér ti a szer ző 

sze mély hez fű ző dő jo gát mű vé nek min den faj ta el tor zí tá sa, meg cson kí tá sa, vagy a mű 

más olyan jel le gű meg vál toz ta tá sa vagy a mű vel kap cso la tos bár mi lyen vissza élés, 

amely a szer ző be csü le té re vagy hír ne vé re sé rel mes. 

E sza bály alap ján a szer ző nek lé nye gé ben a jog sér tés től va ló utó la gos el til tás ra 

irá nyu ló jo ga van. Ugyan ak kor a Ptk.-nak a sze mély hez fű ző dő jo gok gya kor lá sá ra 

irá nyu ló ál ta lá nos sza bá lya sze rint – amely eb ben az eset ben is hát tér nor ma –  
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megtörtént esetek kapcsán = Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011, 6. sz., 105–106.



a szer ző nek le he tő sé ge van elő ze te sen is hoz zá já rul ni a mű egy sé gé nek fen ti cse -

lek mé nyek kel tör té nő meg vál toz ta tá sá hoz (fel té ve, hogy az nem sért köz ér de ket). 

A jog sér tő meg vál toz ta tás irá nyul hat köz vet le nül a mű „tes té re” pél dá ul úgy, hogy 

egy ze ne mű ből el hagy nak né hány üte met, egy épí té sze ti al ko tás ból ele me ket, vagy 

egy vers ből ki ma rad né hány vers szak. Nem vo nat ko zik ez ar ra, ha a szer ző en ge -

dé lyé vel hasz nál ják fel az épí té sze ti al ko tást úgy, hogy a meg épí tés so rán né hány 

ré sze nem ke rül meg va ló sí tás ra. 

Le het sé ges azon ban az is, hogy a meg vál toz ta tás csak köz ve tet ten érin ti a mű vet, 

köz vet le nül an nak kö rül mé nye i re hat. Ilyen eset le het az, ha pél dá ul a mű olyan kör -

nye zet be ke rül, amellyel az al ko tó nem ért egyet. Ez a kér dés kü lö nös él lel me rül 

fel a tér ben elhelyzetet al ko tá sok ese té ben, ame lyek ben az al ko tók vi lág né ze té vel, 

ér ték rend jé vel el len ke ző kör nye zet be ke rül a mű vük. 

A mű egy sé gé nek vé del mé hez fű ző dő jog gya ko rol ha tó sá ga sa já to san ala kul, ha 

a jo go sult és a po ten ci á lis jog sér tő kö zött fel hasz ná lá si szer ző dés van. Ha a szer ző 

a mű fel hasz ná lá sá hoz hoz zá já rult, a fel hasz ná lás hoz el en ged he tet len vagy nyil ván -

va ló an szük sé ges, a mű lé nye gét nem érin tő vál toz ta tá so kat kö te les vég re haj ta ni. Ha 

e kö te le zett sé gé nek nem tesz vagy nem tud ele get ten ni, a fel hasz ná ló a vál toz ta -

tá so kat hoz zá já ru lá sa nél kül is vég re hajt hat ja. Ha te hát a fel hasz ná ló hajt ja vég re 

eze ket a vál toz ta tá so kat, az nem le het jog sér tő (va gyis sem szer ző dés sze gés, sem 

a sze mély hez fű ző dő jog sé rel me nem va ló sul meg). Ha azon ban ez a tech ni ka i lag 

szük sé ges vál toz ta tás túl ter jed a szük sé ges sé gen és a szer ző be csü le té re vagy hír -

ne vé re is sé rel mes, ak kor az sért he ti a mű in teg ri tá sát. 

 

Az SZJSZT a 2/2001. ügy ben mond ta ki, hogy az Szjt. 9. §-ának (1) be kez dé se sze rint 

a szer zőt a mű lét re jöt té től kezd ve meg il le ti a szer zői jo gok – a sze mély hez fű ző dő 

és va gyo ni jo gok – összes sé ge. A 9. § (2) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy a szer ző 

sze mély hez fű ző dő jo ga it nem ru ház hat ja át, azok más ként sem száll hat nak át és  

a szer ző nem mond hat le ró luk. Ezért a sze mé lyi sé gi jo gok sé rel mé re al kal mas vál toz -

ta tá sok hoz ál ta lá nos jel leg gel elő re nem já rul hat hoz zá a szer ző, mert ez az e jo gok ról 

va ló elő ze tes le mon dást je len te né. Más kér dés, hogy ma gá nak a jog nak a gya kor lá sa 

ter mé sze te sen nem kö te le ző annyi ban, hogy a szer ző ma ga jo go sult el dön te ni, el fo -

gad-e olyan konk rét, egy ér tel mű en azo no sí tott vál toz ta tá so kat, ame lyek a mű kül ső 

meg je le né sét vagy a ren del te téssze rű hasz ná la tát érint he tik (en nek el len té té re utal az 

elő ző mon dat ban az „ál ta lá nos jel leg gel elő re nem já rul hat hoz zá” szö veg rész). 

 

Az át dol go zás en ge dé lye zé se nem jo go sít ja fel a fel hasz ná lót a mű egy sé gé nek meg -

sér té sé vel já ró hasz ná lat ra. Va gyis még ha kap is a fel hasz ná ló en ge délyt az át dol -

go zás ra, a fel hasz ná lás eb ben az eset ben sem tör tén het tor zí tás sal, meg cson kí tás sal, 

il let ve a szer ző be csü le té re, jó hír ne vé re sé rel mes meg vál toz ta tás sal, egyéb vissza -

élés sel, ki vé ve, ha eh hez a szer ző ki fe je zet ten hoz zá já rult. 

Az épí té sze ti al ko tá sok ter vei ese té ben az Szjt. sa já tos ren del ke zé se ket is meg ál -

la pít az in teg ri tás vé de lem meg sér té se kap csán. Esze rint a mű jo go su lat lan meg vál -

toz ta tá sá nak mi nő sül az épí té sze ti al ko tás vagy a mű sza ki lé te sít mény ter vé nek  

a szer ző hoz zá já ru lá sa nél kül tör té nő olyan meg vál toz ta tá sa, amely a kül ső meg je -

le nést vagy a ren del te téssze rű hasz ná la tot be fo lyá sol ja. Fon tos kü lönb ség a fent 
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em lí tett ál ta lá nos sza bály hoz ké pest, hogy esze rint az épí tész nek az in teg ri tás vé -

de lem meg sér té se ese tén nem csak az utó la gos fel lé pés hez van jo ga, ha nem en nek 

a tény ál lás nak az alap ján elő ze tes hoz zá já ru lá sa is szük sé ges az ide eső meg vál toz -

ta tá sok hoz. Hang sú lyoz ni szük sé ges, hogy ez a sza bály nem az épü let nek, ha nem  

a terv nek a meg vál toz ta tá sát tilt ja, te hát ilyen mó don csu pán a ter ve zői át ala kí tást 

kor lá toz za. Ha az épü let tu laj do no sa ma ga vál toz tat ja meg az épü let kül ső meg je -

le né sét vagy ren del te téssze rű hasz ná la tát anél kül, hogy a ter vet meg vál toz tat nák, 

nem mi nő sül szer zői jog sér tés nek, ki vé ve, ha az ál ta lá nos sza bály meg sér té se va -

la mely más mó don va ló sul meg. 

 

A BDT2010. 2329. sze rint az épít mény tu laj do no sát meg il le ti az a jog, hogy a tu laj do -

ná ban ál ló épü le tet át épít se, en nek so rán kül ső meg je le né sét, épí té sze ti ki ala kí tá sát, 

ren del te té sét mó do sít sa vagy azt el bont sa. A tu laj do nos hasz ná la ti jo gá nak ren del te -

téssze rű gya kor lá sá hoz kap cso ló dó át épí tés nem ered mé nyez he ti a ter ve ző szer zői 

jo ga i nak sé rel mét. A ter ve ző szer zői jo ga szem pont já ból a fel hasz ná ló hasz no sí tá si 

jo go sult sá ga it ér dek össze mé rés sel kell mér le gel ni. 

 

Szá mos jog eset fog lal ko zik az zal az ér tel me zé si kér dés sel, hogy ez a ren del ke zés 

ho gyan vi szo nyul az in teg ri tás vé de lem ál ta lá nos sza bá lyá hoz. Ál lás pon tom sze rint 

a he lyes ér tel me zés az, hogy az épí té sze ti al ko tá so kat il le tő en nem szű kebb az in -

teg ri tás vé de lem, az itt em lí tett spe ci á lis sza bály ugyan is csak ér tel me zi az ál ta lá -

nos sza bály azon alak za tát, amely az in teg ri tás vé del met a mű jo go su lat lan meg vál -

toz ta tá sa ként is meg va ló sult nak te kin ti. Más képp szól va: az épí té sze ti al ko tá sok és 

ter ve ik szer ző it va la mennyi eset ben meg il le ti az in teg ri tás vé de lem, az az sér ti az 

épí tész jo gát a mű min den faj ta el tor zí tá sa, meg cson kí tá sa, vagy a mű más olyan 

meg vál toz ta tá sa vagy a mű vel kap cso la tos más olyan vissza élés, amely a szer ző be -

csü le té re vagy hír ne vé re sé rel mes. E kér dés más as pek tus ból is fel me rül, még hoz zá 

az át dol go zás ese té ben, amely re az át dol go zá si jog tár gya lá sá nál ke rí tünk sort. 

 

Az SZJSZT a 38/07/1. ügy ben mond ta ki, hogy a szer ző ja vá ra fenn ál ló, az Szjt 13.§-

ban meg ha tá ro zott, a mű egy sé gé nek vé del mé re szol gá ló sze mély hez fű ző dő jog – az 

alább meg ha tá ro zott fel té te lek és kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén – al kal mas le het  

a tu laj do no si meg sem mi sí tés el le ni igény (meg tör tént meg sem mi sí tés ese tén nem va -

gyo ni kár té rí té si igény) ér vé nye sí té sé re. A tu laj do no si meg sem mi sí tés a mű egy sé gé nek 

vé del me kö ré ben sza bá lyo zott, a mű más olyan csor bí tá sá nak mi nő sül het, amely  

a szer ző be csü le té re vagy hír ne vé re sé rel mes. A tu laj do no si meg sem mi sí tés ál ta lá ban 

csak ak kor al kal mas a szer ző be csü le té nek vagy jó hír ne vé nek sé rel mé re, ha meg sza -

kít ja egy részt a szer ző és a mű ve kö zött fenn ál ló szel le mi kap cso la tot, más részt pe dig 

a közt (kö zön sé get) is meg foszt ja a mű ér zé ke lé sé nek le he tő sé gé től. Emi att el ső sor ban 

a sza bad ban ál ló, bár ki ál tal ér zé kel he tő, ér té kes kép ző mű vé sze ti al ko tá sok ere de ti 

mű pél dá nyá nak meg sem mi sí té se ese tén jö het csak szó ba az in teg ri tás hoz fű ző dő jog 

meg sér té se. Az in teg ri tás hoz fű ző dő jog eset le ges meg sér té sét min dig össze kell mér -

ni meg sem mi sí tett (meg sem mi sí tés re szánt) ere de ti mű pél dány tu laj do no sá nak a szer -

zői jog gal azo nos sú lyú al kot má nyos vé de lem ben ré sze sü lő do lo gi tu laj don jo gá val, 

pon to sab ban az an nak ré szét ké pe ző ren del ke zé si jog tu laj don jog gal va ló fel ha gyás ban 
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ál ló rész jo go sít vá nyá val. Ha a tu laj do nos meg sem mi sí tés hez fű ző dő ér de ke jog sze rű, 

és sú lyo sab ban mér le gel he tő, mint a szer ző in teg ri tás hoz fű ző dő jo ga, a szer zői jog -

ér vé nye sí tés nem ve zet het si ker re. Ha azon ban a tu laj do nos nem ren del te téssze rű en 

gya ko rol ja a meg sem mi sí tés hez fű ző dő (a tu laj don jog gal va ló fel ha gyás ra) vo nat ko -

zó jo gát, az az vissza él a tu laj don jo gá val, a szer zői igény ér vé nye sí tés nek van te re. 

Az SZJSZT a 29/2001. szá mú vé le mé nyé ben rész ben el ké szült mű át dol go zá sá nak 

te kin tet te a ko ráb bi terv do ku men tá ci ó ban áb rá zolt tar tó szer ke zet rész le ges fel hasz -

ná lá sá val, rész le ges át ala kí tá sá val, rész le ges bon tá sá val, va la mint új tar tó szer ke ze ti 

ele mek al kal ma zá sá val lét re jött al ko tást. 

Az SZJSZT a 38/2001. vé le mé nyé ben rög zí tet te, hogy az el já ró ta nács a ren del ke -

zés re bo csá tott je len le gi hely ze tet rög zí tő ter vek, va la mint az át épí tés re vo nat ko zó 

ter vek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy az át épí tés az épít mény kül ső meg je le né sét lé nye -

ge sen meg vál toz tat ja. Így a dé li hom lok za ton, a föld szin ten meg lé vő szél ső ab la kok 

7-7 mé ter szé les ség ben be fa la zás ra ke rül nek, és az ab la kok ra há lós rács ke rül el he -

lye zés re. A ke le ti és nyu ga ti hom lok za to kon a meg lé vő ab la kok he lyett ke ve sebb 

abla kot he lyez nek el, min den egyes trak tus szél ső ab lak me ző i nek be fa la zá sa árán.  

A te tő tér ben a kopilit üveg fal he lyé re aj tó és ab lak ke rül. Az észa ki hom lok za ton a kö -

zép ső trak tus üveg fa la he lyett kö zé pen egy sor ket tős ab lak ke rül be épí tés re. 

Az el já ró ta nács ál lás fog la lá sa sze rint a fen ti ek egy ér tel mű vé te szik, hogy a hom -

lok za ton vég re haj tan dó vál toz ta tá sok az épü let kül ső meg je le né sét je len tő sen be fo -

lyá sol ják. 

A föld szin ten és az I., II. és III. eme le ten ter ve zett vál toz ta tá sok több he lyen alap ve -

tő en új ki ala kí tást ered mé nyez nek. Meg szű nik a fő ző kony ha, vá lasz fa lak be épí té sé re 

ke rül sor. A fő ző kony ha, va la mint a fog dák el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sa és a dü -

hön gő épí té se a ren del te téssze rű hasz ná la tot be fo lyá sol ja.
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4. Az épí té sze ti al ko tá son fenn ál ló va gyo ni jo gok 
 

 

a) Több szö rö zés 
 

A szer ző leg al ap ve tőbb és leg ré geb bi jo ga, hogy a mű vét több szö röz ze, és hogy erre 

más nak en ge délyt ad jon. Hogy ez mennyi re fon tos jo ga a szer ző nek, ki fe je zi az is, 

hogy az an gol nyelv ben ma gát a szer zői jo got is a „má so lás jo ga” (copy right) név -

vel ír ják le. 

Ez a jog an nál szé le sebb kör ben fog át te vé keny sé ge ket, mint ame lye ket a köz -

nyelv ben má so lás nak ne ve zünk. Ide tar to zik ugyan is az al ko tá sok el ső rög zí té sé -

nek en ge dé lye zé se is, amely nek kü lö nös je len tő sé ge van az improvizatív – így kü -

lö nö sen pél dá ul a ze nei rög tön zé sek, a performance-jel le gű – al ko tá sok ese té ben, 

ame lyek szer zői jo gi vé del met él vez nek rög zí tett ség nél kül is. Eb ből fa ka dó an a jo -

go sult ki zá ró la gos jo ga ar ra is ki ter jed, hogy dönt sön ar ról, kí ván ja-e egyál ta lán  

a mű ve rög zí té sét, vagy sem. Ilyen, el ső rög zí tés (és emi att egy ben engedélyköteles 

több szö rö zés) az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben az, ha a fel épí tett al ko tás ról le kép zik 

az el ve szett ter vet, va gyis re konst ru ál ják azt, te hát ez nem szer zői jo gon kí vü li 

tevé keny ség. (Amennyi ben a le ké pe zés meg ha lad ja a pon tos le raj zo lás szán dé kát, 

ott meg kell vizs gál ni, hogy a ki egé szí tés/el vétel el éri-e az át dol go zás szint jét. Lásd 

lej jebb.) 

Több szö rö zés nek mi nő sül a mű vek és a tel je sít mé nyek anya gi hor do zón va ló – 

köz vet len vagy köz ve tett – rög zí té se bár mi lyen mó don, akár vég le ge sen, akár idő le -

ge sen, va la mint egy vagy több má so lat ké szí té se a rög zí tés ről. Az anya gi hor do zón 

va ló több szö rö zés azt je len ti, hogy az al ko tás nak bár mely fi zi kai, meg tes te sült hor -

do zó ra va ló rög zí té se több szö rö zés. Így több szö rö zés nek mi nő sül az, ha pél dá ul 

pa pír lap ra, CD-re, DVD-re, memóriakártyára vagy szá mí tó gép-mo ni tor ra tör té nik  

a több szö rö zés. Köz vet len a több szö rö zés, ha egy lé te ző mű pél dány ról – pél dá ul  

a terv ről – ké szül, és köz ve tett, ha a te le ví zi ó ban be mu ta tott épü le tet va la ki a lá -

tot tak alap ján (te hát fi zi kai mű pél dány nél kül) le raj zol ja. A több szö rö zés kü lön bö ző 

mód jai töb bek kö zött a kéz zel, író gép pel va ló má so lás, a fény ké pe zés sel, mo bil te -

le fon nal va ló rög zí tés, a szkennelés, e-mailben va ló pél dány csa to lás is. A több szö -

rö zés meg va ló sul ak kor is, ha a lét re jö vő pél dány hosszú táv ra ké szül, és ab ban az 

eset ben is, ha má sod per cek után tör lés re ke rül. 

Egyes ese tek ben a több szö rö zés tö me ge sen va ló sul meg, emi att pe dig a szer ző -

nek nincs tény le ges le he tő sé ge egye di leg en ge dé lyez ni min den egyes pél dány lét -

re ho za ta lát. Ám ép pen a tö me ges sé gük mi att nem len ne in do kolt, ha ezen cse lek -

mé nyek nek az en ge dély alól va ló men te sí té se az zal a kö vet kez ménnyel jár na, hogy 

a fel hasz ná lá so kért az al ko tó sem mi fé le el len szol gál ta tást nem kap. Az ilyen több -

szö rö zé sek nek je len tős kö rét te szik ki a ma gán cé lú, va la mint az egyes, konk rét 

körül mé nyek sze rint meg ha tá ro zott, in téz mé nyi cé lú több szö rö zé sek. Ezek fe jé ben 

a jo go sul tat en ge dé lye zé si jog nél kü li díj igény il let he ti meg. 

A díj igény nek az épí té sze ti al ko tá sok szem pont já ból re le váns tí pu sa azo kat  

a ma gán cé lú több szö rö zé se ket fe di, ame lyek fény má so lás sal vagy más ha son ló 
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mó don, pa pí ron vagy más ha son ló hor do zón (a to váb bi ak ban együtt: reprográfiá-

val) va ló sul nak meg. A dí jat a reprográfiára szol gá ló ké szü lék gyár tó já nak, kül föl dön 

gyár tott ké szü lék ese té ben pe dig a jog sza bály sze rint vám fi ze té sé re kö te le zett 

sze mély nek, vagy – vám fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá ban – egye tem le ge sen a ké szü -

lé ket az or szág ba be ho zó sze mély nek és az azt bel föl dön elő ször for ga lom ba ho zó 

sze mély nek kell meg fi zet nie. E dí jon fe lül a reprográfiára szol gá ló ké szü lé ket el len -

ér ték fe jé ben üze mel te tő sze mély is kö te les dí jat fi zet ni. Mind két dí jat a Ma gyar 

Reprográfiai Szö vet ség ér vé nye sí ti. Azok nak a ké szü lé kek nek a tel jes fel so ro lá sát, 

ame lyek reprográfiára szol gál nak, kü lön kor mány ren de let ál la pít ja meg, ezen a lis tán 

sze re pel töb bek kö zött a nyom ta tó, fény má so ló, szkenner, fax. E díj ból az épí té szek 

je len leg nem ré sze sül nek. Bár a ma gán cé lú má so lás ból (lásd alább) csak ma guk az 

épí té sze ti mű vek van nak ki zár va, a ter vek nem, a díj fel osz tá sá ról szó ló tör vé nyi 

ren del ke zé sek azon ban nem jut tat nak a díj ból az épí té sze ti ter vek szer zői szá má ra. 

 

 

b) Ter jesz tés 
 

A több szö rö zés fel hasz ná lá sá val gyak ran szo ro san össze kap cso ló dik a ter jesz tés 

cse lek mé nye, ugyan is az ere de ti vagy a több szö rö zés sel lét re ho zott, fi zi kai mű pél -

dá nyo kat, tel je sít mé nye ket el is kell jut tat ni a kö zön ség hez. En nek a leg ré geb bi, ha -

gyo má nyos mód ja a ter jesz tés, mely fel hasz ná lá si mód alá az Szjt. sok fé le cse lek -

ményt so rol. 

Ter jesz tés az al ko tás ere de ti pél dá nyá nak vagy több szö rö zött pél dá nya i nak  

a nyil vá nos ság szá má ra tör té nő hoz zá fér he tő vé té te le for ga lom ba ho za tal lal vagy 

for ga lom ba ho za tal ra tör té nő fel kí ná lás sal. A ter jesz tés ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen 

az al ko tás fi zi kai pél dá nya tu laj don jo gá nak át ru há zá sát és bér be a dá sát, va la mint 

an nak for ga lom ba ho za ta li cél lal tör té nő be ho za ta lát az or szág ba. A ter jesz tés joga 

ki ter jed az al ko tás egyes fi zi kai pél dá nya i nak a nyil vá nos ság ré szé re tör té nő ha -

szon köl csön be adá sá ra is. A fel hasz ná lá si en ge dély te hát ezek ben az ese tek ben ar ra 

vo nat ko zik, hogy a fel hasz ná ló har ma dik sze mé lyek (a kö zön ség) szá má ra el ad ja, 

bér be ad ja, vagy ha szon köl csön be ad ja az al ko tást. 

Di gi tá lis ter jesz tés ről ak kor be szél he tünk, ami kor az al ko tá sok anya gi for má ban 

lé te ző pél dá nya i hoz nem bol tok ban, könyv tá rak ban, köl csön zők ben jut ha tunk hoz -

zá, ha nem pél dá ul online mó don, pél dá ul az Ama zo non, a Bookline-on. Az al ko tás 

nem anya gi for má ban tör té nő „online ter jesz té se” a szer zői jog szem pont já ból nem 

a ter jesz tés, ha nem a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés fel hasz ná lá sa alá esik. 

Ha az al ko tás pél dá nyát a jo go sult vagy az ő ki fe je zett hoz zá já ru lá sá val más va -

la ki, adás vé tel lel vagy a tu laj don jog egyéb mó don tör té nő át ru há zá sá val az Eu ró pai 

Gaz da sá gi Tér ség ben for ga lom ba hoz ta, a ter jesz tés jo ga az így for ga lom ba ho zott 

pél dány te kin te té ben – a bér be a dás, a ha szon köl csön be adás és a be ho za tal jo ga 

ki vé te lé vel – a to váb bi ak ban nem gya ko rol ha tó. Ezt ne vez zük a ter jesz té si jog 

kime rü lé sé nek. A jog ki me rü lést kö ve tő en az érin tett pél dány to váb bi tu laj don jog 

át ru há zás sal já ró ter jesz té sé hez nem kell a jo go sult en ge dé lye, er re épül pél dá ul az 

an tik vár ke res ke de lem. A jog ki me rü lés nem vo nat ko zik ar ra, ha az al ko tás pél dány -

nak a jo go sult csak a bér be a dá sát vagy ha szon köl csön be adá sát en ge dé lyez te.  
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Arra sem vo nat ko zik, ha az elő ször tu laj don jog át ru há zás sal ter jesz tett pél dányt  

a ké sőb bi ek ben kí ván ják bér be ad ni vagy ha szon köl csön be ad ni. Fon tos, hogy a jog -

ki me rü lés csak a jog sze rű en for ga lom ba ho zott pél dá nyok te kin te té ben ér tel mez -

he tő: ha az el ső for ga lom ba ho za tal ra nem jog sze rű en ke rült sor, a jog ki me rü lé se 

sem kö vet ke zik be, így az ilyen mó don for ga lom ba bo csá tott mű vek, tel je sít mé nyek 

to váb bi ter jesz té se is jog sér tő. 

A bér be a dás sal tör té nő ter jesz tés jo ga az épí té szet, az ipar mű vé szet és az ipa ri 

ter ve ző mű vé szet kö ré ben csak a ter vek re vo nat ko zik. 

 

 

c) Ki ál lí tás 
 

A kép ző mű vé sze ti, fo tó mű vé sze ti, ipar mű vé sze ti és ipa ri ter ve ző mű vé sze ti al ko tá sok 

ren des fel hasz ná lá si mód ja a ki ál lí tás, ami nem más, mint a mű je len lé vő közön ség 

szá má ra tör té nő ér té kel he tő vé té te le – tar tal má ban igen ha son lít te hát a nyil vá nos 

elő adás hoz. A ki ál lí tás hoz – ki vé ve, ha a mű vet köz gyűj te mény ben őr zik – a szer ző 

be le egye zé se szük sé ges. (Szjt. 69. §.) 

 

Az érin tett al ko tá sok úgy ne ve zett egy pél dá nyos mű vek, ame lyek a lét re ho za ta lu kat 

kö ve tő en gyak ran ha mar ki ke rül nek az al ko tó ren del ke zé sé ből más tu laj do ná ba. 

Ami att pe dig, hogy az egyet len pél dány fe lett más nak, mint a szer ző nek van ren del -

ke zé si jo ga, a szer zői jo gok gya kor lá sa is el ne he zül het. A tu laj do nos jo ga és a szer -

zői jog ugyan is egymással egyen lő erős sé gű jo gok. Az Szjt. emi att a szer ző ja vá ra 

kor lá toz za a tu laj do nos jo gát, ami kor elő ír ja, hogy ezen al ko tá sok tu laj do no sa kö -

te les a mű vet a szer zői jog gya kor lá sa vé gett idő le ge sen a szer ző ren del ke zé sé re 

bo csá ta ni, ha ez mél tá nyos ér de két nem sér ti. 

A név fel tün te tés a ki ál lí tás ese tén is kö te le ző. Ha va la ki a mű vet e nél kül ál lít ja 

ki, az nem csak a név fel tün te tés jo gát, ha nem a ki ál lí tás jo gát is sér ti. 

Fon tos kér dés le het, hogy az épí té sze ti ter vek re te kin tet tel meg il le ti-e az épí -

tészt a ki ál lí tás jo ga. Te kin tet tel ar ra, hogy az Szjt. ki fe je zet ten nem em lí ti a ki ál lí tás 

jo gát az épí té sze ti al ko tá sok kap csán, ezért nem le het ar ra kö vet kez tet ni, hogy az 

épí tész nek ne ve sí tett ki ál lí tá si jo ga len ne. Ál lás pon tom sze rint azon ban az Szjt.-nek 

a fel hasz ná lá sok ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lya i ból, ame lyek a szer ző szá má ra 

fenn tart ják a mű va la mennyi fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an az en ge dé lye zé si jo gát, 

le le het ve zet ni azt, hogy az épí té sze ti terv szer ző jé nek is van en ge dé lye zé si jo ga 

a mű ve ilyen fel hasz ná lá sa te kin te té ben. 

 

 

d) Nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés 
 

Ez a fel hasz ná lá si mód több fé le cse lek ménnyel tör tén het, ame lyek ben (a ma gyar 

szer zői jog fo ga lom rend sze ré ben) az a kö zös, hogy a mű hoz zá fér he tő vé té te le a fel -

hasz ná ló tól tá vol lé vő kö zön ség, nyil vá nos ság szá má ra va ló sul meg. 

A nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés az épí té sze ti al ko tá sok te kin te té ben ugyan má sod -

la gos je len tő sé gű, de meg va ló sul hat. En nek kö ré be tar to zik a föld fel szí ni, mű hol das 
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és kó dolt su gár zás és ezen kí vül meg tör tén het a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés ve ze -

ték út ján vagy más mó don, a nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nő hoz zá fér he -

tő vé té tel lel, il let ve bár mely egyéb mó don. A nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés kö ré be 

so ro lan dó még a to vább köz ve tí tés az ere de ti hez ké pest más szer ve zet út ján, és en -

nek altípusa, az egyi de jű, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí tés is. E szé les 

tech no ló gi ai meg ol dá si esz köz tár ral meg va ló sít ha tó fel hasz ná lá si mód ból a je len írás -

ban a le hí vás ra hoz zá fér he tő vé té telt tár gyal juk, mi vel en nek van ér de mi je len tő -

sé ge az épí té sze ti ter vek és fel épí tett al ko tá sok szem pont já ból. 

Az Szjt. szól a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés azon ese té ről, ami kor a kö zön ség tag -

ja a le hí vás he lyét és ide jét ma ga vá laszt hat ja meg. A szak zsar gon ban le hí vás ra 

hoz zá fér he tő vé té tel nek, on-demand fel hasz ná lás nak vagy egy sze rű en internetes 

köz zé té tel nek is hív ják ezt a fel hasz ná lást. E fel hasz ná lá si mód két nagy ka te gó riá ba 

bont ha tó to vább, az egyik be a download (az az sa ját pél dány ge ne rá lá sá val vég ző dő 

el ér he tő vé té tel), a má sik ba pe dig a streaming (az az ér zé ke lés re al kal mas mó don 

el ér he tő vé té tel) tí pu sú cse lek mé nyek tar toz nak. 

Az épí tészt meg il le ti a le hí vás ra hoz zá fér he tő vé té tel jo ga a terv és a fel épí tett 

mű te kin te té ben is. 

 

 

e) Át dol go zás 
 

Az át dol go zás a szer ző ki zá ró la gos jo ga. Az át dol go zás a mű olyan fel hasz ná lá sa, 

amely nek so rán (akár egyet len, akár több) mű ből egy má sik mű jön lét re. Az át dol -

go zás ered mé nye ként több szer zős, egymásból szár maz ta tott (úgy ne ve zett szár ma -

zé kos) mű vek jön nek lét re, ame lyek nek szá mos szer zői jo gi spe ci a li tá sa van. 

Az át dol go zás so rán az ere de ti mű ből egy új, szár ma zé kos mű jön lét re, amely 

az át dol go zás kö vet kez té ben szin tén ma gá ban hor doz az ere de ti mű egyé ni, ere deti 

jel le gé től el kü lö nít he tő, át dol go zó tól szár ma zó és az át dol go zás ban meg je le nő egyé -

ni, ere de ti jel le get. Ez alap ján le het el ha tá rol ni az át dol go zás nak mi nő sít he tő ese te -

ket azok tól az ese tek től, ami kor csu pán a mű va la mely nem egyé ni, ere de ti jel le gű 

meg vál toz ta tá sa tör té nik meg, de új mű nem jön lét re. To váb bá ez kü lön böz te ti meg 

az át dol go zá so kat azok tól az ese tek től is, ami kor a te vé keny ség ugyan egyé ni, ere -

de ti mű lét re ho zá sá ra irá nyul, de az „alap anyag” nem szer zői mű. Azt sem te kint jük 

át dol go zás nak, ha az alap anyag ugyan szer zői mű, de már nem áll vé de lem alatt. 

To váb bá ak kor sem be szé lünk át dol go zás ról, ha a ko ráb bi és az újon nan lét re jö vő 

mű köz ti kap cso lat en nél gyen gébb, pél dá ul csu pán ih let ről vagy stí lus után zás ról 

van szó. (Lásd fent.) 

 

Az SZJSZT a 19/2001. vé le mé nyé ben ar ra ju tott, hogy az az en ge dé lye zé si terv, amely 

96,87%-ban azo nos nak te kint he tő a mó do sí tott en ge dé lye zé si terv vel, azo nos mű nek 

te kint he tő. 

Az SZJSZT a 09/08/1. szá mú ügy ben ki mond ta, hogy épí té sze ti al ko tá sok nyel vé -

re le for dít va a szak vé le mény alap já ul szol gá ló ter vek vo nat ko zá sá ban, a há rom fá -

zis ban már meg lé vő épü let új épü let szárnnyal va ló ki egé szí té se a meg le vő épü let hez 

csa to lá sa is az ere de ti mű át dol go zá sá nak mi nő sül. 
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Az át dol go zás va gyo ni jo ga szo ros kap cso lat ban áll a mű in teg ri tá sá hoz va ló, sze -

mély hez fű ző dő jog gal: a szer ző ál tal a mű át dol go zá sá ra adott en ge dély nem aka -

dá lyoz za azt, hogy az át dol go zás so rán vég zett va la mely át ala kí tás a szer ző sze -

mély hez fű ző dő jo ga it, kü lö nö sen a mű in teg ri tá sá nak vé del mét sért se. En nek esé lye 

csök kent he tő a rész le tes fel hasz ná lá si en ge déllyel, de ha ilyet nem kö töt tek, ak kor 

a szer ző a jo gai vé del mé ben fel lép het. 

Az át dol go zá sok ese té ben fel me rül a név fel tün te tés jo ga is, hi szen ilyen kor az 

ere de ti és a szár ma zé kos mű szer ző jé nek ne vét egya ránt fel kell tün tet ni. 

Az át dol go zás hoz a szer ző hoz zá já ru lá sát fel hasz ná lá si szer ző dés sel ad ja meg. 

A fel hasz ná lá si en ge dély csak ki fe je zett ki kö tés ese tén ter jed ki a mű át dol go zá sá ra, 

az az er ről ki fe je zet ten ren del kez ni kell a fel hasz ná lá si szer ző dés ben. Ugyan ak kor 

vi szont, ha a szer ző a mű (bár mely, akár át dol go zás nak mi nő sü lő, akár azt el nem 

érő) fel hasz ná lá sá hoz hoz zá já rult, ak kor a fel hasz ná lás hoz el en ged he tet len vagy 

nyil ván va ló an szük sé ges, a mű lé nye gét nem érin tő vál toz ta tá so kat kö te les vég re -

haj ta ni. Ha ezt a kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a fel hasz ná ló a vál toz ta tá so kat ma ga, 

kü lön hoz zá já ru lás nél kül is vég re hajt hat ja. 

Az át dol go zá si jog gal ren del ke ző ere de ti szer ző és az át dol go zó (itt: fel hasz ná ló) 

szer ző a vé del mi időn be lül (a szer ző éle té ben és azt kö ve tő en 70 évig) össze lesz -

nek lán col va, az az az át dol go zás vé del mi ide je ki hat az át dol go zott mű re is, de csak 

olyan mó don, hogy az át dol go zás fel hasz ná lá sá hoz vé gig szük sé ges az ere de ti 

szer ző (il let ve jog utód ja) hoz zá já ru lá sa is. Emi att pe dig kü lö nös je len tő sé ge van 

annak, hogy ke let ke zik-e a vé del mi idő szem pont já ból kö zös mű, és egy to váb bi 

átépí tés mely részt érin ti. 

Az át dol go zás va gyo ni jo ga kap csán sok szor fel ve tő dik az a kér dés, hogy az ere -

de ti mű szer zői jo go sult já nak en ge dé lye nél kül szü le tett át dol go zás szer ző je ré sze -

sül het-e egyál ta lán szer zői jo gi vé de lem ben. Itt az az el lent mon dás fe szül, hogy ez 

a szer ző, bár egyé ni, ere de ti jel leg gel bí ró, te hát a szer zői jo gi vé de lem fel té te le it 

ki me rí tő al ko tást ho zott lét re, ön ma ga szer zői jo got sér tett ez zel a te vé keny sé gé vel. 

A szer zői jo gi vé de lem azon ban nem szab ja a vé de lem ke let ke zé sé nek fel té te lé ül, 

hogy a szer zői al ko tás csak ak kor áll hat vé de lem alatt, ha az más szer zői jo gát nem 

sér ti. Ezért ki kell mon da ni, hogy a szár ma zé kos mű szer ző jét is meg il le ti a szer zői 

jo gok összes sé ge. Ez a kí vü lál ló har ma dik sze mé lyek, de még az érin tett ere de ti mű 

szer ző je fe lé is azt je len ti, hogy a szár ma zé kos mű vet a szár ma zé kos mű szer ző jé nek 

en ge dé lye nél kül nem hasz nál hat ják fel, il let ve e szer ző sze mély hez fű ző dő jo ga it 

is tisz te let ben kell tar ta ni. A szár ma zé kos mű jog sér tés ál la po tá ban lé vő szer ző je 

azon ban az ere de ti mű szer ző jé nek jog sér té si igé nye i vel szem be sül, ame lyek kö -

zött az el til tás és ab ba ha gyás, sőt az ere de ti ál la pot helyeállítása is sze re pel, il let ve 

a mű vet fel hasz nál ni ma ga is csak az ere de ti szer ző en ge dé lyé vel tud ja. Nem enge -

dé lye zett, de ér dek lő dés re szá mot tar tó szár ma zé kos al ko tá sok ese tén ez az ál la -

pot fel old ha tat lan patt hely ze tet ered mé nyez het. 

Vé dett mű vek át dol go zá sa ese tén a jog dí jak nak az ere de ti és szár ma zé kos szer -

ző kö zöt ti meg osz tá sá ra alap ve tő en a szer zői jo go sul tak meg ál la po dá sa az irány adó. 

A szer zői jog díj a szár ma zé kos szer zőt a szer zői hoz zá adott tel je sít mé nyé nek az 

ará nyá ban il le ti meg. 
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f) Az át dol go zá si jog, va la mint a tu laj do no si jo gok üt kö zé sei, 
a meg sem mi sí tés ér tel me zé se, a köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sa 
 

Az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben kü lö nös je len tő sé ge van a szer ző és az át dol go zó 

ér dek vi szo nyán kí vül az épí tész és a tu laj do nos vi szo nyá nak, az ezen sze re pek ben 

fel me rü lő ér dek üt kö zé sek ren de zé sé nek. Az épí té sze ti al ko tá sok úgy ne ve zett egy -

pél dá nyos mű vek, ame lyek a lét re ho za ta lu kat kö ve tő en jel lem ző en ha mar ki ke rül nek 

az al ko tó ren del ke zé se alól és át ke rül nek más tu laj do ná ba. Ez igen gyak ran az zal  

a követkeménnyel jár, hogy sem az al ko tó, sem har ma dik sze mély, a kö zön ség szé -

le sebb kö re nem tud hoz zá fér ni az al ko tás hoz. Ami att, hogy az egyet len pél dány 

fe lett más nak, mint a szer ző nek van ren del ke zé si jo ga (ami egyéb ként nem szer zői, 

ha nem csu pán tu laj do ni tar tal mú ren del ke zést je lent), a szer zői jog gya kor lá sa is 

elne he zül het. Kü lö nös jo gi fi gyel met igény lő kér dés, hogy az épí té sze ti al ko tá so kon 

fenn ál ló tu laj don jog nem je lent szük ség sze rű en szer zői, fel hasz ná lá si jo gok fe let ti 

ren del ke zé si jo got, ezek gyak ran el vál nak egymástól. (Még a nem ze ti terv va gyon -

ba tar to zó ter vek ese té ben sem fel tét le nül esik egy be a szer zői jo gi jo go sult és az 

épü let tu laj do no sa.) 

Ab ból az ál ta lá nos jog ér tel me zé si elv ből kell ki in dul ni, hogy amennyi ben egy 

ügy ben azo nos szin tű vé del met él ve ző jo gok üt köz nek egymással, ak kor a jog ér tel -

me ző nek meg kell ta lál nia a kí vá na tos egyen súlyt ezek kö zött. Amennyi ben ezt  

a ki egyen sú lyo zást a jog al ko tó nem vég zi el, er re a jog gya kor lat nak (el ső sor ban  

a bí ró sá gok nak, il let ve más jog ér tel me zés re fel jo go sí tott szer ve ze tek nek) kell sort 

ke rí te nie. A ma gyar jo gi sza bá lyo zás mind a pol gá ri jo gi tu laj don jo got és bir tok lást, 

hasz ná la tot, hasz no sí tást tar tal ma zó kor lá tolt do lo gi jo got, pél dá ul ha szon él ve zet 

(a Pol gá ri Tör vény könyv ről szó ló 2013. évi V. tör vény), mind a szer zői va gyo ni és 

sze mély hez fű ző dő jo go kat (az Szjt.) tör vé nyi szin ten biz to sít ja, még hoz zá egy for -

mán ab szo lút szer ke ze tű ren del ke zé si jog ként. Mind egyik jog nak van ki ter jedt em -

be ri jo gi hát te re (rész ben azo nos em be ri jog ból, a tu laj don hoz fű ző dő em be ri jog ból 

szár maz tat ha tók) hoz zá tar to zó, az össze mé rés re épü lő jog gya kor lat tal, és eze ket 

a nem zet kö zi szer ző dé sek nek meg fe le lő en az Alap tör vény is biz to sít ja és ki fe je zet -

ten elő ír ja az össze mé rés szük sé ges sé gét a Sza bad ság és Egyen lő ség fe je zet I. cik -

ké nek (3) be kez dé sé ben. 

Ez zel az össze mé ré si és ki egyen sú lyo zá si el vá rás sal a bí rói gya kor lat össz hang -

ban áll. Az épí té sze ti al ko tá sok nak, il let ve azok ter ve i nek a tu laj do no si jog gya kor lás 

ke re té ben tör té nő fel hasz ná lá sa i val kap cso la to san az el múlt más fél év ti zed ben 

kiala kult és meg szi lár dult, a jó hi sze mű jog gya kor lá son és a jog gal va ló vissza élés 

ti lal mán, il let ve a szer zői jo gok és a tu laj don jog össze mé ré sén ala pu ló re le váns 

bíró sá gi jog gya kor lat ér tel mé ben az át dol go zás ra vo nat ko zó en ge délyt a szer ző nem 

ta gad hat ja meg, ha a fel hasz ná lás a tu laj do nos ol da lán meg je le nő mó don köz ér de -

ket szol gál. Mind ez nem érin ti azon ban az elő ze tes en ge dély ké rés és a díj fi ze tés 

kö te le zett sé gét, sem a sze mé lyi sé gi jo gai tisz te let ben tar tá sá nak kö ve tel mé nyét. 

 

Is mert, hogy a Leg fel sőbb Bí ró ság BH 427.2005. szám alatt a Pfv. 20.303/2005. sz. 

ha tá ro za tá ban fog lal tak alap ján „a tu laj do nost meg il le ti azon jo go sult ság, hogy a tu -
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laj do ná ban ál ló épü le tet an nak szük sé ges sé ge ese tén – át épít se, il let ve an nak épí té -

sze ti ki ala kí tá sát, ren del te té sét meg vál toz tas sa.” Az LB hi vat ko zott dön té se alap ján ez 

a Ptk.-ban fog lalt tu laj do no si ren del ke zé si jog im ma nens ré szét ké pe ző jo go sult ság. 

Ha son ló ál lás pont ra ju tott a Leg fel sőbb Bí ró ság Pf. IV. 24. 712/2001/6. szá mú 

íté le té ben, mely ben ki je len tet te, hogy a tu laj do nost „meg il le ti te hát az a jo go sult ság, 

hogy a tu laj do ná ban ál ló épü le tet, ha an nak re á lis igé nye fel me rül, át ala kít sa, bő vít se, 

funk ci ó ját, ren del te té sét meg vál toz tas sa vagy az épü le tet tel jes egé szé ben át épít se. 

Ezek a ren del ke zé sek ön ma guk ban nem sér tik a ter ve zőt meg il le tő szer zői jo go kat.” 

Esze rint te hát a tu laj do no si jog gya kor lás so rán fi gye lem mel kell len ni a szer zői jo gok -

ra is. 

Ha son ló meg ál la pí tá so kat le het ta lál ni a BDT2010. 2329-ben. „Az épít mény tu laj -

do no sát meg il le ti az a jog, hogy a tu laj do ná ban ál ló épü le tet át épít se, en nek so rán 

kül ső meg je le né sét, épí té sze ti ki ala kí tá sát, ren del te té sét mó do sít sa vagy azt el bont sa. 

A tu laj do nos hasz ná la ti jo gá nak ren del te téssze rű gya kor lá sá hoz kap cso ló dó át épí tés 

nem ered mé nyez he ti a ter ve ző szer zői jo ga i nak sé rel mét. A ter ve ző szer zői jo ga 

szem pont já ból a fel hasz ná ló hasz no sí tá si jo go sult sá ga it ér dek össze mé rés sel kell mér -

le gel ni.” A bí ró ság eb ben a dön tés ben ki fe je zet ten hang sú lyoz za az ér de kek össze mé -

ré sé nek szük sé ges sé gét. Eb ben az íté le té ben a Sze ge di Íté lő táb la azt is ki mond ta, hogy 

„Az épít mény – akár jo go su lat lan – meg vál toz ta tá sa, az az át épí té se a tu laj do nos ren -

del ke zé se alap ján va ló sul hat meg. A Ptk. 99. §-ából kö vet ke ző en a tu laj do nost 

megille ti az a jog, hogy a tu laj do ná ban ál ló épü le tet át épít se, en nek so rán kül ső meg -

je le né sét, épí té sze ti ki ala kí tá sát, ren del te té sét mó do sít sa, vagy azt akár el bont sa.  

A tu laj do no si jo gok ból kö vet ke zik, hogy a ter ve ző szer zői jo gá ra hi vat ko zás sal nem 

aka dá lyoz hat ja meg a tu laj do nos szá má ra szük sé ges sé vált mun ká la tok el vég zé sét, 

mind eze ket nem ki fo gá sol hat ja pusz tán azon az ala pon, hogy az a ter ve i től va ló elté -

rést je lent, amellyel eset le ge sen az épü let kül ső meg je le né se is meg vál to zik. A tu laj do nos 

hasz ná la ti jo gá nak ren del te téssze rű gya kor lá sá hoz kap cso ló dó át épí tés, az eb ben 

meg va ló su ló fel hasz ná lá si ma ga tar tás ezért nem ered mé nyez he ti a ter ve ző szer zői 

jo ga i nak sé rel mét (BH2005. 427.). A tu laj do nos ér de kei te hát el sőbb sé get él vez het -

nek olyan eset ben, ami kor gya kor la ti okok te szik szük sé ges sé a to vább épí tést és  

a ki sebb fo kú, a funk ció ér vé nye sü lé sét se gí tő mó do sí tá so kat.” 

A BDT 2008. 1756. sze rint „nem mi nő sül vissza élés sze rű jog gya kor lás nak, ha  

a szer ző az épí té sze ti al ko tás, mint szer zői jo gi vé de lem alatt ál ló mű jo go su lat lan 

meg vál toz ta tá sa ese tén az utó lag kért hoz zá já ru lá sát meg ta gad ja. Ezért a szer ző 

jog nyi lat ko za ta bí ró sá gi íté let tel nem pó tol ha tó.” A BDT-ből a contrario kö vet ke zik, 

hogy van a szer ző nek a tu laj don jog gal szem ben is le he tő sé ge az át dol go zás hoz szük -

sé ges hoz zá já ru lás meg ta ga dá sá ra. 

Vé gül em lí te ni kell a BH2005.427.-t, amely sze rint „a tu laj do no si jo gok ren del te -

téssze rű gya kor lá sa nem ered mé nyez he ti a ter ve ző nek az épít mény hez fű ző dő szer zői 

jo ga meg sér té sét.” 

 

Meg le het je gyez ni, hogy e dön té sek és ál ta lá ban a bí rói gya kor lat azt je len ti, hogy 

a tu laj do no si ér dek nek el sőbb sé ge van, de ez nem je len ti azt, hogy a szer zői jog ne 

ér vé nye sül ne, és ne kel le ne az át dol go zás hoz en ge délyt kér ni a jo go sul tak tól. Az 

ér dek mér le ge lés ered mé nye leg fel jebb az le het, hogy ki emelt tár sa dal mi ér de ket 
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szol gá ló tu laj do no si ren del ke zés ese tén a szer ző nem ta gad hat ja meg az en ge dély 

meg adá sát. Ez azon ban nem men te sít sem az en ge dély ké rés kö te le zett sé ge, sem  

a díj fi ze tés alól. (Sőt: az en ge dély nél kül vég zett át épí té sek ese té ben a bí rói gya -

kor lat a szer zőt fel is jo go sít ja a hoz zá já ru lás meg ta ga dá sá ra.) A bí rói gya kor lat azt 

is ki fe je zi, hogy a szó ban for gó ügyek ben sok kal szű kebb tér ben ér vé nye sül het  

a szer ző in teg ri tá si jo gá nak a sé rel me, mert a jó hír név és a be csü let meg sér té se 

ren del te téssze rű tu laj do no si jog gya kor lás so rán ne he zeb ben ál la pít ha tó meg. (Er re 

a kö vet kez te tés re ju tott egyéb ként az SZJSZT egy újabb épí té sze ti ügyé ben is – 

SZJSZT 33/15 – Épí té sze ti al ko tás át dol go zá sa.) 

Még sú lyo sabb ki egyen sú lyo zá si kér dést vet fel az épü let meg sem mi sí té sé hez 

fű ző dő tu laj do no si ér dek és a szer zői jo gok kö zöt ti ki egyen sú lyo zás. 

 

Az SZJSZT 1/2006. szá mú szak vé le mé nye egy épü let olyan át ala kí tá sá nak szer zői 

jogi ér té ke lé sé re irá nyult, amely nek cél ja az 1960-as évek ben ké szült ter vek sze rin ti 

át épí tés teljeskörű vissza bon tá sa és az ezt meg elő ző ál la pot vissza ál lí tá sa lett vol na. 

Az ügy ben az el já ró ta nács ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a tu laj do nos ren del -

ke zé si jo ga és a szer ző át dol go zá si, il let ve in teg ri tás vé del mi jo ga kö zött a szer zői jogi 

sza bá lyo zás „bel ső” egyen súlyt nem te remt, nem ad ja meg azt a sza bá lyo zá si meg ol -

dást, amellyel a két ér dek köz ti üt kö zés felodható. A hi vat ko zott szak vé le mény konk -

lú zi ó ja az, hogy „az épí té sze ti al ko tás tel jes egé szé ben meg sem mi sí tés re ke rül, az az 

nem ma rad fenn olyan egyé ni, ere de ti jel le get tük rö ző ele me, mely nek át épí tés út ján 

tör té nő fel hasz ná lá sa meg ala poz ná a szer zői jo go sult át dol go zá si jo gát.” (Ez ter mé -

sze te sen nem érin ti a ter vek vé del mét és azok eset le ges új bó li fel hasz ná lá sa so rán 

an nak en ge dély kö te le zett sé gét.) 

Az 1/2006. szá mú vé le mény hang sú lyoz za, hogy „a tu laj do nos tu laj don jog ból fa -

ka dó jo go sult sá ga i val – akár a szer ző Szjt.-ben meg fo gal ma zott sze mély hez fű ző dő 

jo gát fo gal mi lag sér tő mó don is – ak kor él het, ha az al ko tás meg vál toz ta tá sá hoz, 

vagy akár az épü let ben meg tes te sü lő al ko tás meg sem mi sí té sé hez fű ző dő ér dek mö gött 

olyan szük ség sze rű („re á lis”), ma gán- vagy tár sa dal mi igény áll, amellyel szem ben  

a szer zői jog gya kor lá sa ren del te tés el le nes jog gya kor lás nak mi nő sül het. Ezt a mér -

le ge lést azon ban ese ten ként kell el vé gez ni.” Az ügy ben konk ré tan a mű tár sa dal mi 

érde ket (a bu dai Várnegyed épí té sze ti egy sé ges sé gé hez, har mo ni kus vá ros ké pi ki ala -

kí tá sá hoz fű ző dő tár sa dal mi ér de ket) szol gá ló meg sem mi sí té sét vé gül nem tilt hat ta 

meg az épí tész a szer zői jo gá ra hivakozva, mi vel ezt az SZJSZT ak kor el já ró ta ná -

csa a szer zői jog gal va ló vissza élés nek te kin tet te vol na. 

 

Itt utal ni kell ar ra, hogy a mű egyet len pél dá nyá nak meg sem mi sí té sé vel kap cso lat -

ban a szer zői jo gi el mé let azt az ál lás pon tot lát szik el fo gad ni, hogy az va ló já ban  

a szer zői jo got meg szün te tő ak tus, és nem min den eset ben ér tel mez he tő a mű in -

teg ri tá sa meg sér té se ként (még ha egyéb ként haj la ni is le het ne ar ra, hogy ez a leg -

sú lyo sabb in teg ri tás sé re lem nek te kint he tő). Ép pen e mi att a meg kö ze lí tés mi att 

lehet sé ges az, hogy az 1/2006. ügy ben a meg sem mi sí tés el le ni til ta ko zást az 

SZJSZT a jog al ko tó ál tal biz to sí ta ni kí vánt szer zői jog ter je del mén túl ha la dó, az zal 

vissza élő gya kor lat nak te kint se. 
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Hi vat koz ni szük sé ges itt az SZJSZT egyik alap vé le mé nyé re, amely ed di gi gya kor -

la tá ban leg rész le te seb ben fog lal ko zik a meg sem mi sí tés szer zői jo gi ér té ke lé sé vel. 

En nek ered mé nye a kö vet ke ző: 

„A szer ző ja vá ra fenn ál ló, az Szjt 13. §-ban meg ha tá ro zott, a mű egy sé gé nek vé -

del mé re szol gá ló sze mély hez fű ző dő jog – az alább meg ha tá ro zott fel té te lek és kö -

rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén – al kal mas le het a tu laj do no si meg sem mi sí tés el le ni 

igény (meg tör tént meg sem mi sí tés ese tén nem va gyo ni kár té rí té si igény) ér vé nye -

sí té sé re. 

A tu laj do no si meg sem mi sí tés a mű egy sé gé nek vé del me kö ré ben sza bá lyo zott, 

a mű más olyan csor bí tá sá nak mi nő sül het, amely a szer ző be csü le té re vagy hír ne -

vé re sé rel mes. 

A tu laj do no si meg sem mi sí tés ál ta lá ban csak ak kor al kal mas a szer ző be csü le té -

nek, vagy jó hír ne vé nek sé rel mé re, ha meg sza kít ja egy részt a szer ző és a mű ve kö -

zött fenn ál ló szel le mi kap cso la tot, más részt pe dig a közt (kö zön sé get) is meg foszt ja 

a mű ér zé ke lé sé nek le he tő sé gé től. Emi att el ső sor ban a sza bad ban ál ló, bár ki ál tal 

ér zé kel he tő, ér té kes kép ző mű vé sze ti al ko tá sok ere de ti mű pél dá nyá nak meg sem -

mi sí té se ese tén jö het csak szó ba az in teg ri tás hoz fű ző dő jog meg sér té se. 

Az in teg ri tás hoz fű ző dő jog eset le ges meg sér té sét min dig össze kell mér ni meg -

sem mi sí tett (meg sem mi sí tés re szánt) ere de ti mű pél dány tu laj do no sá nak a szer zői 

jog gal azo nos sú lyú al kot má nyos vé de lem ben ré sze sü lő do lo gi tu laj don jo gá val, pon -

to sab ban az an nak ré szét ké pe ző ren del ke zé si jog tu laj don jog gal va ló fel ha gyás ban 

ál ló rész jo go sít vá nyá val. Ha a tu laj do nos meg sem mi sí tés hez fű ző dő ér de ke jog sze -

rű, és sú lyo sab ban mér le gel he tő, mint a szer ző in teg ri tás hoz fű ző dő jo ga, a szer zői 

jog ér vé nye sí tés nem ve zet het si ker re. Ha azon ban a tu laj do nos nem ren del te tés -

sze rű en gya ko rol ja a meg sem mi sí tés hez fű ző dő (a tu laj don jog gal va ló fel ha gyás ra) 

vo nat ko zó jo gát, az az vissza él a tu laj don jo gá val, a szer zői igény ér vé nye sí tés nek 

van te re.” SZJSZT 5/2013. – Uszo da fej lesz té sé vel kap cso la tos szer zői jo gi kér -

dések. 

Meg kell je gyez ni, hogy még eb ben a szél ső sé ges eset ben is azt ál la pí tot ta meg 

az SZJSZT el já ró ta ná csa, hogy „mél tá nyos nak tar ta ná, hogy az adott ügy ben és  

a ha son ló ese tek ben a tu laj do nos a szer zői jog jo go sult ját ér te sít se a ter ve zett át épí -

tés ről, bon tás ról, hogy a jo go sult nak mód ja le gyen az al ko tás ról fény ké pe zés út ján, 

vagy egyéb mó don má so la tot ké szí te ni. Ez le ve zet he tő az Szjt. 13. §-ának és az alap -

já ul szol gá ló Ber ni Uni ós Egyez mény 6bis Cik ké nek szel le mé ből.” Va gyis még itt sem 

le het a szer ző jo ga it tel jes mér ték ben fi gyel men kí vül hagy ni. 

A hi vat ko zott vé le mény utal ar ra az eset kör re is, ami kor „he lyi épí té si sza bály zat 

ír ja elő az épü let le bon tá sát, meg vál toz ta tá sát, vagy egy adott stí lus ban tör té nő át -

épí té sét, ak kor ál ta lá nos ság ban is ki mond ha tó, hogy a tu laj do nos nak az épí té si sza -

bály zat nak meg fe le lő át ala kí tá si és/vagy bon tá si mun ká la tok el vég zé sé hez a szer ző től 

sze mély hez fű ző dő jo gi ala pon en ge délyt kér nie nem kell.” Eb ben az eset ben is egy 

köz jo gi jel le gű jog sza bá lyi ren del ke zés az, ami meg ha lad ja a szer ző ma gán jo gi ren -

del ke zé si jo gát, mi vel egy ilyen meg vál toz ta tá si eset ben a szer ző en ge dé lye zé si 

jogá ból fa ka dó mér le ge lé si le he tő sé ge egy sze rű en ki üre se dik (lé nye gé ben csak 

hoz zá já rul hat a meg vál toz ta tás hoz), le bon tás ese té ben pe dig nincs is en ge dé lye zé si 

jo ga a fen ti ek ér tel mé ben. Eb ből is az kö vet ke zik azon ban a contrario, hogy ha  
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a bon tást nem jog sza bály vagy egyéb nor ma ír ja elő, ott a szer zői ren del ke zé si jog -

ból is több nek kell ér vé nye sül nie. 

A tel jes kép fel vá zo lá sa ér de ké ben szük sé ges utal ni ar ra, hogy is mert olyan jog -

erős bí ró sá gi dön tés (az eg ri Gárdonyi Gé za Szín ház át épí té sé vel kap cso la tos ügy -

ben ho zott Leg fel sőbb Bí ró sá gi [LB] íté let, Pf. IV. 24 712/2001/6.), amely a jo gok 

össze mé ré sét olyan mó don vé gez te el, hogy an nak ered mé nye a tu laj do nos ol da -

lán meg je le nő, az át épí tést in do ko ló köz ér dek erős sé ge mi att a szer zői jog tel jes 

figyel men kí vül ha gyá sa volt. E dön tés ben az LB ami att is lát ta le het sé ges nek  

a szer zői jo gok tel jes hát tér be szo rí tá sát, mi vel úgy ítél te meg, hogy az ere de ti mű 

az át épí tés kor gya kor la ti lag meg sem mi sült, mi vel olyan mér té kű volt az át ala kí tás, 

hogy lé nye gé ben tel je sen új, az ere de ti től füg get len al ko tás jött lét re. 

A fent be mu ta tott bí rói gya kor lat alap ján összes sé gé ben azt le het mon da ni, 

hogy a tu laj do nos tu laj don jo ga ab ban az eset ben el őzi meg tel jes mér ték ben a szer -

zői át dol go zá si jo got, ha az át dol go zás ered mé nye a ko ráb bi mű meg sem mi sü lé sét 

vagy tel jes kö rű át ala kí tá sát ered mé nye zi és nincs olyan vé dett ele me az át épí tés -

nek, amely a ko ráb bi mű ből be eme lés re ke rül ne. Ilyen eset ben az át épí tés hez nem 

kell en ge délyt kér ni az ere de ti jo go sult tól. 

Ugyan csak nem kell az át épí tés hez en ge délyt kér ni a meg lé vő ál la pot ki ala kí tá -

sá ban részt ve vő ter ve zők től, il let ve szer zői jo go sul tak tól, ha ugyan nem tör té nik 

el bon tás, vagy tel jes kö rű át ala kí tás, de az épü let hez olyan hoz zá épí té sek tör tén -

nek, ame lyek so rán egy részt nem hasz nál ják fel a meg lé vő ál la pot hoz kap cso ló dó 

ter ve ket, más részt a hoz zá épí tett épü let ré szek va la mely ko ráb bi ál la pot vissza ál lí -

tá sát va ló sít ják meg. 

Min den en nél ke vés bé ra di ká lis be avat ko zást ered mé nye ző át dol go zás ese tén a 

szem ben ál ló jo gok össze mé ré sé vel kell jog sze rű en el jár ni. Amennyi ben a tu laj do nos 

nem ren del ke zik az épü let tel kap cso la tos át dol go zá si jog gal, en nek meg szer zé sét 

meg kell kí sé rel nie a jo go sult tól (akár csak a ma ga szá má ra, akár bár mely har ma -

dik sze mély nek át ru ház ha tó mó don). 

Ha ez nem si ke rül, a fenn ál ló nak te kint he tő köz ér dek mi att a szer zői en ge dé lye -

zé si jog ren del te téssze rű gya kor lá sát va ló sít ja meg az en ge dély meg ta ga dá sa, és 

eb ben az eset ben a tu laj do nos az át épí tést el vé gez he ti, de szá mol nia kell az zal, 

hogy egy eset le ges bí ró sá gi el já rás so rán a bí ró ság úgy ne ve zett gaz da go dás meg -

fi ze té sé re kö te lez he ti (még ha el is jut hat oda, hogy az en ge dély meg ta ga dá sa  

a szer ző ré szé ről jog el le nes volt vagy lett vol na); a gaz da go dás azon ban csak ak kor 

ke rül meg íté lés re, ha a fel pe res szer zői jo go sult iga zol ni tud ja a gaz da go dás fenn -

ál lá sát. 

To váb bi kér dés le het az, hogy ilyen ese tek ben a köz be szer zé si el já rá sok mi ként 

ala kul nak. A fenn ál ló köz ér dek, il let ve a tu laj do no si jo gok ren del te téssze rű gya kor -

lá sát meg va ló sí tó át ala kí tá sok ra te kin tet tel fenn ál ló tu laj do no si jo gok pri má tu sa 

mi att – a hi vat ko zott re le váns jog gya kor lat nak meg fe le lő en – a nyílt köz be szer zé si 

el já rás el in dí tá sa sem ki zárt, még ab ban az eset ben sem, ha a ter ve zett át épí té sek 

szer zői jo gi szem pont ból át dol go zás nak mi nő sül nek. E te kin tet ben az épí té si be ru -

há zá sok, va la mint az épí té si be ru há zá sok hoz kap cso ló dó ter ve zői és mér nö ki szol -

gál ta tá sok köz be szer zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. ren de let) sza bá lya i ra is fi gye lem mel kell len ni. 

56



Esze rint ha az aján lat ké rő ren del ke zik vég le ges épí té si vagy lé te sí té si en ge déllyel, 

a to váb bi ter ve zés re irá nyu ló köz be szer zé si el já rás ban biz to sí ta nia kell, hogy  

a nyer tes aján lat te vő jog díj fi ze té se nél kül le gyen jo go sult az el já rás so rán ren del -

ke zé sé re bo csá tott ter vek ál ta la el vég zen dő ter ve zé si fe la dat hoz szük sé ges to -

vább ter ve zé sé re, át dol go zá sá ra. Ha az ere de ti ter ve zé si szer ző dés még e sza bály 

ha tály ba lé pé se előtt szü le tett, ak kor ér te lem sze rű en ezt a sza bályt nem le het 

alkal maz ni. Az újabb jog vi szo nyok ban azon ban eb ből a sza bály ból ki fo lyó lag az 

aján lat te vő nem kö te lez he tő a szük sé ges jo gok meg szer zé sé re és az en nek fe jé ben 

já ró jog díj meg fi ze té sé re sem. El len ke ző leg: az aján lat ké rő kö te les ar ra, hogy  

a meg fe le lő fel hasz ná lá si en ge dély meg szer zé sé vel hoz za a nyer tes aján lat te vőt 

ab ba a jo gi po zí ci ó ba, hogy az er re irá nyu ló sa ját en ge dély ké rés és jog díj fi ze té se 

nél kül le gyen jo go sult a to vább ter ve zés re, át dol go zás ra. Ez egyút tal az aján lat ké rő 

szer zői jo gi fe le lős sé gét is meg ala poz za az eset le ges jog sér té sért. Szük sé ges azon -

ban fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy az ere de ti jo go sult tal va ló meg fe le lő ren de zés 

el ma ra dá sa a to vább ter ve ző épí tész ese té ben is fel ve ti leg alább a ko ráb ban em lí -

tett eti kai fe le lős sé get. Eb ből fa ka dó an pe dig az aján lat ké rő ak kor tud jog sze rű en 

és egy ben konf lik tus csil la pí tó, vi ta ren de ző szán dék kal, és ezért tranz ak ciós költ -

ség csök ken tést ered mé nye ző mó don el jár ni, ha a jo go sul tat bíz za meg a to vább ter -

ve zés sel, vagy meg szer zi tő le a har ma dik sze mély szá má ra szük sé ges fel hasz ná lá si 

en ge délyt. Mind azon ál tal a jo go sult tal tör té nő meg ál la po dás tar tal ma dön ti el azt, 

hogy a köz be szer zé si el já rás a Kbt. 98. § (2) be kez dé se alap ján hir det mény nél kü li 

tár gya lá sos el já rás, vagy nyílt el já rás le het-e. 

 

Az SZJSZT az 1/2006. vé le mé nyé ben egy olyan ügyet vizs gált, amely ben az ere de ti 

al ko tó nem já rult hoz zá az át dol go zás hoz. A meg ke re sés ben is mer te tett tény ál lás sze -

rint az M. tu laj do ná ban áll a [...] szám alat ti épületegyüttes. Az épületegyüttes ere de -

ti leg – rész ben a kö zép ko ri ún. „Sze re csen-ház” rom ja in – az 1780-as évek ben épült, 

majd 1873-ban, il let ve 1928-ban, funk ci o ná lis át ala kí tás sal együtt át épí tés re ke rült. 

A meg ke re sés tár gyát az az épü let rész (mely ki egé szí té se egy ere de ti épü let nek) képe -

zi, amely a fen ti épületegyüttes má so dik vi lág há bo rú ban el pusz tult, má sik két épü let -

részt „össze kö tő” ele me he lyé re 1966-ban épült, a kor épí té sze ti íz lé sé nek meg fe le lő 

3 szin tes, lapostetős, vas be ton ki vi tel ben. A „épü let rész” ter ve zé sét és ki vi te le zé sét 

(ide ért ve a köz mű ve ket is) a K. Vál la lat vé gez te el. M. fel kí ván ja újí ta ni a tu laj do ná -

ban ál ló fent meg je lölt épületegyüttest, és a fel újí tás so rán az 1960-as évek ben épült 

épü let rész az M. el kép ze lé sei sze rint le bon tás ra ke rül ne, he lyén pe dig az ere de ti XVIII. 

szá za di ba rokk stí lu sú épü let rész re konst ru á lá sá ra ke rül ne sor. Mind eh hez az M. az 

1960-as évek ben a K. Vál la lat ál tal ké szí tett épí té sze ti és köz mű ter ve ket nem fog ja 

fel hasz nál ni. A Tes tü let ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy nem kell en ge délyt kér -

ni, mert két al kot má nyos alap jog fe szül egymásnak és az egyik ol da lon meg je le nő 

köz ér dek mi att a má sik ol da lon va ló til tó tar tal mú jog gya kor lás jog gal va ló vissza -

élés nek mi nő sül ne. Vi tat koz ni le het azon ban ez zel ami att, mert a jog gal va ló vissza élés 

sza bá lyai a Ptk. sze rint a nyi lat ko zat bí rói pót lá sát, de nem az at tól va ló el te kin tést 

te szik le he tő vé. Más kér dés, hogy vég ső so ron itt nem is volt át dol go zás, mi vel nem 

a K. vál la lat ál tal el vég zett ter ve zés és ki vi te le zés ered mé nyét kí ván ta érin te ni az 

újabb idő ben ter ve zett át ala kí tás. 
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Az SZJSZT a 38/2001. szá mú vé le mé nyé ben ki mond ta, hogy nem min den vál toz -

ta tás éri el az átdolgozás mér té két, de et től füg get le nül ez is le het sé rel mes a sze -

mély hez fű ző dő jo gok te kin te té ben. 

A BDT2010. 2329. sze rint az épít mény tu laj do no sát meg il le ti az a jog, hogy a tu laj -

do ná ban ál ló épü le tet át épít se, en nek so rán kül ső meg je le né sét, épí té sze ti ki ala kí tá sát, 

ren del te té sét mó do sít sa vagy azt el bont sa. A tu laj do nos hasz ná la ti jo gá nak ren del te -

téssze rű gya kor lá sá hoz kap cso ló dó át épí tés nem ered mé nyez he ti a ter ve ző szer zői 

jo ga i nak sé rel mét. A ter ve ző szer zői jo ga szem pont já ból a fel hasz ná ló hasz no sí tá si 

jo go sult sá ga it ér dek össze mé rés sel kell mér le gel ni. 

 

A mű in teg ri tá sa vé del mé nek csak olyan je len tő sé ge van a fel hasz ná lás szem pont -

já ból, hogy a meg adott át dol go zá si en ge dély sem le het sé rel mes e sze mély hez 

fűző dő jog ra. Az Szjt. 13. §-a sze rint a szer ző sze mély hez fű ző dő jo gát sér ti mű vé -

nek min den faj ta el tor zí tá sa, meg cson kí tá sa, vagy a mű más olyan meg vál toz ta tá sa 

vagy a mű vel kap cso la tos más olyan vissza élés, amely a szer ző be csü le té re vagy 

hír ne vé re sé rel mes. Az Szjt. 67. §-a sze rint a mű jo go su lat lan meg vál toz ta tá sá nak 

mi nő sül az épí té sze ti al ko tás vagy a mű sza ki lé te sít mény ter vé nek a szer ző hoz zá -

já ru lá sa nél kül tör té nő olyan meg vál toz ta tá sa, amely a kül ső meg je le nést vagy  

a ren del te téssze rű hasz ná la tot be fo lyá sol ja. E két pa rag ra fus egymáshoz va ló 

viszo nyát a bí rói és az SZJSZT-gya kor lat alap ján úgy kell ér tel mez ni, hogy „az Szjt. 

13. és 67. §-a alap ján a szer ző nek az épí té sze ti mű vek te kin te té ben a mű in teg ri -

tá sá hoz fű ző dő jo ga ab ban az eset ben sé rül, amennyi ben az al ko tás [...] meg vál toz -

ta tá sá nak ered mé nye kép pen a kül ső meg je le nés a lé nye gét érin tő mér té kig el tor -

zul, meg cson kul, il let ve a kül ső meg je le nés vagy a ren del te téssze rű hasz ná lat oly 

mó don vál to zik meg, hogy az a szer zői besületet, a szer ző jó hír ne vét sér ti. (SZJSZT 

1/2006, SZJSZT 35/2002, SZJSZT 26/2004.) Eb ből fa ka dó an az át dol go zás ra adott 

en ge dély nek min dig ha tá rát je len ti az ere de ti jo go sul tak in teg ri tás vé de lem re vo -

nat ko zó jo ga.
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5. Sza bad fel hasz ná lá sok 
 

 

a) A sza bad fel hasz ná lás ál ta lá nos el vei 
 

A szer ző sze mély hez fű ző dő és va gyo ni jo gai nem ér vé nye sül nek min den kor lá to -

zás nél kül, mi vel a kü lön bö ző egyéb jo gos ér de kek (kü lö nö sen a köz ér dek, má sok 

alap tör vény ben biz to sí tott jo gai, így pél dá ul a mű vé sze ti sza bad ság, az ok ta tás sza -

bad sá ga, a kul tu rá lis élet sza bad sá ga, az in for má ci ós sza bad ság) azt dik tál ják, hogy 

a kö zön ség nek (a fel hasz ná lók nak, a tu laj do no sok nak) a mű vek hez va ló hoz zá ju tá -

sa ne le gyen ki zá ró lag a szer ző dön té sé nek ki szol gál tat va. Ezt a jo gi sza bá lyo zás 

több fé le esz köz zel is se gí ti. Ezen esz kö zök ered mé nye ként – ki vé te le sen – ak kor is 

le het jog sze rű a fel hasz ná lás, ha nem adott a szer ző en ge délyt a fel hasz ná lás ra. 

Ennek fel té te le it a szer zői jo gi sza bá lyo zás rész le te sen meg ha tá roz za. 

A sza bad fel hasz ná lá sok a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese -

tén a kö zön ség szá má ra már aze lőtt jog díj fi ze té si kö te le zett ség alól ki vett (sza bad) 

hoz zá fé rést biz to sí ta nak a mű höz, hogy an nak vé del mi ide je le járt vol na. Ha a tör -

vény egy fel hasz ná lást sza bad dá nyil vá nít, ak kor nem szük sé ges a szer ző től en ge -

délyt kér ni a fel hasz ná lás hoz, és a fel hasz ná ló nak nem kell ér te dí jat sem fi zet nie. 

A sza bad fel hasz ná lá sok alap ve tő en a szer ző va gyo ni jo ga it kor lá toz zák, de egye sek 

ezek kö zül csak spe ci á lis sze mély hez fű ző dő jo gi sza bá lyok ér vé nye sü lé se mel lett 

meg en ge det tek. Van ma már olyan sza bad fel hasz ná lás is, ame lyet elő ze te sen meg 

is tilt hat a jo go sult, de jel lem ző en ezek meg va ló su lá sát nem aka dá lyoz hat ja. Az épí -

té sze ti al ko tá sok ra vo nat ko zó sza bad fel hasz ná lá sok egy ré sze olyan, amely min -

den mű tí pus sal kap cso lat ban gya ko rol ha tó, és van nak olya nok is, ame lyek ki fe je -

zet ten az épí té sze ti (és egyes ro kon) al ko tá sok kap csán, azok sa já tos sá ga i nak 

figye lem be vé te lé vel ke rül tek meg ál la pí tás ra. 

A sza bad fel hasz ná lás le he tő vé té te le a kö zön ség, a fel hasz ná lók sza bad sá gát, 

alap jo ga i nak gya kor lá sát biz to sít ja. Az ok ta tás, a mű ve lő dés, a tu do má nyos ku ta tás 

sza bad sá ga és a sza bad in for má ci ó hoz ju tás négy olyan cél, ame lyek a szer ző jo -

ga i nak kor lá to zá sát in do kol hat ják. Az épí té sze ti al ko tá sok kal kap cso lat ban azon ban 

igen gyak ran nem har ma dik sze mély, ha nem az terv meg ren de lő je vagy a fel épí tett 

épít mény tu laj do no sá nak jo ga az, ami re te kin tet tel kell len ni egy sza bad fel hasz ná -

lás nál. Ab ban az eset ben, ha az adott fel hasz ná lás nem so rol ha tó be pon to san  

a sza bad fel hasz ná lás ra vo nat ko zó sza bá lyok alá, a szer ző en ge dé lyét kell kér ni  

a meg va ló sí tá sá hoz, el len ke ző eset ben ugyan is jog sér tő lesz. An nak el dön té se, hogy 

az adott cse lek mény sza bad fel hasz ná lás nak mi nő sül-e, vi ta ese tén bí ró sá gi út ra 

tar to zik.26 

Az egyes sza bad fel hasz ná lá sok ra az Szjt.-ben köz vet le nül meg ha tá ro zott fel té -

te le ken kí vül (pél dá ul az idé zés ese té ben az át ve vő mű jel le ge és cél ja ál tal in do -

kolt ter je de lem ben és az ere de ti hez hí ven, to váb bá a for rás és az ott meg je lölt 
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szer ző meg ne ve zé sén túl) egy ál ta lá nos tesz tet is fi gye lem be kell ven ni, amely nek 

szin tén meg kell fe lel nie ah hoz a fel hasz ná lás nak, hogy tény le ge sen sza bad nak mi -

nő sül jön. Az en nek va ló meg fe le lést te hát min dig együtt kell vizs gál ni a spe ci á lis 

fel té te lek fenn ál lá sá val. E teszt sze rint: 

- a sza bad fel hasz ná lás nem le het sé rel mes a mű ren des fel hasz ná lá sá ra, 

- nem ká ro sít hat ja in do ko lat la nul a szer ző jo gos ér de ke it, 

- meg kell fe lel nie a jó hi sze mű ség és tisz tes ség kö ve tel mé nyé nek, 

- nem le het a sza bad fel hasz ná lás ren del te té sé vel össze nem fé rő cél ja. 

 

E fel té tel rend szer a szer ző biz to sí tá sa és a kö zön ség sza bad sá gá nak gát ja, amit egy 

to váb bi, ál ta lá nos ti la lom fog lal össze, újabb aka dályt ál lít va a sza bad fel hasz ná lá -

sok „el bur ján zá sa”, a meg en ge dő bí rói gya kor lat elé: 

- a sza bad fel hasz ná lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek nem ér tel mez he tők ki ter -

jesz tő en. 

 

 

b) Az épí té sze ti mű vek ese té ben is al kal ma zan dó ál ta lá nos sza bad fel hasz ná lá sok 
 

A mű rész le tét – az át ve vő mű jel le ge és cél ja ál tal in do kolt ter je de lem ben és az 

ere de ti hez hí ven – a for rás, va la mint az ott meg je lölt szer ző meg ne ve zé sé vel bárki 

idéz he ti. Az idé zés mint sza bad fel hasz ná lás az al ko tó mű vé sze ti és tu do má nyos 

élet sza bad sá gát hi va tott szol gál ni, hi szen e jog in téz mény nél kül szin te el kép zel he -

tet len len ne egy tu do má nyos mun ka el ké szí té se. (Min den egyes hi vat ko zott szer -

ző től a kü lön-kü lön va ló en ge dély szer zés szin te több időt ven ne el, mint ma ga az 

ér de mi al ko tó fo lya mat, ami kor lá toz ná a vi tat ko zás, a kri ti ka le he tő sé gét is.) Ah hoz 

azon ban, hogy az idé zés sza bad fel hasz ná lás ként jog sze rű le gyen, szük sé ges a for -

rás és a szer ző meg ne ve zé se. En nek el ma ra dá sa ese tén az idé zés en ge dély hez kö -

tött, ha pe dig ez hi ány zik, ak kor az idé zés jog sér tő (ezek el ma ra dá sa a fel hasz ná lást 

gyak ran plá gi um sze rű vé is te szi). Csak ab ban az eset ben be szé lünk idé zés ről, ha az 

idé zet ma ga is vé de lem alatt áll: emi att, ha ada tok, té nyek át vé te lé re ke rül csak sor, 

nincs szó idé zés ről. Ugyan ak kor el vár ha tó a for rás fel tün te té se, de nem szer zői 

jogi, ha nem szak mai szo ká sok, mo rá lis el vá rá sok alap ján. Nem tar toz nak az idé zés 

kö ré be a ke re ső mo tor ál tal lis tá zott thumbnailek (ki csi nyí tett ké pek), vagy a snip -

pet-ek (szö ve ges mű vek kis rész le tei) sem. 

 

Az Eu ró pai Bí ró ság a Painer-ügy ben (vagy más képp: Natascha Kampusch-ügy ben27) 

ér tel mez te az idé zés sza bad sá gát, meg ál la pít va, hogy nem tör té nik jog sér tés, ha  

a nyo mo zó ha tó sá gok bűn ül dö zé si cé lú fel hasz ná lás so rán nem tün te tik fel a port ré 

szer ző jé nek ne vét, ha az egyéb ként olyan nyil vá nos for rás ból szár ma zik, ahol a szer ző 

ne ve ere de ti leg sem volt fel tün tet ve. Más eset ben azon ban nem le het el te kin te ni a szer -

ző ne vé nek fel tün te té sé től. 
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Nyil vá nos ság ra ho zott iro dal mi vagy ze nei mű rész le te, film rész le te, vagy ki sebb 

ter je del mű ilyen önál ló mű, to váb bá kép ző mű vé sze ti, épí té sze ti, ipar mű vé sze ti és 

ipa ri ter ve ző mű vé sze ti al ko tás ké pe, va la mint fo tó mű vé sze ti al ko tás is ko lai ok ta -

tá si cél ra, va la mint tu do má nyos ku ta tás cél já ra a for rás és az ott meg je lölt szer ző 

meg ne ve zé sé vel át ve he tő, fel té ve, hogy az át ve vő mű vet nem hasz nál ják fel üz let -

sze rű en. Át vé tel nek mi nő sül a mű olyan mér té kű fel hasz ná lá sa más mű ben, amely 

az idé zést meg ha lad ja. 

Az ok ta tá si és tu do má nyos is me ret ter jesz té si cél ra tör té nő át vé tel, il let ve a mű -

vek tan könyv vé vagy se géd könyv vé ala kí tá sá nak sza bad dá té te le köz vet ve a szer -

zői jog nak az ok ta tás sza bad sá ga, köz vet le nül pe dig az ál ta li kor lá to zá sát je len ti, 

hogy a di á kok a kul tú rát mi nél ke ve sebb kor lá to zás sal is mer hes sék meg. Ez a sza -

bad fel hasz ná lás el ső sor ban a szö veg gyűj te mé nyek, for rás vá lo ga tá sok lét re ho zá sát 

se gí ti elő. Ugyan ak kor az át ve vő mű több szö rö zé se és ter jesz té se csak ak kor sza -

bad, ha ez nem üz let sze rű en tör té nik. Ab ban az eset ben te hát, ha pél dá ul a szö veg -

gyűj te ményt a ki a dó nem költ ség áron áru sít ja, ha nem an nál ma ga sabb árat kér érte, 

ak kor a fel hasz ná lás hoz en ge délyt kell kér ni, és a szer ző nek jog dí jat kell fi zet ni. Az 

Szjt. 2020. évi mó do sí tá sa le he tő vé tet te azt is, hogy az át ve vő mű ve ket is ko lai ok -

ta tás cél já ból, az is ko lai ok ta tás hely szí nén di gi tá lis for má ban, elekt ro ni kus esz kö -

zön hasz nál ják fel, va la mint a biz ton sá gos elekt ro ni kus há ló za ton ke resz tül tör té nő 

nyil vá nos ság hoz köz ve tí tést is sza bad dá tet te. Ez utób bi fel hasz ná lást úgy kell te -

kin te ni, hogy az ok ta tá si in téz mény szék he lye sze rin ti tag ál lam ban va ló sul meg, 

va gyis ha a tan anyag hoz kül föl dön is hoz zá le het fér ni, ak kor ar ra nem kell kü lön 

en ge délyt sze rez ni. 

Ter mé sze tes sze mély ma gán cél ra ké szít het a mű ről má so la tot, ha az jö ve de lem -

szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve sem szol gál ja. Ez a ren del ke zés 

nem vo nat ko zik az épí té sze ti mű re, a mű sza ki lé te sít mény re, a szoft ver re és a szá -

mí tás tech ni kai esz köz zel mű köd te tett adat bá zis ra, va la mint a mű nyil vá nos elő -

adá sá nak kép- vagy hang hor do zó ra va ló rög zí té sé re, ezek nél a mű tí pu sok nál te hát 

nem meg en ge dett a ma gán cé lú má so lat ké szí tés sem.28 Mi vel az Szjt. csak az épí té -

sze ti mű vet ve szi ki a ma gán cé lú több szö rö zés kö ré ből, de nem em lí ti az épí té szeti 

ter vet, ezért a ter vet ma gán cél ra több szö röz ni le het, csak az épü le tet nem le het 

meg épí te ni ma gán cél ra a szer ző en ge dé lye nél kül. 

Nem mi nő sül sza bad fel hasz ná lás nak – füg get le nül at tól, hogy ma gán cél ra tör -

té nik-e –, ha a mű ről más sze méllyel ké szít tet nek má so la tot szá mí tó gép pel, il let ve 

elekt ro ni kus adat hor do zó ra. Nem ma gán cé lú több szö rö zés te hát az, ha az épí té szeti 

ter vet más sal má sol tat ják le. Ter mé sze te sen, ha a má so ló csu pán tech ni kai se gít sé get 

nyújt a má so lás hoz, de a má so lás egyéb ként meg fe lel a ma gán cé lú több szö rö zés 

kri té ri u ma i nak, az sza bad fel hasz ná lás, és a fen ti ek sze rint mi nő sül. 

Nyil vá nos szol gál ta tá so kat nyúj tó könyv tár, is ko lai ok ta tás cél ját szol gá ló in téz -

mény, mu ze á lis in téz mény, le vél tár, va la mint a köz gyűj te mény nek mi nő sü lő kép-, 

il let ve hang ar chí vum a mű ről má so la tot ké szít het, ha az jö ve de lem szer zés vagy 

jöve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve sem szol gál ja, és 
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a) tu do má nyos ku ta tás hoz vagy ar chi vá lás hoz szük sé ges, 

b) nyil vá nos könyv tá ri el lá tás vagy a de di kált ter mi ná los sza bad fel hasz ná lás 

(lásd alább) cél já ra ké szül, 

c) meg je lent mű ki sebb ré szé ről, il let ve új ság- vagy fo lyó irat cikk ről bel ső in téz -

mé nyi cél ra ké szül. 

Eh hez kap cso ló dó an meg je gyez he tő, hogy kü lö nö sen fon tos le het az, hogy pá -

lyá za tok ese té ben a nem nyer tes pályaművek meg őr zé se a pá lyá za tot ki író ré szé -

ről le het sé ges le gyen. Er ről azon ban ab ban az eset ben, ha a pá lyá zat ki író ja nem 

va la mely köz in téz mény, amely nek egyéb ként van egyéb jog sza bály ból fa ka dó irat -

meg őr zé si kö te le zett sé ge, az ar chí vu mi meg őr zés hez (és adott eset ben hoz zá fér he -

tő vé té tel hez) szük sé ges a pá lyá zó hoz zá já ru lá sát meg sze rez ni. 

Az is ko lai ok ta tás cél ját szol gá ló in téz mény de fi ní ci ó ját ma ga az Szjt. ad ja meg, 

míg a mu ze á lis in téz mény, le vél tár, köz gyűj te mény nek mi nő sü lő kép-, il let ve hang -

ar chí vum fo gal ma a kul tu rá lis tör vény alap ján ér tel me zen dő. Ez a sza bály sem 

értel mez he tő a fel épí tett épü le tek, csak a ter vek te kin te té ben. 

A fel hasz ná lás ra vo nat ko zó el té rő meg ál la po dás hi á nyá ban a nyil vá nos szol gál -

ta tá so kat nyúj tó könyv tá rak, is ko lai ok ta tás cél ját szol gá ló in téz mé nyek, mu ze á lis 

in téz mé nyek, le vél tá rak, va la mint köz gyűj te mény nek mi nő sü lő kép-, il let ve hang -

ar chí vu mok gyűj te mé nye i nek ré szét ké pe ző mű vek az ilyen in téz mé nyek he lyi sé -

ge i ben ez zel a cél lal üzem be ál lí tott szá mí tó gé pes ter mi ná lok kép er nyő jén tu do -

mányos ku ta tás vagy egyé ni ta nu lás cél já ra a nyil vá nos ság egyes tag jai szá má ra 

sza ba don meg je le nít he tők, és en nek ér de ké ben – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -

zott mó don és fel té te lek kel – a nyil vá nos ság em lí tett tag ja i hoz sza ba don köz ve tít -

he tők, ide ért ve a nyil vá nos ság szá má ra tör té nő hoz zá fér he tő vé té telt is, fel té ve, 

hogy az ilyen fel hasz ná lás jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve 

sem szol gál ja (de di kált terminális sza bad fel hasz ná lás). Az Szjt. vég re haj tá si ren de -

le te le he tő vé te szi a gyűj te mé nyek zárt lán cú össze kap cso lá sát, nem en ge di meg 

azon ban a há ló za ton ke resz tül a több szö rö zést. A TU Darmstadt-ügy ben az EUB rá -

vi lá gí tott, hogy az ilyen mó don tör té nő hoz zá fér he tő vé té tel lel a ma gán cé lú má so lást 

csak ak kor le het össze kap csol ni, ha a nem ze ti jog biz to sít ja a meg fe le lő dí ja zást  

a több szö rö zés te kin te té ben a jo go sul tak szá má ra.29 

A mű vek egyes sa já tos ok ta tá si cé lok ra is sza ba don hasz nál ha tók fel. Ezek kö -

zül ket tő emel ke dik ki. Könyv ként ki adott mű egyes ré szei, va la mint új ság- és fo -

lyó irat cik kek az is ko lai ok ta tás cél já ra egy-egy is ko lai osz tály lét szá má nak meg fe -

le lő, il let ve a köz- és fel ső ok ta tá si vizs gák hoz szük sé ges pél dány szám ban több szö -

röz he tők, va la mint az érin tett ta nu lók, hall ga tók ré szé re ter jeszt he tők és az ok ta -

tá si in téz mény biz ton sá gos elekt ro ni kus há ló za tán ke resz tül szem lél te tés ér de ké -

ben szá muk ra le hí vás ra hoz zá fér he tő vé te he tők. 

A tel jes mű vek sza bad fel hasz ná lá sa csak a ma gán cé lú több szö rö zé sek nek ab -

ban a kö ré ben meg en ge dett, ahol a több szö rö zés jö ve de lem szer zés vagy fo ko zás 

cél ját még köz vet ve sem szol gál ja. A tel jes köny vek, fo lyó ira tok vagy na pi la pok 
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egé szé nek kéz írás sal vagy író gép pel va ló má sol ha tó sá ga, a bel ső in téz mé nyi cé lok -

ra tör té nő má so lás, az is ko lai cé lok ra tör té nő több szö rö zés, va la mint az ide ig le nes 

több szö rö zés sza bad fel hasz ná lás sá mi nő sí té se szin tén olyan kor lá to zá sok, ame -

lyek min den kép pen alap ve tő en a fel hasz ná lók kul tú rá hoz va ló hoz zá fé ré sé nek jo ga 

biz to sí tá sa ként ér tel mez he tők. Ugyan ak kor azon ban ezek nek a cse lek mé nyek nek  

a tör vény ben kö rül ha tá rolt fel té te lek től el té rő meg va ló sí tá sa a szer ző en ge dé lyét 

igény li. E sza bály ön ma guk ban az épí té sze ti ter vek re sem ter jed ki, ki vé ve azt az 

ese tet, ha az adott terv könyv ben, fo lyó irat ban vagy va la mely egyéb új ság ban 

meg je lent. Ez a sza bad fel hasz ná lás ak kor nyújt hat se gít sé get, ha az ok ta tás hoz 

egyéb ként ren del ke zés re ál ló tan köny vek, szö veg gyűj te mé nyek nem tar tal maz zák 

az adott for rást. A jog sze rű több szö rö zés mennyi sé gét a vizs gán résztvenni szán -

dé ko zók szá ma ha tá roz za meg. 

Az ok ta tás kre a ti vi tá sát se gí ti az a sza bad fel hasz ná lás, amely nek alap ján a mű 

is ko lai ok ta tá si cél ra is ko lai fog lal ko zás ke re té ben át dol goz ha tó. Az át dol go zott  

mű fel hasz ná lá sá hoz az ere de ti mű szer ző jé nek en ge dé lye is szük sé ges. Esze rint  

a sza bad fel hasz ná lás az is ko lai fog lal ko zás ré sze ként, „tan ter mi” kö rül mé nyek kö -

zött tör tén het (ami akár biz ton sá gos elekt ro ni kus há ló zat út ján, tá vol lé ti ok ta tást is 

jelent het), de pél dá ul a mű interneten va ló meg osz tá sa már meg kö ve te li a szer ző 

hoz zá já ru lá sát. 

A te le ví zi ós mű sor szol gál ta tás ban bár mely kép ző mű vé sze ti, fo tó mű vé sze ti, épí -

té sze ti, ipar mű vé sze ti vagy ipa ri ter ve ző mű vé sze ti al ko tás dísz let ként sza ba don 

fel hasz nál ha tó. Ilyen fel hasz ná lás ese tén a szer ző ne vé nek fel tün te té se sem kö te -

le ző. A dísz let és jel mez cél já ra ké szült mű vek nek a te le ví zi ós mű sor szol gál ta tás -

ban va ló fel hasz ná lá sá hoz a szer ző en ge dé lye és ne vé nek fel tün te té se szük sé ges. 

Eb ből fa ka dó an te hát ha az épí té sze ti al ko tás ki fe je zet ten dísz let nek ké szült, ak kor 

ah hoz szük sé ges a szer ző en ge dé lye, ha egyéb cél ra ké szült, csak ép pen az adott 

te le ví zi ós mű sor szol gál ta tás so rán hasz nál ják fel, ak kor az sza bad fel hasz ná lás, ha 

az dísz let ként tör té nik. Szük sé ges hang sú lyoz ni, hogy ez a sza bad ság nem ter jed ki 

az épí té sze ti al ko tás film al ko tás ban va ló fel hasz ná lá sá ra, ah hoz szük sé ges a szer -

ző en ge dé lye. 

Egyes mű vek az idő sze rű, na pi ese mé nyek ről va ló tá jé koz ta tás cél já ra – a cél 

által in do kolt ter je de lem ben – sza ba don fel hasz nál ha tók. Ilyen fel hasz ná lás ese tén 

a for rást – a szer ző ne vé vel együtt – fel kell tün tet ni, ha csak ez le he tet len nek nem 

bi zo nyul. 

 

A BH2005. 143. alap ján a tu laj do nos nak a hasz no sí tás sal, hasz nok sze dé sé vel kap -

cso la tos jo gát sér ti az a ma ga tar tás, ha a há zát le fény ké pe zik, és e fény ké pet gaz -

da sá gi rek lám te vé keny ség so rán fel hasz nál ják. Ezért a jog alap nél kü li gaz da go dás 

sza bá lyai sze rint tart hat igényt meg té rí tés re. 

 

A tár sa da lom in for má ci ó hoz va ló sza bad hoz zá fé ré sé nek ga ran tá lá sa kor lá toz za  

a szer zői jo got ab ban az eset ben, ami kor a tény- és hír anya got tar tal ma zó köz le -

mé nyek, a nyil vá nos tár gya lá sok és be szé dek tar tal ma, va la mint a po li ti kai hír mű -

sor szá mok, to váb bá a mű sor szol gál ta tó más idő sze rű mű sor szá ma i ban egyes mű -

vek a na pi ese mé nyek kel kap cso lat ban, az al ka lom ál tal in do kol ha tó mér ték ben 
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sza ba don kö zöl he tők, va la mint ak kor, ami kor a tör vény a nyil vá no san ki ál lí tott 

kép ző mű vé sze ti, fo tó mű vé sze ti, épí té sze ti, ipar mű vé sze ti és ipa ri ter ve ző mű vé -

sze ti mű vek re te kin tet tel mind a na pi la pok és a fo lyó ira tok, mind a mű sor szol gál -

ta tók hír adói és más idő sze rű mű sor szá ma i ban tör té nő be mu ta tá sa vo nat ko zá sá ban 

sza bad fel hasz ná lást en ged. 

A ter jesz té si jog kö ré ben sza bá lyo zott nyil vá nos ha szon köl csön zé si jog (és  

a hoz zá kap csolt díj igény) alól je lent ki vé telt, hogy az or szá gos szak könyv tá rak a mű 

egyes pél dá nya it sza ba don ha szon köl csön be ad hat ják. Ez alól ki vé telt ké pez a szoft -

ver és a szá mí tás tech ni kai esz kö zök kel mű köd te tett adat bá zis, mi vel ezek nyil vá nos 

ha szon köl csön zé se a jo go sult en ge dé lyé vel le het sé ges csak (ezt a jo gu kat a jo go -

sul tak pe dig in kább til tó, mint meg en ge dő tar ta lom mal gya ko rol ják). Az or szá gos 

szak könyv tá rak kö rét a mu ze á lis in téz mé nyek ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról 

és a köz mű ve lő dés ről szó ló 1997. évi CXL. tör vény 3. mel lék le te ha tá roz za meg. Az 

épí té sze ti ter vek nin cse nek ki vé ve a ha szon köl csön zé si jo got érin tő e sza bad fel -

hasz ná lás alól (az épí té sze ti al ko tá sok te kin te té ben ezt nem tart juk al kal ma zan dó nak 

sem), így a ter vek ha szon köl csön be ad ha tók. Ez azon ban a to váb bi fel hasz ná lá suk 

(pél dá ul a terv alap ján az épü let fel épí té se) te kin te té ben nem je lent sza bad sá got, 

ah hoz en ge délyt kell kér ni. 

Az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben igen nagy a je len tő sé ge a kö vet ke ző sza bad 

fel hasz ná lás nak: sza bad fel hasz ná lás se gí ti a bí ró sá gi, to váb bá köz igaz ga tá si vagy 

más ha tó sá gi el já rás ban va ló fel hasz ná lást ak kor, ha a mű vet bi zo nyí tás cél já ra,  

a cél nak meg fe le lő mó don és mér ték ben hasz nál ják fel. Ez a sza bad fel hasz ná lás 

kiegé szí ti azt az Szjt. ha tá lyá ra vo nat ko zó ren del ke zést, amely sze rint a bí ró sá gi 

vagy ha tó sá gi ha tá ro za tok, a ha tó sá gi vagy más hi va ta los köz le mé nyek és az ügy -

ira tok, va la mint a jog sza bállyal kö te le ző vé tett szab vá nyok és más ha son ló ren del -

ke zé sek nem vé det tek. Te hát ha az épí té sze ti ter vet en ge dé lye zé si el já rás alá vetik, 

ak kor az el já rá si fo lya mat ban tör té nő fel hasz ná lá sá ra nem kell al kal maz ni az Szjt.-t, 

ha pe dig az épí té sze ti terv kap csán szer zői jog vi ta zaj lik a bí ró ság előtt, ak kor az 

itt em lí tett sza bad fel hasz ná lás alap ján sza bad fel hasz ná lás a ve le kap cso la tos bár -

mely fel hasz ná lás. 

Az or szág gyű lés tör vény ho zá si fe la da ta, va la mint az ez zel össze füg gő or szág -

gyű lé si kép vi se le ti fel adat kör höz tar to zó te vé keny sé gek el lá tá sa cél já ból a mű  

e cél nak meg fe le lő mó don és mér ték ben sza ba don fel hasz nál ha tó, ha a fel hasz ná lás 

a jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve sem szol gál ja. E sza bad 

fel hasz ná lás 2014 ta va szán ke rült be az Szjt.-be, tág meg fo gal ma zá sa mi att min -

den képp ki ter jed het akár az épí té sze ti al ko tá sok ra, il let ve azok ter ve i nek fel hasz -

ná lá sá ra is. 

 

 

c) Az ár va mű vek sza bad fel hasz ná lá sa 
 

Az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben igen nagy je len tő sé ge van an nak, hogy a jo go sult 

(akár ma ga az al ko tó, akár a fel hasz ná lá si jo gok más jo go sult ja) a vé de lem tel jes 

idő tar ta ma so rán el ér he tő le gyen: az épü le tek ál lag rom lá sa, vagy egy sze rű en csak 

a vál toz ta tás ra irá nyu ló tu laj do no si igé nyek rend sze re sen szük sé ges sé te szik az új -
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bó li szer ző dést. Az épí té sze ti al ko tá sok szer zői is ha son ló an vi sel ked nek azon ban 

a töb bi szer ző höz: gyak ran for dul elő, hogy el tűn nek vagy sze mé lyük ne he zen be -

azo no sít ha tó vá vá lik az idők fo lya mán. Az Szjt. az ár va mű vek te kin te té ben kü lön 

sza bá lyo zott, ket tős re zsi met al kal maz: egyes fel hasz ná lá sok az SZTNH-nál sze rez -

he tő ha tó sá gi en ge dély alap ján ke rül nek jo go sí tás ra, má sok pe dig sza bad fel hasz -

ná lás alá es nek (itt ez utób bit tár gyal juk, a fel hasz ná lá si szer ző dé sek kö ré ben pe dig 

az SZTNH ál tal adott en ge dély re té rünk ki). Mind két re zsim alá tar to zó fel hasz ná -

lá sok te kin te té ben azo nos mó don ke rül meg ál la pí tás ra, hogy mi mi nő sül egyál ta lán 

ár va mű nek, to váb bá az is, hogy ezt mi lyen mó don kell meg ál la pí ta ni, il let ve ad mi -

niszt rál ni. Ezek a sza bá lyok csak ak kor jön nek szá mí tás ba, ha a fel hasz ná lá si en -

gedély más úton (szer zői jo go sí tás sal, kö zös jog ke ze lés út ján vagy más sza bad 

felhasz ná lás igény be vé te lé vel) nem sze rez he tő meg. 

Az ár va mű vé mi nő sí tés alap ve tő fel té te le, hogy a le en dő fel hasz ná ló vagy  

a sza bad fel hasz ná lás ked vez mé nye zett je ál tal az is me ret len he lyen tar tóz ko dó 

vagy is me ret len jo go sult fel ku ta tá sá ra az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó 

gon dos ság gal, jó hi sze mű en el vég zett jo go sult ku ta tás nem ve ze tett ered mény re, 

va gyis a fel hasz ná ló ele get tett a gon dos ke re sés kö ve tel mé nyé nek. Hogy mi mi nő -

sül az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság nak, az a konk rét eset ben ál -

la pít ha tó meg. Az ár va mű nek te kin tett mű vagy tel je sít mény jo go sult ja, ha is mert té 

vá lik vagy tar tóz ko dá si he lye is mert té vá lik, a sa ját jo gai te kin te té ben bár mi kor 

meg szün tet he ti a mű vagy tel je sít mény ár va mű jog ál lá sát és a to váb bi fel hasz ná -

lást il le tő en gya ko rol hat ja jo ga it, az az hely re áll a szer zői jog gya kor lá sá nak rend je 

és meg szű nik az alább is mer te tett sza bad fel hasz ná lá si le he tő ség. 

A sza bad fel hasz ná lás kedvezményezettjei az ok ta tá si in téz mé nyek, kép- és 

hang ar chí vu mok, mu ze á lis in téz mé nyek, le vél tá rak, va la mint a köz szol gá la ti mé -

dia szol gál ta tó rá dió- vagy televíziószervezetek gyűj te mé nyei vagy ar chí vu mai. 

A sza bad fel hasz ná lás ha tá lya alá a szö ve ges mű vek tar toz nak, va la mint a mo zi-, 

il let ve au di o vi zu á lis, to váb bá az audio al ko tá sok. Vé gül ide tar toz nak a köz szol gá -

la ti mé dia szol gál ta tó rá dió- vagy televíziószervezet ál tal 2002. de cem ber 31-ig 

elő ál lí tott és az ar chí vu má ban ta lál ha tó hang fel vé te lek, film al ko tá sok és más au dio -

vi zu á lis mű vek. Eb ből fa ka dó an az épí té sze ti mű vek köz vet le nül nem es nek a sza bad 

fel hasz ná lás ha tá lya alá, csak ak kor, ha va la mely szö ve ges mű (ké pes al bum), film -

al ko tás ré sze ként je len nek meg. 

Alap ve tő en két fel hasz ná lá si mó don hasz no sít hat ják az in téz mé nyek az ár vá nak 

mi nő sü lő mű ve ket: nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés sel, il let ve több szö rö zés sel, ez utób bi 

eset ben csak digitalizáció, hoz zá fér he tő vé té tel, in de xá lás, ka ta lo gi zá lás, meg őr zés 

vagy fel újí tás cél já ra. 

A sza bad fel hasz ná lás a gyűj te mény in téz mé nyi ál lo má nyá nak ré szét ké pe ző 

mű vek re és tel je sít mé nyek re ter jed ki. Ide ér te lem sze rű en azok ke rül nek, ame lyek 

a gyűj tő kör nek meg fe le lő en ke rül nek a gyűj te mény in téz mé nyi ál lo má nyá ba, de nem 

ké pe zik ré szét azok az al ko tá sok és tel je sít mé nyek, ame lyek ide ig le ne sen ta lál ha -

tók a gyűj te mény in téz mé nyi ál lo má nyá ban. 

A mű vek és más tel je sít mé nyek to váb bá csak köz ér de kű fe la dat tel je sí té sé re 

hasz nál ha tók fel. A ked vez mé nye zett in téz mény fel hasz nál hat ja a mű vet vagy tel -

je sít ményt be vé tel szer zés re, de a be vé te lét ki zá ró lag az ilyen fel hasz ná lá sok meg -
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va ló sí tá sá val fel me rü lő költ sé gei fe de zé sé re for dít hat ja, va gyis nem fi nan szí roz hat 

be lő le más te vé keny sé get. E költ sé gek kö ré be tar toz hat nak a jo go sul tak nak já ró 

jog dí jak is. 

A ked vez mé nye zett in téz mény sem vé gez het sza bad fel hasz ná lást gon dos ke re -

sés le foly ta tá sa nél kül. Er ről nyil ván tar tást kell ve zet nie, to váb bá az SZTNH fe lé 

elekt ro ni kus úton ada tot kell szol gál tat nia er ről, amit az SZTNH to váb bít a Bel ső 

Pia ci Har mo ni zá ci ós Hi va tal nak (Office for Harmonization in the Internal Market 

[Tra de Marks and Designs], a to váb bi ak ban: OHIM)] az ál ta la ve ze tett nyil vá no san 

hoz zá fér he tő egy sé ges online nyil ván tar tás ban tör té nő rög zí tés cél já ból, ami egyéb -

ként a fel hasz ná lás meg kez dé sé nek (jog sze rű sé gé nek) fel té te le. 

Az Szjt. be ve zet te az Ár va mű irány elv 4. cik ké ben rög zí tett köl csö nös el is me rési 

el vet. En nek ér tel mé ben az irány elv ren del ke zé se i vel össz hang ban bár mely EGT-

tag ál lam ban ár va mű nek te kin tett mű Ma gyar or szá gon is ár va mű nek te kin ten dő, 

ami ből kö vet ke ző en a ked vez mé nye zett in téz mény jo go sult ku ta tás nél kül sza ba don 

fel hasz nál hat ja, fel té ve, hogy az sa ját gyűj te mé nye vagy ar chí vu ma ré szét ké pe zi. 

 

 

d) Az épí té sze ti mű vek ese té ben is al kal ma zan dó spe ci á lis sza bad fel hasz ná lá sok 
 

Az Szjt. az épí té sze ti al ko tá sok és egyes, hoz zá juk ha son ló mó don fel hasz ná lás ra 

ke rü lő al ko tá sok ese té ben kü lön sza bad fel hasz ná lá so kat is biz to sít. Ezek nem he -

lyet te sí tik a je len fe je zet b) pont já ban is mer te tett ese te ket, ha nem az épí té sze ti 

alko tá sok sa já tos sá ga i ra te kin tet tel ki egé szí tik azo kat. 

A sza bad ban, nyil vá nos he lyen, ál lan dó jel leg gel fel ál lí tott kép ző mű vé sze ti, épí -

té sze ti és ipar mű vé sze ti al ko tás lát ké pe a szer ző hoz zá já ru lá sa és dí ja zás nél kül 

elké szít he tő és fel hasz nál ha tó. E sza bad fel hasz ná lás ese té ben lé nye ges, hogy az 

nem jo go sít olyan hoz zá fé rés re, amely a tu laj do nos jo ga it is kor lá toz ná – er re utal, 

hogy csak a sza bad ban, nyil vá nos he lyen, ál lan dó jel leg gel hoz zá fér he tő mű vek re 

vo nat ko zik a le he tő ség. Nem ter jed ki te hát a sza bad fel hasz ná lás az ide ig le nes jel -

leg gel fel ál lí tott al ko tá sok ra (pa vi lo nok), és a nem nyil vá nos he lye ken (ma gán te rü -

le te ken) fel ál lí tott al ko tá sok ra sem. 

Tu do má nyos is me ret ter jesz tő elő adás cél já ból kép ző mű vé sze ti, épí té sze ti, ipar -

mű vé sze ti és ipa ri ter ve ző mű vé sze ti al ko tás ké pe, va la mint a fo tó mű vé sze ti al ko tás 

a szer ző hoz zá já ru lá sa és dí ja zás nél kül fel hasz nál ha tó. A tu do má nyos is me ret ter -

jesz tő elő adá sok ban va ló fel hasz ná lás le he tő sé ge ki egé szí tő jel le gű sza bad fel hasz -

ná lás a fent már em lí tett ok ta tá si, tu do má nyos cé lú sza bad fel hasz ná lá sok hoz 

képest. Az elő ző sza bad fel hasz ná lás hoz ha son ló an itt is az al ko tás le ké pe zett vál -

to za ta a tár gya a fel hasz ná lás nak. 

Az Szjt.-be uni ós nor ma át ül te té se ként nem rég be ke rült sza bad fel hasz ná lás 

alap ján le het sé ges, hogy az épü let hely re ál lí tá sa cél já ból az épí té sze ti al ko tást 

vagy an nak ter vét, to váb bá az épí té sze ti al ko tás raj zát és az azt tar tal ma zó mű vet 

a szer ző hoz zá já ru lá sa és dí ja zás nél kül több szö röz zék és a nyil vá nos ság szá má ra 

hoz zá fér he tő vé te gyék. Ahogy a töb bi, úgy ez a sza bad fel hasz ná lás is cél hoz kö tött, 

va gyis mind a több szö rö zés, mind a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés ki zá ró lag az épü let 

hely re ál lí tá sa cél já ból le het sé ges. Hely re ál lí tás az új já épí tés, va la mint az épí té szeti 
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al ko tás ren del te téssze rű és biz ton sá gos hasz ná lat ra al kal mas sá té te le ér de ké ben 

vég zett fel újí tá si te vé keny ség az épít mény, épít mény rész ere de ti épí té sze ti ki ala -

kí tá sá nak meg tar tá sa mel lett, va gyis nem ter jed ki az át dol go zás ra, vi szont nem -

csak a hom lok zat ra vo nat ko zik, ha nem a tel jes épü let re.
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6. A fel hasz ná lás en ge dé lye zé se 
 

 

a) A fel hasz ná lás jo go sí tá sa ál ta lá ban, a fel hasz ná ló sze re pe 
 

A 4. fe je zet ben be mu ta tott ki zá ró la gos va gyo ni jo gok biz to sít ják a szer ző szá má ra 

a mű ve fe let ti anya gi jel le gű ren del ke zés le he tő sé gét. Ah hoz, hogy a meg cél zott 

közön ség hez el jus sa nak a mű vek, a leg több eset ben szük ség van köz ve tí tők re, akik 

a mű vet a kö zön ség szá má ra „fo gyaszt ha tó vá”, el ér he tő vé te szik: a re gény kéz ira -

tá ból köny vet ké szí te nek, a kot tá ból elő ad ják a ze ne mű vet, a szob rot ki ál lít ják, az 

új ság cik ket új ság ba szer kesz tik és ter jesz tik, vagy online hoz zá fér he tő vé te szik,  

az épí té sze ti al ko tást fel épí tik. A szer ző ki zá ró la gos en ge dé lye zé si jo ga mi att a köz ve -

tí tők a mű vel nem vé gez het nek ilyen te vé keny sé ge ket a szer ző elő ze tes hoz zá já ru lá -

sa nél kül: ezek hez szük sé ges az en ge dé lye. A szer zői jog má so dik nagy sza bá lyo zási 

te rü le te e sze mé lyek, a fel hasz ná lók ma ga tar tá sa. 

Az épí té sze ti al ko tá sok ese té ben a szer ző-mű köz ve tí tő/a mű fel hasz ná ló ja – a kö -

zön ség/a mű pél dány tu laj do no sa sze rep kö rei időn ként össze csúsz nak: a mű szer -

ző je ugyan min dig az al ko tó, a kö zön ség jel lem ző en az egyet len mű pél dány pol gári 

jo gi tu laj do no sa lesz. A mű köz ve tí tő je le het a ter vet ki vi te le ző épí té si vál lal ko zó, 

vi szont le het ma ga a le en dő épü let tu laj do no sa is, aki köz vet le nül sze rez en ge délyt 

a terv ki vi te le zé sé re, ilyen kor pe dig az épí té si vál lal ko zó csak a tu laj do nos ol da lán 

meg je le nő sze rep lő, önál ló fel hasz ná lá si jo got nem sze rez, szer zői jo gi sze re pe sem 

önál ló. Az épü let tu laj do no sa nem a mű klasszi kus ér te lem ben vett kö zön sé ge: a ze -

ne, iro da lom ese té ben a kö zön ség tag ja jel lem ző en nem áll sem mi lyen köz vet len 

jog vi szony ban a szer ző vel, az épí té sze ti al ko tás tu laj do no sa vi szont kap hat fel -

hasz ná lá si jo go kat is a szer ző től. 

 

A BH2005.143. sze rint az épí tész – mint az épí té sze ti al ko tá son fenn ál ló szer zői jog 

jo go sult ja – az épít ménnyel kap cso la tos szer zői jo gai kö zül a fel hasz ná lás jo gát átru -

ház hat ja, az az a mű vön har ma dik sze mély nek ki zá ró la gos fel hasz ná lói jo got en ge dé -

lyez het. A tu laj do nos nak a hasz no sí tás sal, hasz nok sze dé sé vel kap cso la tos jo gát sérti 

az a ma ga tar tás, ha a há zát le fény ké pe zik, és e fény ké pet gaz da sá gi rek lám te vé -

keny ség so rán fel hasz nál ják. Ezért a jog alap nél kü li gaz da go dás sza bá lyai sze rint 

tart hat igényt meg té rí tés re. 

Eti kai sza bály zat 10. § Az épí té sze ti-mű sza ki ter ve ket ké szí tő ter mé sze tes sze -

mély, egyé ni vál lal ko zó vagy egyé ni cég (építézseti mű sza ki ter ve ző) ter ve zői mű ve -

ze tést sze mé lye sen kö te les el lát ni és en nek so rán az elekt ro ni kus épí té si nap ló ban 

ese ti be jegy zést ten ni. Ez alól ki vé telt je lent, ha olyan a Ptk.-ban sza bá lyo zott el há rít -

ha tat lan ok kö vet ke zik be, amely le he tet len né te szi a ter ve zői mű ve ze tés sze mé lyes 

el lá tá sát. Ez eset ben a meg ren de lő vel írás be li meg ál la po dás ban kell ren dez ni a szer -

zői jo gok ra is ki ter je dő en a ter ve zői mű ve ze tést el lá tó szak ma gya kor ló meg bí zá sá -

nak fel té te le it. A ter ve zői szer ző dés ben a ter ve ző ki köt he ti, hogy a kö te le ző ter ve zői 

mű ve ze tést a sa ját fe le lős sé ge ter hé re, a sze mé lyes név jegy zé ki jo go sult ság gal ren -

del ke ző al vál lal ko zó ja út ján lát ja el, azon ban a szer ző dés ben név sze rint rög zí te ni 
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szük sé ges az al vál lal ko zó ne vét és ada ta it. Az épí té sze ti-mű sza ki ter ve ket ké szí tő 

név jegy zé ki jo go sult ság gal ren del ke ző cég, a kö te le ző ter ve zői mű ve ze tést sze mé lyes 

név jegy zé ki jo go sult ság gal ren del ke ző tag ja, vagy al kal ma zott ja út ján is el lát hat ja 

az zal, hogy sze mé lyét a meg ren de lő vel írás ban kö tött ter ve zé si- és mű ve ze té si szer -

ző dés ben rög zí te ni kell. 

 

A szer ző ki zá ró la gos va gyo ni jo gá nak egyik gya kor lá si mód ja a fel hasz ná lás ra szó ló 

en ge dély meg adá sa (ter mé sze te sen akár meg is tilt hat ja a fel hasz ná lást). Az en ge -

dély jo gi hor do zó ja pe dig a fel hasz ná lá si szer ző dés, amely ren del ke zik a szer ző dé -

sek re vo nat ko zó va la mennyi ál ta lá nos jel lem ző vel: va gyis leg alább két ol da lú, a fe lek 

jog ha tás ki vál tá sá ra vo nat ko zó, egy be hang zó aka rat nyi lat ko za ta. (Ab ban az eset -

ben pél dá ul, ha az épí tész, a ki vi te le ző és a tu laj do nos együtt mű köd nek, a szer ző -

dés le het há rom ol da lú is.) A fel hasz ná lá si szer ző dés alap ján a szer ző en ge délyt ad  

a fel hasz ná lás ra (pél dá ul az épü let meg épí té se ese té ben több szö rö zés re, a terv online 

be mu ta tá sa ese tén le hí vás ra hoz zá fér he tő vé té tel re, a terv tan könyv ben va ló meg je -

le ní té se ese tén több szö rö zés re és ter jesz tés re), en nek fe jé ben pe dig a fel hasz ná ló díjat 

kö te les fi zet ni. 

A fel hasz ná lá si szer ző dés önál ló szer ző dés tí pus, vi szont az épí té sze ti ter vek te -

kin te té ben kö tött szer ző dé sek leg gyak rab ban nem tisz tán fel hasz ná lá si szer ző dé -

sek, ha nem a vál lal ko zá si szer ző dés sa já tos tí pu sai: ter ve zé si szer ző dés, ki vi te le zési 

szer ző dés. Fon tos azon ban, hogy még ak kor is, ha a szer ző dés nem ki fe je zet ten fel -

hasz ná lá si szer ző dés, amennyi ben ab ban szer zői jo gi tar tal mú ren del ke zé sek is sze -

re pel nek, a fel hasz ná lá si szer ző dés re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zan dók lesz nek. 

Kü lö nös je len tő sé ge le het az épí té sze ti ter vek re vo nat ko zó pá lyá za tok kö ré ben 

az úgy ne ve zett öt let pá lyá za tok nak. Te kin tet tel ar ra, hogy az öt let ön ma gá ban nem 

áll szer zői jo gi vé de lem alatt, ezért rá vo nat ko zó an fel hasz ná lá si szer ző dés sem 

köt he tő: min den képp in do kolt azon ban kel lő gon dos ság gal el jár ni az öt let pá lyá zat -

ra be nyúj tás ra ke rü lő pá lyá za tok ese té ben is a ké sőb bi hasz no sí tás sal, még hoz zá 

el ső sor ban azért, mert az épí té sze ti szem pont ból terv nek nem mi nő sü lő öt let gra -

fi kai mű ként, szö veg mű ként még áll hat vé de lem alatt. Az öt let ké sőb bi hasz no sí tá -

sát – akár az öt let ki gon do ló ja, akár a pá lyá zat ki író ja ol da lán – pe dig se gít he ti az, 

ha a fe lek meg fe le lő ti tok tar tá si ren del ke zé sek kel ren de zik a vi szo nyu kat. 

 

 

b) A fel hasz ná lá si szer ző dés tar tal ma 
 

A fel hasz ná lá si szer ző dés ala nyai a szer ző és a fel hasz ná ló. Szer ző alatt az Szjt. 106. 

§-ának (1) be kez dé se alap ján ért jük ma gát a szer zőt, to váb bá a szer ző jog utód ját, 

il let ve a szer zői jog más jo go sult ját. Egy re gya ko ribb az, hogy a szer ző nem ma ga, 

ha nem az ő ol da lán, az ő kép vi se le té ben gaz da sá gi tár sa ság, kép vi se lő, ügy nök köti 

a szer ző dést. Ilyen eset ben kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni ar ra, hogy ez a szer ve -

zet olyan jo gi po zí ci ó ban le gyen, hogy al kal mas le gyen fel hasz ná lá si szer ző dés kö -

té sé re (va gyis lé tez nie kell egy e szer ve zet és a szer ző kö zött fenn ál ló, kép vi se leti 

jo got vagy jog át ru há zást, fel hasz ná lá si jo got tar tal ma zó meg ál la po dás nak is). Fel -

hasz ná ló bár ki le het, ugyan ak kor elő for dul hat, hogy a fel hasz ná ló nak ah hoz, hogy 
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a fel hasz ná lást meg va ló sít has sa, mű kö dé si en ge délyt kell sze rez nie, vagy leg alább -

is nyil ván tar tás ba kell ma gát ve tet nie. 

A szer ző fő szer ző dé ses kö te le zett sé ge a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sa, te hát 

egy fel hasz ná lás (pél dá ul több szö rö zés, át dol go zás) meg en ge dé sé re irá nyu ló jog -

nyi lat ko zat meg té te le. Amennyi ben a szer ző nem ad ki fe je zett en ge délyt fel hasz -

ná lás ra, azt csak úgy le het ér te ni, hogy nem en ge dé lyez te a fel hasz ná lást. (Pél dá ul 

a fe lek csak a ter ve zés re kö töt tek meg ál la po dást, de ki vi te le zés re nem.) Ilyen eset -

ben a fe lek nek er ről kü lön meg kell ál la pod ni uk. A szer ző dé si sza bad ság ke re té ben 

a fe lek lé nye gé ben sza ba don ál la pít hat ják meg a szer ző dés tar tal mát. 

Mind azon ál tal az épí té si köz be szer zé si sza bá lyok ki fe je zet ten rög zí tik, hogy az 

aján lat ké rő a ter ve ző vel kö tött szer ző dés ben elő ír ja, hogy az el ké szí tett ter vek kel 

kap cso la to san kor lát lan és ki zá ró la gos fel hasz ná lá si jo go kat sze rez, a ter ve ző pe -

dig nyi lat ko zik ezen fel hasz ná lá si jo gok át ru há zá sá ról a ter ve zé si szer ző dés ben 

meg ha tá ro zott er re vo nat ko zó díj el le né ben. Ezen túl me nő en pe dig, ha az aján lat -

ké rő ren del ke zik vég le ges épí té si vagy lé te sí té si en ge déllyel, a to váb bi ter ve zés re 

irá nyu ló köz be szer zé si el já rás ban biz to sí ta nia kell, hogy a nyer tes aján lat te vő jog -

díj fi ze té se nél kül le gyen jo go sult az el já rás so rán ren del ke zé sé re bo csá tott ter vek 

ál ta la el vég zen dő ter ve zé si fe la dat hoz szük sé ges to vább ter ve zé sé re, át dol go zá sá -

ra. A terv pá lyá za tok te kin te té ben ez a sza bály nem al kal ma zan dó. 

A szer ző dés nek nem fel tét len, szük ség sze rű ele me a mű/mű pél dány át adá sá ra 

vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás, hi szen az sok eset ben más hon nan is be sze rez he -

tő. Ha pe dig csak a mű pél dány át adá sá ra ke rül sor (pél dá ul egy terv meg vá sár lá sa 

so rán), az ön ma gá ban szin tén nem jo go sít a mű fel hasz ná lá sá ra (pél dá ul ki ál lí tá sá -

ra). A dol gon fenn ál ló tu laj don jog meg szer zé se te hát el vá lik a fel hasz ná lá si en ge -

dély meg szer zé sé től és nem is fel tét le nül jár nak együtt. 

A fel hasz ná lá si le he tő ség biz to sí tá sá nak fe jé ben a fel hasz ná ló a szer ző szá má ra 

dí jat fi zet, ez a díj a köz nyelv ben a fel hasz ná lá si díj vagy jog díj. E díj mér té ké nek 

meg ál la pí tá sa a fe lek diszk re ci o ná lis jo ga, ugyan ez vo nat ko zik a díj fi ze té sé nek 

egyéb as pek tu sa i ra is (mi kor, mi lyen pénz nem ben, mi lyen szá mí tá si mód szer rel 

kal ku lál va ke rül sor a ki fi ze tés re stb.). Az Szjt. 16. § (4) be kez dé se e vo nat ko zás ban 

egy aján lást fo gal maz meg ar ra vo nat ko zó an, hogy azt a fe lek a fel hasz ná lás hoz 

kap cso ló dó be vé te lé vel áll jon arány ban, de et től sza ba don el le het tér ni. A szer ző -

dés ben ki kö tött díj csak ab ban az eset ben tisz tán fel hasz ná lá si díj, ha már lét re jött 

mű fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zik: más ese tek ben a meg bí zá si, vál lal ko zá si és egyéb 

dí jak is ré szét al kot hat ják, eset leg elő ál lí tá si költ sé gek is fel szá mí tás ra ke rül het nek. 

Egyes épí té sze ti ter ve zé si te vé keny sé gek dí ja zá sa te kin te té ben az Étv. 55/A. § 

(1) be kez dé se alap ján ki adott, a Ma gyar Épí tész Ka ma ra és Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra 

„A már meg va ló sult épü let hez kö tő dő épí té sze ti al ko tás és az épí té sze ti-mű sza ki 

do ku men tá ció is mé telt fel hasz ná lá sá nak aján lott díj szá mí tá sa” cí mű, a MÁK Kül dött -

gyű lé sé nek 7/2019. (05.31.) szá mú ha tá ro za tá val és elekt ro ni kus sza va zás sal, il let -

ve az MMK Kül dött gyű lé sé nek 17/2019. (VII.1.) szá mú ha tá ro za tá val el fo ga dott 

Sza bály za ta al kal ma zan dó. Hang sú lyoz ni kell, hogy ez a (mi ni má lis) díj szá mí tá si 

aján la ta it rög zí ti, így nem bír kö te le ző erő vel. A sza bály zat ki bo csá tá sá nak cél ja  

a ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá sok dí ja leg al acso nyabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sa 

volt an nak ér de ké ben, hogy a pi a ci vi szo nyok ki egyen sú lyo zód ja nak és csök ken jen 
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a vissza élé sek le he tő sé ge. E te kin tet ben he lyes nek lát szik az a meg kö ze lí tés, hogy 

a fel hasz ná lás dí já nak mi ni má li san az itt meg ha tá ro zot tak sze rin ti nek kell len nie, 

ugyan ak kor a sza bály zat tól a fe lek to váb bi, ér ték nö ve lő szem pon tok fi gye lem be -

vé te lé vel sza ba don el tér het nek fel fe lé, és ha ilyen el té rést in do ko ló szem pon tok 

fenn áll nak, ak kor az el té rés a pol gá ri jog szer zői jog ra is ki ha tó szinallagma kö ve -

tel mé nyé nek be tar tá sa, az az a fel tű nő ér ték arány ta lan ság el ke rü lé se cél já ból szük -

sé ges is (pél dá ul a terv díj nyer tes vol ta, a ter ve ző ma gas el is mert sé ge, a terv ma -

gas szín vo na la). Eb ből fa ka dó an pe dig a sza bály zat alap ján szá mí tott díj mi ni mum 

díj, de eset ről eset re dön ten dő el, hogy a jó hi sze mű ség tisz tes ség el vé nek (Szjt. 3. § 

út ján al kal ma zan dó Ptk. 1:3. §) kö ve té se meg kö ve te li-e, hogy a fe lek ma ga sabb díj -

ban ál la pod ja nak meg. Ezt az ér tel me zést erő sí ti meg az Étv. mó do sí tá sá nak in do -

ko lá sa is, mi sze rint a ka ma rák ál tal meg ha tá ro zott díj sza bás be ve ze té sé nek cél ja, 

hogy a bí rói gya kor lat ban zsi nór mér té kül szol gál jon az épí té sze ti-mű sza ki do ku -

men tá ci ók fel hasz ná lá sá ért meg ál la pí tott dí jak nak pe res el já rá sok so rán tör té nő 

vita tá sa vagy ér vé nye sí té se kap csán. A ka ma rai díj sza bás egy faj ta fo gó dzót je lent -

het a bí ró sá gok szá má ra, ki in du lá si alap ként szol gál hat. Az két ség te len, hogy a sza -

bály zat sze rint meg ál la pít ha tó mi ni mum díj nál ala cso nyabb díj biz to san nem fe lel 

meg a jó hi sze mű ség és tisz tes ség kö ve tel mé nyé nek (sem). 

Az épí té sze ti al ko tá sok te kin te té ben egyes fel hasz ná lá sok (az épí té sze ti al ko tás 

és az épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ció is mé telt, az épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá -

ció alap ján már meg va ló sí tott épü let hez kö tő dő fel hasz ná lá sért an nak tu laj do no sá -

tól kér he tő – az is mé telt fel hasz ná lás alap já ul szol gá ló ter ve zé si szer ző dés dí já hoz 

kö tött) dí ját a Ka ma ra sza bály za tá ban mi ni mum díj ként rög zí ti.30 Ugyan így a Ka ma -

rá nak kel le ne meg ha tá roz nia a jog utód nél kül meg szűnt ál la mi vagy ta ná csi, ön kor -

mány za ti tu laj do nú ter ve ző vál la la tok ban lét re ho zott épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá -

ci ók ese té ben az épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ó hoz fű ző dő szer zői fel hasz ná lá si 

vagy va gyo ni jo gok jo go sult ja ál tal az épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ció fel hasz ná -

lá sá ért – el té rő meg ál la po dás hi á nyá ban – kö ve tel he tő díj mi ni mu mát, azon ban 

ezek a ren del ke zé sek a Lechner Köz pont Üze mel te té si és Adat ke ze lé si Sza bály za -

tá nak 2. mel lék le té ben ta lál ha tók az Étv. 59/A. §-a alap ján.31 Ha a jo go sult a sza -

bály zat ban em lí tett díj mér té két a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nye i re te kin tet tel 

vi tat ja, a fe lek az Émszjt. alap ján az Szjt. 102. §-a sze rin ti egyez te tő tes tü let hez 

for dul hat nak. Ha a jo go sult az egyez te tő tes tü let előt ti el já rást meg elő ző en ak ként 

nyi lat ko zik, hogy a fel hasz ná lást en ge dé lye zi, és csak az azért kö ve telt fel hasz ná -

lá si díj össze gét vi tat ja, az egyez te tő tes tü let el já rá sá ért fi ze ten dő dí jat az ál lam vi -

se li. Ha a jo go sult a fel hasz ná lás hoz hoz zá já rult, és az egyez te tő tes tü let ja vas la tát 

a fe lek nem fo gad ják el, a jo go sult bí ró sá gi úton ér vé nye sít he ti igé nyét, amely 

azon ban a fel hasz ná lás meg kez dé sét nem aka dá lyoz za, fel té ve, hogy a fel hasz ná ló 

az aján lott dí jat le tét be he lyez te. Ha az ál la mi vagy ta ná csi, ön kor mány za ti tu laj do -

nú ter ve ző vál la la tok jog utód nél kü li meg szű né se mi att az ezek ke re té ben lét re ho -

zott épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ó hoz fű ző dő szer zői fel hasz ná lá si vagy va gyo ni 
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jo gok nak nincs jo go sult ja, ak kor e jo gok a nem ze ti va gyon ré sze ként az ál la mot 

illetik meg. 

A fel hasz ná lá si szer ző dés biz to sít hat ki zá ró la gos fel hasz ná lá si jo got a fel hasz ná -

ló nak, ilyen kor sen ki más (még a szer ző sem) hasz nál hat ja fel a mű vet. Eh hez azon -

ban ki fe je zet ten ilyen tar tal mú szer ző dé si ki kö tés szük sé ges. Ha te hát a szer ző dés ben 

nincs ilyen tar tal mú ren del ke zés, ak kor a fel hasz ná lá si en ge dély nem ki zá ró la gos. 

A ki zá ró la gos ság az egyes va gyo ni jo gok te kin te té ben ér ten dő, te hát ak kor is ki zá -

ró la gos ság ról be szé lünk, ha a szer ző egy meg ren de lő nek ad több szö rö zé si (ki vi te -

le zé si) en ge délyt, és ezen kí vül ki zá ró lag egy szak mai online por tál nak a terv le hí -

vás ra hoz zá fér he tő vé té te lé re le he tő sé get. A ki zá ró la gos ság az adott fel hasz ná lá si 

mód te kin te té ben áll fenn. A ki zá ró la gos en ge dély adá sa azt je len ti, hogy a szer ző 

vál lal ja azt, hogy más nak nem ad en ge délyt az adott fel hasz ná lás te kin te té ben és 

ma ga sem hasz nál hat ja fel a mű vet. Ha azon ban nincs ilyen ki zá ró la gos sá gi ki kö tés 

a szer ző dés ben, ak kor az nem mi nő sül ki zá ró la gos nak. Az épí té sze ti ter vek ese té -

ben ti pi kus a több szö rö zés re vo nat ko zó ki zá ró la gos szer ző dés. Ez a sza bály meg -

for dul az ipa ri ter ve ző mű vé sze ti és bel ső épí té sze ti al ko tás fel hasz ná lá sá ra kö tött 

szer ző dé sek ese té ben: ha nem ren del kez nek a fe lek ar ról, hogy ki zá ró la gos le gyen-e 

a szer ző dés, ak kor azt ilyen nek kell te kin te ni, és azt kell ki fe je zet ten ki köt ni, ha 

nincs ilyen szán dé ka a fe lek nek. 

A fel hasz ná lá si szer ző dés ben ka pott jog nem ru ház ha tó át más ra, csak ak kor, ha 

eh hez a szer ző ki fe je zett hoz zá já ru lást adott. Ez meg aka dá lyoz za, hogy a mű fel -

hasz ná lá sát olyan sze mély vé gez ze, aki nek ezt a szer ző nem kí ván ná le he tő vé ten -

ni. Ha a fel hasz ná ló meg sze gi a to vább en ge dé lye zés re vo nat ko zó meg ál la po dást 

(en nek hi á nyá ban a tör vé nyi ren del ke zést), a fel hasz ná ló és az a sze mély, aki tő le 

szer zi a fel hasz ná lá si jo got, egye tem le ge sen fe le lő sek a fel hasz ná lá si szer ző dés tel -

je sí té sé ért (il let ve az an nak meg sze gé sé ből fa ka dó kö vet kez mé nye kért). Fon tos 

kér dés, hogy a le en dő tu laj do nos ál tal szer zett fel hasz ná lá si en ge dély ki ter jed-e  

a meg va ló sí tó ki vi te le ző re. Ál lás pon tom sze rint itt tel je sí té si se gé di ma ga tar tás 

való sul meg, emi att nem kell a fel hasz ná lá si jo got to vább ru ház ni sem, és így nem 

tör té nik a ki vi te le zés so rán jog sér tés sem. 

A fel hasz ná lá si szer ző dés nem szű nik meg szük ség kép pen va la me lyik fél ha lá lá val 

vagy meg szű né sé vel, va gyis nem szo ro san sze mély hez kö tő dő szer ző dés. A szer ző 

he lyé be a jog utód ja lép, a fel hasz ná ló he lyé be pe dig az ő jog utód ja lép het. 

Az Szjt. ren de zi azt a hely ze tet, ami kor a fel hasz ná ló gaz dál ko dó szer ve zet meg -

szű nik vagy szer ve ze ti egy sé ge ki vá lik a gaz dál ko dó szer ve zet ből. Ilyen eset ben  

a fel hasz ná lá si en ge dély a szer ző be le egye zé se nél kül át száll a jog utód ra. Ar ra  

a hely zet re az Szjt. nem tar tal maz sza bályt, hogy mi tör té nik a fel hasz ná ló nál lé vő 

fel hasz ná lá si jo gok kal, ha jog utód nél kül szű nik meg. Ilyen eset ben a fel hasz ná lá si 

jo gok meg szűn nek, vagy más ként visszaháramlanak a szer ző re. Ha vi szont a fel -

hasz ná ló nem csak fel hasz ná lá si jo go kat szer zett, ha nem – eset leg ko ráb bi jog sza -

bály ál tal le he tő vé tett úton – va gyo ni jo gok jo go sult ja is lett, a jog utód nél kü li 

meg szű né se köz vet le nül nem sza bá lyo zott hely ze tet te remt. Ál lás pon tunk sze rint 

ilyen kor is úgy kell te kin te ni, hogy a szer zői vé del mi idő fenn ál lá sa alatt a vé de lem 

nem szű nik meg és úgy kell te kin te ni, hogy a jo gok vissza száll tak a szer ző re. Er re 

vo nat ko zó ki fe je zett jog sza bá lyi ren del ke zés nem lel he tő fel. 
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Az Émszjt. 55/A. § (3) be kez dé se sze rint az ál la mi vagy ta ná csi, ön kor mány za ti 

tu laj do nú ter ve ző vál la la tok jog utód nél kü li meg szű né se mi att az ezek ke re té ben 

lét re ho zott épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ón fenn ál ló szer zői jo gok – ab ban az 

eset ben, ha nincs jo go sult juk – a nem ze ti terv va gyon ré szé vé vál nak. A tör vény 

nem ren de zi azt a kér dést, hogy mi ként kell meg ál la pí ta ni, hogy nincs jo go sult juk. 

Az előbb em lí tett sza bá lyo zá si hi á nyos ság mi att leg fel jebb az ere de ti szer zőt, il let ve 

a jog utód ja it le het jo go sult nak te kin te ni. Ha ők nem fel lel he tők, ak kor kell az ál la -

mot jo go sult nak te kin te ni. 

 

 

c) A szer ző dé si sza bad ság és ha tá rai 
 

A szer ző dé si sza bad ság el ve a fel hasz ná lá si szer ző dé sek kö ré ben is ér vé nye sül. Ez 

a kö vet ke ző ket je len ti: 

 

– a fel hasz ná lá si szer ző dés tar tal má ban a fe lek meg ál la po dá sa az irány adó, ahol 

pedig nincs a szer ző dő fe lek nek ki fe je zett aka ra ta, ott az Szjt. sza bá lyai al kal ma -

zan dók (ilye nek hi á nyá ban a Ptk. pó tol hat ja a fe lek meg ál la po dá sát); 

– a fe lek nek azok ban az ese tek ben is van sza bad ren del ke zé si le he tő sé ge, ame lyek ben 

ugyan az Szjt. vagy a Ptk. tar tal maz nak ren del ke zést, de azok le he tő vé te szik az 

el té rést. 

 

A kógens sza bá lyok tól el té rő szer ző dé si nyi lat ko zat azon ban ér vény te len, ehe lyett 

a tör vé nyi sza bá lyok ér vé nye sül nek. Ezek a sza bá lyok ál ta lá ban a szer zőt mint 

gyen gébb tár gya lá si po zí ci ó ban lé vő fe let kí ván ják vé de ni. 

A szer ző ja vát szol gál ja az a sza bály, mi sze rint ha a szer ző dés tar tal ma több -

féle kép pen is ér tel mez he tő, a szer ző szá má ra ked ve zőbb ér tel me zést kell el fo gad ni. 

Ez nem azt je len ti, hogy ha az egyik ér tel me zés ab szurd vagy jog el le nes, de ked ve -

zőbb len ne a szer ző nek, ak kor a bí ró nak ezt az ér tel me zést kel le ne el fo gad nia, ha nem 

csak ab ban az eset ben al kal maz ha tó alap elv, ha a fel me rü lő ér tel me zé si le he tő sé gek 

kö zül mind egyik jog sze rű. Eb ből fa ka dó an az igen tág, pon gyo lán meg fo gal ma zott 

szer ző dé sek nem sze ren csé sek egyik fél szá má ra sem, de ked ve zőb bek le het nek  

a szer ző nek. 

A fel hasz ná lá si en ge délyt akár föld raj zi (pél dá ul Eu ró pa), akár idő be li (pél dá ul öt 

év) ki ter je dés, akár fel hasz ná lá si mód (pél dá ul több szö rö zés) vagy mér ték (pél dá ul 

5000 pél dány) te kin te té ben is meg le het ha tá roz ni. Ha ezt a fe lek eset leg el fel ej tik, 

vagy szán dé ko san nem ren del kez nek ró la a szer ző dés ben, az Szjt. meg ha tá roz za, 

hogy mi ként kell ér te ni a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét. 

 

– Ha a föld raj zi ha tály ról nem ren del kez nek a fe lek, az Ma gyar or szág te rü le té re 

ter jed ki. 

– Ha az idő tar ta mát nem ha tá roz zák meg, ak kor a mű höz ha son ló mű vek fel hasz -

ná lá sá ra kö tött szer ző dé sek ben szo kás sze rint ki kö tött idő tar tam hoz iga zo dik az 

idő be li ha tály (ez rend sze rint kor lá to zott és nem a tel jes vé del mi idő re ki ter je dő 

en ge délyt je lent). Ez az egy sze ri több szö rö zés ese té ben például kor lá toz ha tó. 
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– Ha a fel hasz ná lá si mó dok ról és a mér ték ről nem ha tá roz nak, ak kor az en ge dély  

a szer ző dés cél já nak meg va ló sí tá sá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges fel hasz ná lá si 

mód ra és mér ték re kor lá to zó dik. 

 

Így egy terv meg ren de lő jé nek adott en ge dély a több szö rö zés re fog ki ter jed ni, de 

ki fe je zett ren del ke zés nél kül nem fog ja ma gá ban fog lal ni a terv le hí vás ra hoz zá fér -

he tő vé té te lé nek jo gát. 

A fel hasz ná lás in gye nes sé gé ről a szer ző dés ben ki fe je zet ten ren del kez ni kell. Ha a fel -

hasz ná lás dí já ról va ló ren del ke zés el ma rad, szük ség ese tén a bí ró ság a pi a ci kö rül -

mé nyek fi gye lem be vé te lé vel ál la pít ja meg a díj mér té két. Ilyen eset ben irány adó 

le het pél dá ul: 

 

– a Kép ző- és Ipar mű vé sze ti Lek to rá tus ár meg fe le lő sé gé nek meg ál la pí tá sá ra vo -

nat ko zó gya kor la ta, 

– a Ma gyar Épí tész Ka ma ra díj sza bály za ta, 

– a jog hasz no sí tá sa nyo mán lét re jött ter mék pi a ci ára, 

– egyéb szo ká sok, 

– az érin tett mű tí pus, 

– a ki zá ró la gos és egy sze rű en ge dé lyek dí já nak ará nyá ra ki ala kult gya kor lat. 

 

Az Étv. sa já tos sza bá lyo kat ál la pít meg egyes fel hasz ná lá sok dí já nak te kin te té ben. 

Esze rint a Ma gyar Épí tész Ka ma ra és a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra kö zös sza bály zat -

ban rög zí ti az épí té sze ti al ko tás hoz és az épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ó hoz 

fűző dő szer zői fel hasz ná lá si vagy va gyo ni jo gok jo go sult ja ál tal az épí té sze ti al ko tás 

és az épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ció is mé telt, az épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá -

ció alap ján már meg va ló sí tott épü let hez kö tő dő fel hasz ná lá sért an nak tu laj do no sá -

tól kér he tő – az is mé telt fel hasz ná lás alap já ul szol gá ló ter ve zé si szer ző dés dí já hoz 

kö tött – aján lott dí ja kat. 

Jog utód nél kül meg szűnt ál la mi vagy ta ná csi, ön kor mány za ti tu laj do nú ter ve ző 

vál la la tok ban lét re ho zott épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ók ese té ben az épí té sze ti-

mű sza ki do ku men tá ci ó hoz fű ző dő szer zői fel hasz ná lá si vagy va gyo ni jo gok jo go -

sult ja az épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ció fel hasz ná lá sá ért – el té rő meg ál la po dás 

hi á nyá ban – az ugyan eb ben a sza bály zat ban meg ál la pí tott dí ja zást kö ve tel he ti. 

Mind két eset kör ben a ka ma rai díj meg ál la pí tás mi ni mum díj ként ér tel me zen dő,  

a fe lek en nél ma ga sabb díj ban is meg ál la pod hat nak egymással, az eset sa já tos kö -

rül mé nye i re te kin tet tel. (Eb ből fa ka dó an a ka ma rai díj mér té ke adott eset ben mi -

nő sül het ki rí vó an ala csony nak is, és fel tű nő ér ték arány ta lan ság ra hi vat koz va meg 

is tá mad ha tó bí ró ság előtt.) Ha a jo go sult a sza bály zat ban em lí tett díj mér té két  

a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nye i re te kin tet tel vi tat ja, a fe lek az Szjt. sze rin ti 

egyez te tő tes tü let hez for dul hat nak. Ha a jo go sult az egyez te tő tes tü let előt ti el já rást 

meg elő ző en ak ként nyi lat ko zik, hogy a fel hasz ná lást en ge dé lye zi, és csak az azért 

kö ve telt fel hasz ná lá si díj össze gét vi tat ja, az egyez te tő tes tü let el já rá sá ért fi ze ten -

dő dí jat az ál lam vi se li. Ha a jo go sult a fel hasz ná lás hoz hoz zá já rult, és az egyez te tő 

tes tü let ja vas la tát a fe lek nem fo gad ják el, a jo go sult bí ró sá gi úton ér vé nye sít he ti 
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igé nyét, amely azon ban a fel hasz ná lás meg kez dé sét nem aka dá lyoz za, fel té ve, 

hogy a fel hasz ná ló a sza bály zat sze rin ti aján lott dí jat le tét be he lyez te. 

A spe ci á lis ér tel me zé si el vek kö zött kü lön cso por tot al kot nak azok, ame lyek azo -

kat a fel hasz ná lá si mó do kat ha tá roz zák meg, ame lyek ről ki fe je zet ten ren del kez ni 

kell a szer ző dés ben. Ezek a ko ráb ban em lí tett alap el vek hez ké pest spe ci á li sak, 

vagyis el sőbb sé get él vez nek az ér tel me zés so rán hoz zá juk ké pest. Ezek kö zül az 

épí té sze ti al ko tá sok te kin te té ben egyet szük sé ges em lí te ni: a fel hasz ná lá si en ge -

dély csak ki fe je zett ki kö tés ese tén ter jed ki a mű át dol go zá sá ra. 

A szer ző dé sek tel je sí té sé vel kap cso la tos to váb bi, a fel hasz ná lót is vé dő sza bály, 

hogy a jö vő ben meg al ko tan dó mű re vo nat ko zó szer ző dés alap ján át adott mű el fo ga -

dá sá ról a fel hasz ná ló a mű át adá sá tól szá mí tott két hó na pon be lül kö te les nyi lat -

kozni. Ha a mű vet a fel hasz ná ló ki ja ví tás ra vissza ad ta, a ha tár idő a ki ja ví tott mű 

átadá sá tól szá mít (va gyis ezt kö ve tő en újabb két hó nap ja van a nyi lat ko zat té tel re). 

Ha a fel hasz ná ló az el fo ga dás ra nyit va ál ló ha tár időn be lül nem nyi lat ko zik (hall -

gat), a mű vet el fo ga dott nak kell te kin te ni. 

Csak a jö vő ben meg al ko tan dó mű vek ese té ben biz to sít ja a tör vény azt, hogy  

a fel hasz ná ló a szer ző nek akár is mé tel ten is vissza ad ja a mű vet ja ví tás ra. Ha a szer -

ző a ki ja ví tást ala pos ok nél kül meg ta gad ja vagy ha tár idő re nem vég zi el, a fel hasz -

ná ló a szer ző dés től díj fi ze tés kö te le zett sé ge nél kül el áll hat, az az a szer zőt az addig 

el vég zett mun ká ért sem il le ti meg egyál ta lán dí ja zás. Ha vi szont vég re hajt ja a szer -

ző a ja ví tást, de a mű ja ví tás után sem al kal mas a fel hasz ná lás ra, a szer ző igényt 

tart hat a dí ja zás ra, de csak mér sé kelt dí ja zás il le ti meg. 

A fel hasz ná lá si szer ző dés ér vé nyes sé gé nek ala ki sá gi fel té te le az írás be li ség, 

amely tel je sít he tő elekt ro ni kus úton is, fel té ve, hogy az meg fe lel az elekt ro ni kus 

írás be li ség kri té ri u ma i nak. Az ér vény te len szer ző dés ből fo lyó kö vet kez mé nyek  

a Ptk. ér vény te len sé gi sza bá lyai sze rint ala kul nak. Egy ér tel mű, hogy ezen szi go rú 

ala ki sá gi kri té ri um el ső sor ban a szer zőt vé di, ugyan ak kor fi gye lem mel van ar ra is, 

hogy a fel hasz ná lá si szer ző dé sek rend sze rint hosszabb idő re ren de zik a fe lek jog -

vi szo nyát, ilyen eset ben pe dig cél sze rű a ké sőb bi bi zo nyí tás meg könnyí té se ér de -

ké ben is írás ban köt ni a szer ző dést. 

A tör vény tar tal maz még egy ki vé telt, amely sze rint ak kor is írás ba fog lalt nak 

kell te kin te ni a szer ző dést, ha egyéb ként nem fe lel meg az írás be li ség fent em lí tett 

kri té ri u ma i nak. Ez a kö vet ke ző: ha az Szjt. 26. § (8) be kez dé sé ben fog lalt nyil vá -

nos ság hoz köz ve tí tés tör té nik (va gyis más fel hasz ná lá si mó dok ese té ben, vagy 

egyéb fel hasz ná lá si mó dok kal va ló össze kap cso lás ese tén nem), és 

 

– ha a fel hasz ná lá si cse lek ményt ma ga a szer ző vég zi (te hát ha más sze mély és  

a fel hasz ná ló kö zött va ló sul meg a fel hasz ná lá si szer ző dés, ak kor nem), és 

– ha az en ge dély elekt ro ni kus úton kö tött és rög zí tett szer ző dés be van fog lal va (ha 

te hát nem elekt ro ni kus az út, vagy nem rög zí tik a szer ző dést, ak kor nem). 

 

Szük sé ges itt hang sú lyoz ni, hogy egy pá lyá za ti fel hí vás ra a pá lya mű be nyúj tá sa 

ön ma gá ban nem ke let kez tet fel hasz ná lá si szer ző dést: er re irá nyu ló ki vé telt a szer -

zői jo gi sza bá lyok nem tar tal maz nak. Eb ből fa ka dó an pe dig a pá lya mű fel hasz ná -
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lá sá ról – akár nyer tes, akár nem nyer tes mű ről van szó – min dig kü lön és írás ban 

meg kell ál la pod ni. 

A fel hasz ná lá si szer ző dés te kin te té ben az Szjt. tar tal maz spe ci á lis fel mon dá si 

oko kat. Ezek a Ptk. ál ta lá nos kö tel mi ré szé ben meg ha tá ro zott fel mon dá si sza bá -

lyok hoz ké pest spe ci á li sak, de nem zár ják ki azok nak a fel mon dá si jo gok nak a gya -

ko rol ha tó sá gát. 

Az Szjt.-beli spe ci á lis fel mon dá si okok a ki zá ró la gos fel hasz ná lá si en ge délyt 

szer ző fel hasz ná ló val kap cso lat ban gya ko rol ha tók. Az ilyen en ge dé lyek ben a szer ző 

ko moly kor lá to zást vál lal ar ra vo nat ko zó an, hogy más úton ak náz za ki a mű vé ben 

rej lő si kert. Emi att kü lö nö sen fon tos, hogy a fel hasz ná ló fel is hasz nál ja a mű vet, 

il let ve, hogy ezt úgy te gye, ahogy ar ról meg ál la pod tak, vagy egyéb ként az a szer -

ző dés szel le mé ből kö vet ke zik. Ha te hát 

 

a) a fel hasz ná ló nem kez di meg a mű fel hasz ná lá sát a szer ző dés ben meg ha tá ro zott 

vagy – en nek hi á nyá ban – az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó időn be lül; vagy 

b) a fel hasz ná ló a szer ző dés sel meg szer zett jo ga it nyil ván va ló an a szer ző dés cél já -

nak meg va ló sí tá sá ra al kal mat lan mó don vagy nem ren del te téssze rű en gya ko rol ja, 

 

a szer ző fel mond hat ja a szer ző dést. 

Még erő seb ben kö te le zi el ma gát a szer ző ak kor, ami kor ki zá ró la gos en ge déllyel 

hosszú táv ra ad a fel hasz ná ló nak en ge délyt a fel hasz ná lás hoz. A hosszú táv ra kö tött 

szer ző dé sek ese té ben a fel hasz ná ló szá má ra is hosszabb idő kell, hogy ren del ke -

zés re áll jon a mű fel hasz ná lá sá hoz, így a fel mon dá si jog gya kor lá sa sem len ne ész -

sze rű rö vid idő vel a szer ző dés meg kö té sét kö ve tő en. Emi att ha a ki zá ró la gos 

felhasz ná lá si szer ző dést ha tá ro zat lan vagy öt év nél hosszabb idő tar tam ra kö töt ték, 

a szer ző az előbb em lí tett okok ból fa ka dó fel mon dá si jo gát csak a szer ző dés meg kö -

té sé től szá mí tott két év el tel te után gya ko rol hat ja. 

A fel mon dá si jog gya kor lá sá nak ál ta lá nos sza bá lya, hogy ezt a szer ző csak azt 

kö ve tő en gya ko rol hat ja, hogy a tel je sí tés re a fel hasz ná ló nak meg fe le lő ha tár időt sza -

bott és az ered mény te le nül telt el. 

A fel mon dá si jog ról elő ze te sen nem le het le mon da ni (ez az utó la gos le mon dást 

nem zár ja ki). A jog gya kor lá sa azon ban ki zár ha tó leg fel jebb öt éves idő tar tam ra. 

(Ha két év nél hosszabb idő re zár ták ki a fel mon dá si jog gya kor lá sát, ak kor ter mé -

sze te sen a ko ráb ban em lí tett két éves ha tár idő nem al kal ma zan dó.) 

A fel hasz ná lás sal kap cso la tos prob lé mák ter mé sze te sen nem csak fel mon dás sal 

szün tet he tők meg: ha a szer ző nem kí ván ja meg sza kí ta ni a fel hasz ná ló val fenn ál ló 

jog vi szo nyát, le he tő sé ge van ar ra is, hogy a fen ti okok fenn ál lá sa ese tén meg szün -

tes se az en ge dély ki zá ró la gos sá gát, va gyis a szer ző dés ben adott en ge délyt egy sze rű 

fel hasz ná lá si en ge déllyé ala kít sa át. Ez ter mé sze te sen a to váb bi ak ban nem in do -

kol ja a ki zá ró la gos sá gért ka pott díj meg fi ze té sét sem, va gyis ilyen kor in do kolt ará -

nyo san csök ken te ni a dí jat. 

A fel hasz ná lá si szer ző dés meg szű né sé re vo nat ko zó an a szer ző dé sek meg szű né -

sé re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok irány adók: ha le járt a szer ző dés ben meg ál la pí -

tott idő (pél dá ul a fel hasz ná ló öt év alatt fel épí tet te a há zat), il let ve ha be kö vet kez -

tek a szer ző dés ben meg ha tá ro zott kö rül mé nyek (pél dá ul le bon tá si en ge délyt ad tak 
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az épü let el bon tá sá ra). Sa já tos meg szű né si oka a fel hasz ná lá si szer ző dé sek nek  

a vé del mi idő el tel te: ha le járt a vé de lem, a mű köz kincs be tar to zik, és nincs már 

szük ség to vább en ge dély re a fel hasz ná lá sá hoz. Ilyen mó don pe dig nem kell tel je sí -

te ni to vább a ko ráb ban kö tött szer ző dés ben fog lalt fel té te le ket sem a jog sze rű fel -

hasz ná lás hoz. 

 

 

d) A köz be szer zés je len tő sé ge a szer ző dé si sza bad ság kor lá to zá sa szem pont já ból 
 

A köz be szer zé sek ről szó ló 2015. évi XCVIII. tör vény sze rint a hir det mény nél kü li tár -

gya lá sos el já rás olyan egy sza kasz ból ál ló köz be szer zé si el já rás, amely ben az aján -

lat ké rő az aján lat té tel re fel hí vott aján lat te vők kel tár gyal a szer ző dés fel té te le i ről. Az 

aján lat ké rő hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást al kal maz hat ki vé te les eset ben, ha 

a szer ző dés mű sza ki-tech ni kai sa já tos sá gok vagy ki zá ró la gos jo gok vé del me mi att 

ki zá ró lag egy meg ha tá ro zott gaz da sá gi sze rep lő vel köt he tő meg, fel té ve, hogy az 

aján lat ké rő szá má ra nem lé te zik re á lis al ter na tí va be szer zé si igé nyé nek ki elé gí té sé re, 

és a ver seny hi á nya nem an nak a kö vet kez mé nye, hogy a köz be szer zés tár gyát  

a ver senyt in do ko lat la nul szű kí tő mó don ha tá roz ták meg; 

A szer zőt a mű hasz no sí tá sa, fel hasz ná lá sa te kin te té ben az Szjt. 16. § (1) be kez -

dé se sze rint ki zá ró la gos en ge dé lye zé si jo gok il le tik meg, ez kö vet ke zik ab ból a for -

du lat ból, hogy „a szer zői jo gi vé de lem alap ján a szer ző nek ki zá ró la gos jo ga van a mű 

egé szé nek vagy va la mely azo no sít ha tó ré szé nek anya gi for má ban és nem anya gi 

formá ban tör té nő bár mi lyen fel hasz ná lá sá ra és min den egyes fel hasz ná lás en ge dé lye -

zé sé re”. A szer zői ki zá ró la gos en ge dé lye zé si jo gai kö zött pe dig sze re pel az át dol go -

zá si jog is (Szjt. 29. §). Az azon ban, hogy egy mű vel kap cso lat ban ilyen ki zá ró la gos 

át dol go zá si en ge dé lye zé si jog áll fenn, ön ma gá ban egyál ta lán nem in do kol ja azt, 

hogy hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást bo nyo lít sa nak. 

Ha ugyan is az aján lat ké rő az ere de ti jo go sult tól, vagy jog át ru há zá si lán co lat ban 

iga zol ha tó mó don meg sze rez te ko ráb ban, vagy meg szer zi most és en nek ered mé nye -

ként ha tá lyo san ren del ke zik har ma dik sze mély szá má ra át en ged he tő át dol go zá si 

en ge déllyel, és az nincs egyéb ként a le het sé ges át dol go zók te kin te té ben va la mi lyen 

mó don sze mély re kor lá toz va, ak kor ki le het je len te ni, hogy az aján lat ké rő jo gi lag 

ab ban a po zí ci ó ban van, hogy a ki zá ró la gos jog (és azon be lül az át dol go zá si jog) 

lé te nem aka dá lyoz za a nyílt köz be szer zé si el já rás ki írá sát. En nek ér tel mé ben 

pedig ha az előb bi fel té te lek fenn áll nak, ak kor az aján lat ké rő – a köz be szer zé si és 

egyéb sza bá lyok sze rint – ma ga dönt he ti el, hogy ki vel kí ván ja az át dol go zást elvé -

gez tet ni. 

Ha vi szont az aján lat ké rő nem szer zett har ma dik sze mély szá má ra át en ged he tő 

át dol go zá si en ge délyt, vagy azt a jo go sult csak meg ha tá ro zott sze mély(ek)nek 

tovább ad ha tó mó don ad ta meg a szá má ra, ak kor hir det mény nél kü li tár gya lá sos 

eljá rást kell le bo nyo lí ta ni és ab ban az ve het részt aján lat te vő ként, aki a jog gal ren -

del ke zik, vagy aki szá má ra to vább ad ha tó az át dol go zá si en ge dély. 

Itt kell utal ni ar ra is, hogy az épí té si be ru há zá sok köz be szer zé sé nek rész le tes 

sza bá lya i ról szó ló 322/2015. (X.30.) Korm. Ren de let 7. § (1) be kez dé se ér tel mé ben 

az aján lat ké rő a ter ve ző vel kö tött szer ző dés ben elő ír ja, hogy az el ké szí tett ter vek -
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kel kap cso la to san kor lát lan és ki zá ró la gos fel hasz ná lá si jo go kat sze rez, a ter ve ző 

pe dig nyi lat ko zik ezen fel hasz ná lá si jo gok át ru há zá sá ról a ter ve zé si szer ző dés ben 

meg ha tá ro zott er re vo nat ko zó díj el le né ben. To váb bá ha az aján lat ké rő ren del ke -

zik vég le ges épí té si vagy lé te sí té si en ge déllyel, a továbi ter ve zés re irá nyu ló köz -

be szer zé si el já rás ban biz to sí ta nia kell, hogy a nyer tes aján lat te vő jog díj fi ze té se 

nél kül le gyen jo go sult az el já rás so rán ren del ke zé sé re bo csá tott ter vek ál ta la el -

vég zen dő ter ve zé si fe la dat hoz szük sé ges to vább ter ve zé sé re, át dol go zá sá ra. Eb ből 

pe dig az kö vet ke zik, hogy az e ren de let ha tály ba lé pé se óta ki írt köz be szer zé sek 

ese té ben az aján lat ké rő nek (jel lem ző en a tu laj do nos nak) meg kel lett sze rez nie azo -

kat a jo go kat, ame lyek egy ké sőb bi át épí tés so rán az át dol go zás jog sze rű sé gé hez 

szük sé ge sek, és eze ket a jo go kat az át dol go zás ra, to vább ter ve zés re irá nyu ló köz -

be szer zé si ki írás alap ján biz to sí ta nia is kell a nyer tes fél szá má ra. 

A sze mély hez fű ző dő jo gok ese té ben szin tén ki zá ró la gos, de nem en ge dé lye zé -

si, ha nem a jog sér tés meg til tá sá ra, az az el le ni fel lé pés re vo nat ko zó jo gok il le tik 

meg, ezek nem for ga lom ké pe sek. 

Eb ből fa ka dó an a sze mély hez fű ző dő jo gok fenn ál lá sa azt nem aka dá lyoz za, hogy 

nyílt köz be szer zé si el já rás so rán dönt se nek az át dol go zó sze mé lyé ről, de akár ki 

vég zi el az át dol go zást, an nak a sze mély hez fű ző dő jo gok ra – kü lö nö sen pe dig az 

in teg ri tás vé de lem re – fi gye lem mel kell len nie. 

Min den eset re ér de mes mind a köz be szer zé si ki írás ban, mind az ez alap ján kö -

ten dő szer ző dés ben ren del kez ni ar ról, hogy a ki vi te le ző ál tal el vég zett át dol go zás -

nak te kin tet tel kell len nie az ere de ti jo go sult sze mély hez fű ző dő jo ga i ra, kü lö nö sen 

ar ra, hogy az át dol go zás nem va ló sít hat meg sem mi lyen olyan el tor zí tást, meg cson -

kí tást, vagy a mű más olyan meg vál toz ta tá sát vagy a mű vel kap cso la tos más olyan 

vissza élést, amely a szer ző be csü le té re vagy hír ne vé re sé rel mes. (Szjt. 13. §) 

Meg jegy zen dő, hogy az épí tés bo nyo lult tár sa dal mi mun ka meg osz tá sa okán 

szak mai egyet ér tés van ab ban, hogy a „ter ve zés” fo gal ma együtt és egy idő ben je -

lent a pol gá ri jo gi ér te lem ben vett vál lal ko zá si, ter ve zé si szer ző dés elő írá sa i nak 

meg fe le lő „ter ve zői szol gál ta tást” és „al ko tó mű vé szi mun kát”, ese ten ként akár az 

utób bi nél kül. En nek azért le het je len tő sé ge, mert egy ter ve ző vál la lat – a szer zői 

jo go kon kí vül is – bir to kol hat olyan mű sza ki is me re te ket, szak anya go kat, ame lyek 

egyéb for rás ból nem sze rez he tő ek meg, így azok „fel hasz ná lá sa” akár a to váb bi 

szer zői mű vek alap ja i ként, akár pár hu za mos mun ká val in do kolt le het, ez pe dig 

szin tén be fo lyá sol hat ja an nak el dön té sét, hogy mi lyen köz be szer zé si el já rást le het 

megin dí ta ni. 

 

 

e) A mun ka vi szony ban al ko tott mű vek re vo nat ko zó sza bá lyok 
 

Ha nincs er re vo nat ko zó an el té rő meg ál la po dás, a mű át adá sá val a va gyo ni jo go -

kat a szer ző jog utód ja ként a mun kál ta tó szer zi meg, ha a mű el ké szí té se a szer ző 

mun ka vi szony ból fo lyó kö te les sé ge. Míg az egyéb ter ve zői jog vi szo nyok ese té ben 

a meg bí zó/meg ren de lő csak fel hasz ná lá si jo got sze rez het a fen ti ek sze rint, ad dig  

a mun ka vi szony ban ter ve zők ese té ben a mun kál ta tó meg sze rez he ti a va gyo ni 

jogo kat, még hoz zá a mun ka szer ző dés től el kü lön ülő meg ál la po dás nél kül is. Eh hez 
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azon ban az szük sé ges, hogy a ter ve zés az al ko tó mun ka vi szony ból fo lyó kö te le -

zett sé ge le gyen (ez kö vet kez het a be osz tás hoz kö tő dő HR-sza bály zat ból, vagy  

a mun ka kö ri le írás ból is akár), to váb bá az, hogy a konk rét mű át adás ra ke rül jön  

a mun kál ta tó ré szé re. Az át adás sal kap cso lat ban lásd fent a nyil vá nos ság ra ho za -

tal lal kap cso lat ban írot ta kat. Eb ből kö vet ke zik az is, hogy nem le het ál ta lá nos mun -

kál ta tói jog szer zés ről be szél ni: az egye sé vel, min den mű te kin te té ben kü lön-kü lön, 

az adott mű át adá sá val áll be. 

A va gyo ni jo gok eb ben az eset ben for ga lom ké pe sek: a mun kál ta tó jog utód dal va -

ló meg szű né se ese tén a jog utód já ra száll nak át és nem száll nak vissza az al ko tó ra. 

A mun ka bé ren kí vül a szer zőt meg fe le lő dí ja zás il le ti meg, ha a mun kál ta tó a fel -

hasz ná lás ra más nak en ge délyt ad vagy a mű vel kap cso la tos va gyo ni jo go kat más ra 

át ru ház za. 

Ha a mű el ké szí té se a szer ző nek mun ka vi szony ból fo lyó kö te les sé ge, a mű át -

adá sa egy ben a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va ló hoz zá já ru lás nak mi nő sül. A mű 

vissza vo ná sá ra irá nyu ló szer zői nyi lat ko zat ezen mű vek ese té ben nem ered mé nyez 

tény le ges vissza vo nást: ilyen eset ben a mun kál ta tó csak a szer ző ne vé nek fel tün -

te té sét kö te les mel lőz ni. Ugyan csak mel lőz ni kell a szer ző ké ré sé re ne vé nek fel -

tünte té sét ak kor is, ha a mű vön a mun kál ta tó a mun ka vi szony ból ere dő jo ga i val 

élve vál toz tat, de a vál toz ta tás sal a szer ző nem ért egyet. 

 

A BH2016. 306. sze rint a mun kál ta tó fel pe rest, mint a mun ka vi szony ban lét re ho zott 

mű te kin te té ben a szer zői va gyo ni jo gok jo go sult ját a szer ző sze mély hez fű ző dő jogai 

vé del mé ben az igény ér vé nye sí té si jo go sult ság nem il le ti meg. Az épí té sze ti al ko tás és 

ter vé nek fel hasz ná lá sa a meg lé vő épü let hez csat la ko zó to váb bi épü let ter ve zé sé vel és 

ki vi te le zé sé vel nem ál la pít ha tó meg. 

 

 

f) A nem ze ti terv va gyon 
 

Az épí té sze ti al ko tá sok ter ve in fenn ál ló va gyo ni vagy fel hasz ná lá si jo gok egy ré -

sze tör vé nyi ren del ke zés alap ján az ál la mot il le ti a nem ze ti terv va gyon ré sze ként. 

Ide tar toz nak az épí té sze ti al ko tá sok nak az ál lam és az ön kor mány zat tu laj do ná ba 

tar to zó épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ói – a hon vé del mi, ka to nai, va la mint nem -

zet biz ton sá gi cé lú és ren del te té sű épít mé nye ket érin tő épí té sze ti-mű sza ki do ku -

men tá ci ók ki vé te lé vel –, va gyis a do ku men tá ci ó kon fenn ál ló do lo gi tu laj don jo gok. 

To váb bá az ezek vo nat ko zá sá ban az ál la mot és az ön kor mány za tot meg il le tő, eze -

ken fenn ál ló fel hasz ná lá si jo gok vagy va gyo ni jo gok összes sé ge, ide ért ve az ál la mi, 

ön kor mány za ti tu laj do nú szer ve ze tek ál ta li meg ren de lés re ké szült épü le tek azon 

épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ó it is, ame lyen a meg ren de lő a szer zői va gyo ni jo -

go kat vagy a fel hasz ná lá si jo go kat meg sze rez te. 

Ön ma gá ban a ter vek tu laj don jo ga nem ke let kez tet az ál lam ja vá ra fel hasz ná lá si 

jo go kat, el te kint ve azok tól az ese tek től, ame lyek nél az adott kor jo gi sza bá lyo zá sa 

a tu laj don jog gal együtt a szer zői jo gok meg szer zé sét is le he tő vé tet te. 

Ha az ál la mi vagy ta ná csi, ön kor mány za ti tu laj do nú ter ve ző vál la la tok jog utód 

nél kü li meg szű né se mi att az ezek ke re té ben lét re ho zott épí té sze ti-mű sza ki do ku -

80



men tá ci ó hoz fű ző dő szer zői fel hasz ná lá si vagy va gyo ni jo gok nak nincs jo go sult ja, 

ak kor e jo gok a nem ze ti va gyon ré sze ként az ál la mot il le tik meg. 

A jog utód lás sal meg szűnt ál la mi vagy ta ná csi tu laj do nú ter ve ző vál la la tok ban 

lét re ho zott épí té sze ti-mű sza ki do ku men tá ci ók hoz és az azok alap ján meg va ló sí tott 

épü le tek hez fű ző dő szer zői jog ré szét ké pe ző fel hasz ná lá si jog vagy va gyo ni jog  

a nem ze ti va gyon ré sze ként az ál la mot il le ti meg, ki vé ve, ha egy ér tel mű en iga zol -

ha tó, hogy az ál lam a jog utód nak azt ki fe je zet ten át ad ta. 

 

 

g) Az új tí pu sú szer ző dé sek 
 

A fel hasz ná lá si szer ző dé sek, ál ta lá nos szer ző dé si fel té te lek újabb alak za tai an gol 

meg ne ve zé sük sze rint a General Public Li cen ce, a Creative Commons Li cen ce és az 

European Public Li cen ce. Ezek nek az USA-ból szár ma zó ál ta lá nos szer ző dé si fel té -

tel rend sze rek nek a kö zös jel lem ző je, hogy a mű vek online kör nye zet ben va ló fel -

hasz ná lá sát kí ván ják se gí te ni, és a szer zői jog ál ta lá nos üz le ti mo dell jé től olyan 

szem pont ból el té rő üz le ti mo del le ket segítenek, ame lyek ön ma guk ban a mű vek nek 

a fel hasz ná lók hoz va ló el jut ta tá sá ból a szer ző szá má ra nem biz to sí ta nak be vé telt. 

(Ez ter mé sze te sen nem azt je len ti, hogy ezek csak nonprofit cé lo kat szol gál hat ná -

nak, de a szer ző és a fel hasz ná ló kö zött nem az en ge dély fe jé ben tör té nik el len -

szol gál ta tás fi ze té se.) Ez több élet hely zet ben le het mű kö dő ké pes mo dell, pél dá ul 

olyan fi a tal szer zők ese té ben is si ker rel al kal maz ha tók, akik nek a pá lyá juk kez de tén 

még fon to sabb az is mert ség el éré se, mint a be vé tel. Bár ezek a szer ző dés mo del lek 

igen nép sze rű ek, ugyan ak kor ki egé szí tő jel leg gel van nak je len a szer zői jo gi for ga -

lom ban. 

A Creative Commons Li cen ce-ek bár mi lyen szer zői jo gi vé de lem alá eső mű vo -

nat ko zá sá ban al kal maz ha tó sza bad licencek. Ezek nek a cél ja is az, hogy a mű vek  

a le he tő leg sza ba dab ban ter jed je nek, ugyan ak kor a szer ző ma ga el dönt he ti, hogy 

meg en ge di-e a mű ve át dol go zá sát, il let ve a ke res ke del mi cé lú fel hasz ná lá sát. Ez  

a licensztípus azo kon a nyel ve ken ér vé nyes, ame lyek re a ho no sí tá si el já rás ban 

lefor dí tot ták és hoz zá iga zí tot ták az érin tett or szág jog rend sze ré hez. 

Az en ge dé lye zés sa já tos ese tei kö zött meg kell még em lí te ni az úgy ne ve zett ár -

va mű vek fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sét. Ha az érin tett fel hasz ná lás nincs kö zös 

jog ke ze lés ben, és nem tar to zik sza bad fel hasz ná lás alá sem, ak kor az egye di jo go -

sult tól kell er re en ge délyt kér ni. Vi szont ha nem tud juk, ki az, vagy nem le het tud ni, 

hol tar tóz ko dik, ak kor tő le nem le het en ge délyt kér ni, így a mű nem len ne jog sze -

rű en fel hasz nál ha tó. Az olyan mű ve ket, ame lyek ről nem tud juk, ki a jo go sult juk, 

vagy hol tar tóz ko dik a jo go sult juk, ár va mű vek nek ne vez zük. Ezek re az ese tek re 

al kal ma zan dó az Szjt. spe ci á lis en ge dé lye zé si el já rá sa. 

A szer ző he lyé be ilyen kor ide ig le ne sen az ál lam, pon to sab ban an nak er re fel ha -

tal ma zott szer ve, az SZTNH lép be, aki köz igaz ga tá si el já rás ban ad en ge délyt a fel -

hasz ná ló nak ak kor, ha az iga zol ja, hogy a szer ző (vagy más jo go sult) ke re sé se érde -

ké ben úgy járt el, ahogy az az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó és a ke re sé se 

nem járt ered ménnyel. A meg adott en ge dély „egy sze rű”, va gyis nem ki zá ró la gos, 

min dig meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si mód ra vo nat ko zik, ál ta lá ban nem ter jed het ki 
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a mű át dol go zá sá ra és idő be li ha tá lya leg fel jebb öt év le het. Ha a ké rel met az épü let 

mint épí té sze ti al ko tás tu laj do no sa ter jesz ti elő, az en ge dély az épí té sze ti al ko tás 

át dol go zá sá ra is ki ter jed het, az en ge dély ké re lem re in do kolt eset ben egy al ka lom -

mal az ere de ti en ge dély idő tar ta má val, de leg fel jebb öt év vel meg hosszab bít ha tó. 

Fon tos azon ban, hogy az át dol go zá si en ge dély nem az épí té sze ti terv re, ha nem 

az al ko tás ra vo nat ko zik (bár sze ren csés len ne, ha a ter vet is ma gá ban fog lal ná). 

Min den eset re az adott mű te kin te té ben van le he tő ség akár ar ra is, hogy töb ben 

pár hu za mo san sze rez ze nek rá fel hasz ná lá si en ge délyt. 

Az en ge dély meg adá sa köz igaz ga tá si szol gál ta tá si díj fe jé ben tör té nik, amit az 

SZTNH el já rá sá ért kell fi zet ni. Emel lett kell fel hasz ná lá si dí jat is fi zet ni, amit a ke -

res ke del mi cé lú fel hasz ná lók nak az SZTNH le té ti szám lá já ra kell be fi zet ni ük, a nem 

ke res ke del mi cé lú fel hasz ná lók szá má ra pe dig csak meg ál la pít ja a ha tó ság az össze -

get, de azt nem kell meg fi zet ni ük. Ab ban az eset ben, ha a szer ző az en ge dély ha -

tá lya alatt, vagy azt kö ve tő en öt éven be lül el ér he tő vé vá lik, a dí jat át kell utal ni  

a szá má ra, il let ve a nem ke res ke del mi cé lú fel hasz ná ló nak meg kell fi zet nie a ja vá ra. 

Az SZTNH le té ti szám lá ján „bennragadó” dí ja kat a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap szá má ra 

kell át utal ni, ha a mű egyéb fel hasz ná lá sa i val kap cso lat ban nincs be je gyez ve mű -

kö dő kö zös jog ke ze lő szer ve zet. Ha van, ak kor a pénzt az öt év el tel tét kö ve tő en  

a ré szé re kell át utal ni.
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7. Jog sér tés ese tén igény be ve he tő le he tő sé gek 
 

 

Szer zői jog sér tés az, ha va la ki nem tar tot ta be a ko ráb ban is mer te tett sza bá lyo kat 

és a szer ző en ge dé lye nél kül vagy en ge dé lyé vel ugyan, de az en ge dély ke re te it túl -

lép ve hasz nál ta fel a szer zői jog ál tal vé dett mű vet. Ugyan így szer zői jog sér tést 

követ el az, aki a szer ző sze mély hez fű ző dő jo ga it sér ti meg. 

A szer zői jo gi igé nyek ér vé nye sí té se mind azon ál tal csak a sú lyo sabb ese tek ben 

jut el a bí ró ság elé. Ha a fe lek kö zött vi ta ke let ke zik ar ról, hogy jog sér tés tör tént-e, 

a pert meg elő ző en is több le he tő ség nyí lik szá muk ra, hogy tisz táz zák a vi tá ju kat, 

ami a hossza dal mas bí ró sá gi el já rás el ma ra dá sá val is jár hat. 

 

 

Per meg elő ző le he tő sé gek 
 

a) A Szer zői Jo gi Szak ér tő Tes tü let mű kö dé se 

A pert meg elő ző vi ta ren de zé si sza kasz ban fon tos sze re pe le het a Szer zői Jo gi Szak -

ér tő Tes tü let nek. A Tes tü let től szer zői jo gi jog vi tás ügy ben fel me rü lő szak kér dé sek -

ben a bí ró sá gok és más ha tó sá gok kér het nek szak vé le ményt, il let ve a fel hasz ná lá si 

jog gya kor lá sá val kap cso la tos kér dé sek ben fel ké rés re pe ren kí vül is ad hat szak -

véle ményt, így lé nye gé ben bár ki for dul hat hoz zá szak vé le mé nyért. A Tes tü let ál ta -

lá ban há rom ta gú ta nács ban, ta nács ülé sen ala kít ja ki a szak vé le ményt. Kü lö nö sen 

in do kolt eset ben, ha az ügy sú lya vagy egyéb kö rül mény ezt in do kol ja, az el já rás 

le foly tat ha tó öt ta gú ta nács ban is, il let ve ha az ügy egy sze rű en meg ítél he tő, a Tes -

tü let egyes szak ér tői el já rás ban is ki ad hat ja a szak vé le ményt. Ha olyan spe ci á lis 

szak ér te lem is szük sé ges az ügy el dön té sé hez, amely a Tes tü let tag ja i nak nem áll 

ren del ke zé sé re, ta nács ko zá si jog gal kül ső szak ér tő is fel kér he tő. A Tes tü let szak vé -

le mé nyei kö zül a leg fon to sab ba kat az Iparjogvédelmi és Szer zői Jo gi Szem lé ben 

jelen te tik meg, il let ve va la mennyi nyil vá nos szak vé le mény hoz zá fér he tő az SZTNH 

hon lap ján. Hogy az SZJSZT-nek mi lyen jog gya kor lat-fej lesz tő ha tá sa van, mu tat ja  

a je len ta nul mány ban fel so ra koz ta tott ügyek szá mos sá ga is. 

 

b) Az ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rás 

A pol gá ri jo gi jog ér vé nye sí tés idő igé nyes, hó na pok ban vagy akár évek ben mér he tő 

idő tar ta mú, ami az internetes kör nye zet ben el kö ve tett jog sér té sek ese té ben szá mos 

eset ben nem le het elég ha té kony. Ré gó ta is mert a ma gyar jog ban az úgy ne ve zett 

ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rás, amely nek ál ta lá nos jel lem ző je, hogy a jog sér tő nek 

ál lí tott, szer zői jo gi vé de lem alatt ál ló tar ta lom gyors – órák alatt meg va ló su ló – 

eltá vo lí tá sá ra nyújt le he tő sé get az internetről. Utal ni kell itt ar ra, hogy ér te sí té si és 

el tá vo lí tá si el já rást szá mos kül föl di online szol gál ta tó is al kal maz Ma gyar or szág 

terü le tén hoz zá fér he tő tar tal mak te kin te té ben (ld. Google). Ez az el já rás az épí té -

sze ti al ko tá sok ese té ben ér te lem sze rű en a ter vek re néz ve, vagy az épí té sze ti al ko -

tá sok ról ké szült ké pek re néz ve le het al kal ma zan dó. 

A köz ve tí tő szol gál ta tó (az internetszolgáltató, a tárhelyszolgálató, a ke re ső mo tor-

szol gál ta tó és a gyor sí tó tá ro lást vég ző szol gál ta tó) fe lel a raj ta ke resz tül me nő 
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tarta lo mért, ki vé ve, ha ele get tesz azok nak a kö ve tel mé nyek nek, ame lye ket az 

egyes szol gál ta tó-tí pu sok kal kap cso lat ban ma ga az elekt ro ni kus ke res ke del mi sza -

bá lyo zás rög zít és ame lye ket a szol gál ta tó te vé keny sé gé hez iga zo dó ál ta lá nos 

felró hatósági rend szer nek le het te kin te ni. Szer zői jo gi jog sér té sek ese tén a men te -

sü lés nek azon ban to váb bi fel té te le, hogy a szol gál ta tó részt ve gyen az ér te sí té si 

eltá vo lí tá si el já rás ban, de csak ab ban az eset ben, ha er re a jo go sult fel hív ta. 

Az ér te sí tést a jo go sult meg fe le lő for má jú do ku men tum ban kül di meg a szol gál -

ta tó nak, amely nek a jog sér tés sel és a jo go sult tal kap cso la tos va la mennyi re le váns 

in for má ci ót tar tal maz nia kell. A szol gál ta tó az át vé tel től szá mí tott ti zen két órán be -

lül gon dos ko dik ar ról, hogy a tar ta lom a to váb bi ak ban ne le gyen hoz zá fér he tő és 

er ről há rom mun ka na pon be lül ér te sí ti azt is, aki a tar tal mat hoz zá fér he tő vé tet te. 

Ezt csak ak kor ta gad hat ja meg, ha ko ráb ban már tör tént el tá vo lí tás jo go sul ti ké rés -

re, ki vé ve, ha az újabb el tá vo lí tást bí ró ság vagy ha tó ság ren de li el. Az, aki a tar tal -

mat hoz zá fér he tő vé tet te, ki fo gás sal él het, még hoz zá nyolc na pon be lül, szin tén  

a re le váns in for má ci ók meg adá sá val. Ha a ki fo gás meg fe lel a tör vé nyi fel té te lek nek, 

a szol gál ta tó is mét hoz zá fér he tő vé te szi a tar tal mat és ér te sí ti a jo go sul tat. Ha nem 

fe lel meg, ak kor az el tá vo lí tást fenn kell tar ta ni. Ezt kö ve tő en a jo go sult már csak 

úgy tud ja is mét el tá vo lít tat ni a tar tal mat, ha tíz mun ka na pon be lül ab ba ha gyás és 

el til tás irán ti ide ig le nes in téz ke dés irán ti ké rel met is tar tal ma zó ke re set vagy fi ze -

té si meg ha gyás irán ti ké re lem be nyúj tá sa út ján ér vé nye sí ti vagy büntető fel je len -

tést tesz, és a bí ró ság így ren del ke zik. 

Az ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rás nagy gya kor la ti elő nye az el tá vo lí tás gyor sa -

sá ga, hát rá nya azon ban az, hogy rend sze rint nem te szi le he tő vé az el tá vo lí tást 

köve tő to váb bi igény ér vé nye sí tést, mi vel a szol gál ta tó vagy nem éri el az érin tett 

igény be ve vőt, vagy az nem ki fo gá sol ja az el tá vo lí tást. A szol gál ta tó egyéb úton pe -

dig csak a fent be mu ta tott fel té te lek kel kö te lez he tő a sze mé lyes ada tok ki a dá sá ra. 

 

 

Igény ér vé nye sí tés a pol gá ri bí ró sá gon 
 

a) A per in dí tás ra jo go sult sze mély 

Szer zői jo gi pe rek ben a tör vény szé kek jár nak el el ső fo kon. Má sod fo kon az íté lő -

táb la ítél ke zik. 

A bí ró ság szá má ra a leg fon to sabb kér dés a jo go sult sze mé lyé nek meg ál la pí tá sa. 

Ezt se gí ti az úgy ne ve zett szer ző ség vé le lem rend sze re, ame lyet ko ráb ban már is mer -

tet tünk. 

A ke re set le vél ben meg kell ha tá roz ni, hogy mi ben áll a jog sér tés, il let ve hogy  

a le en dő fel pe res mely igé nye ket kí ván ja ér vé nye sí te ni. A szer zői jo gi tör vény ma ga 

meg ha tá roz za, hogy mi lyen igé nyek ér vé nye sít he tők a jog sér tő vel szem ben, ezek 

kö zül a jo go sult sza ba don vá laszt hat, a bí ró ság pe dig az eset összes kö rül mé nyé re 

te kin tet tel íté li meg azo kat. Ezek a le he tő sé gek a kö vet ke zők: 

 

b) A per ben ér vé nye sít he tő igé nyek 

A jog sér tés meg tör tén té nek bí ró sá gi meg ál la pí tá sa a kö ve tel he tő igé nyek egy faj ta 

„mi ni mu ma”, hi szen min den to váb bi igény nek is az az elő fel té te le, hogy a bí ró ság 

84



ál la pít sa meg a jog sér tés meg tör tén tét. Ez az igény a ke vés bé je len tős jog sér té sek 

ese té ben an nak az esz kö ze is le het, hogy a jo go sult csak azt mondassa ki a bí ró -

ság gal, hogy tény le ge sen meg sér tet ték a jo ga it. 

Szin tén ti pi ku san nem ön ma gá ban ér vé nye sí tett igény a jog sér tő nek a jog sér tés 

ab ba ha gyá sá ra va ló kö te le zé se és el til tá sa a to váb bi jog sér tés től. En nek az igény nek 

kü lö nö sen nagy je len tő sé ge van ak kor, ha ide ig le nes in téz ke dés ként ké rik, te kin tet -

tel ar ra, hogy az ilyen tar tal mú ide ig le nes in téz ke dés meg aka dá lyoz za azt is, hogy 

a jog erős íté le tig foly tas sa te vé keny sé gét az a sze mély, aki ről a jo go sult azt ál lít ja, 

hogy sér ti a jo gát. 

Kü lö nö sen sze mély hez fű ző dő jo gok meg sér té se ese té ben nép sze rű igény, 

 amellyel ar ra le het kö te lez ni a jog sér tőt, hogy nyi lat ko zat tal vagy más meg fe le lő 

mó don ad jon elég té telt (ál ta lá ban egy sze rű en nyil vá no san is mer je el a jog sér tés 

tényét). Ez el ső sor ban sze mé lyes jel le gű, mo rá lis kom pen zá ció, amely ugyan le het 

nem nyil vá nos is, de jel lem ző for má ja a szé les nyil vá nos ság előt ti elég té tel adás.  

Az elég té tel adás egy kü lön le ges, újon nan be ve ze tett for má ja az, hogy a bí ró ság  

a szer ző ké rel mé re el ren del he ti a jog sér tő költ sé gé re a ha tá ro zat nak a nyil vá nos ság ra 

ho za ta lát. Nyil vá nos ság ra ho za tal nak kell te kin te ni az or szá gos na pi lap ban, il let ve 

az internet út ján va ló köz zé té telt, de nin cse nek ki zár va egyéb nyil vá nos ság ra ho -

za ta li le he tő sé gek sem. 

A jo go sult kö ve tel he ti, hogy a jog sér tő szol gál tas son ada tot a jog sér tés sel érin tett 

dol gok vagy szol gál ta tá sok elő ál lí tá sá ban, for gal ma zá sá ban, il let ve tel je sí té sé ben részt -

ve vők ről a jog sér tő fel hasz ná lás ra ki ala kí tott üz le ti kap cso la tok ról. En nek az igény nek 

az ér vé nye sí té sé vel a jo go sult te hát a jog sér tő ré vén tu do mást sze rez het a „jog sér -

té si lánc ról”, ami se gít sé get nyújt hat szá má ra jö vő be li jog sér té sek meg elő zé sé ben. 

Az adat szol gál ta tá si igény ér vé nye sít he tő olyan sze mé lyek kel szem ben is, akik ma -

guk nem mi nő sül nek jog sér tő nek, de a jog sér tés ben részt vet tek, akár úgy, hogy 

keres ke del mi mér ték ben a jog sér tő árut bir to kol ták, vagy igény be vet tek jog sér tés -

sel érin tett szol gál ta tást, akár úgy, hogy ők nyúj tot tak szol gál ta tást, amely nek se -

gít sé gé vel a jog sér tést meg va ló sí tot ták, vagy köz re mű köd tek a jog sér tés sel érin tett 

dol gok elő ál lí tá sá ban és ter jesz té sé ben, vagy jog sér tés sel érin tett szol gál ta tá sok 

nyúj tá sá ban. Ez a ki bő ví tett adat szol gál ta tá si kö te le zett ség te hát szem ben az ed di gi 

sza bá lyo zás sal, se gít sé get nyújt a „jog sér té si lánc” egyes részt ve vő i től nyer he tő in -

for má ci ók ré vén a jo go sult nak a tény le ges jog sér tők tel jes kö ré nek a fel ku ta tá sá -

ban. A kö ve tel he tő in for má ci ók kö ré be tar toz nak a jog sér tés sel érin tett dol gok, 

illet ve szol gál ta tá sok elő ál lí tá sá ban, for gal ma zá sá ban, il let ve tel je sí té sé ben részt -

ve vők, a jog sér tés sel érin tett dol go kat bir tok lók, va la mint a for gal ma zás ba be von ni 

kí vánt vagy be vont nagy- és kis ke res ke dők ne ve és cí me; a jog sér tés sel érin tett 

dol gok, il let ve szol gál ta tá sok elő ál lí tott, for gal ma zott, il let ve igény be vett, va la mint 

meg ren delt mennyi sé ge, to váb bá az azo kért adott, il let ve ka pott el len ér ték. Ez 

azon ban nem zár ja ki, hogy más ada to kat is kö ve tel jen a jo go sult. 

A gaz da go dás vissza té rí té sé re irá nyu ló igény vi szony lag új a szer zői jog ban. 

Szem ben a hoz zá igen ha son ló kár té rí tés sel, a gaz da go dás vissza té rí té se meg íté lé se 

so rán a bí ró ság nem fog lal ko zik az zal, hogy a jog sér tő fel ró ha tó an cse le ke dett-e 

vagy sem. Lé nye ges kü lönb ség to váb bá a két igény kö zött, hogy míg a kár té rí tés nél 

a ká ro sult nak, te hát a jo go sult nak a ká rát kell bi zo nyí ta ni, ad dig a gaz da go dás 
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vissza té rí té sé nél a jog sér tő ol da lán fel me rült ha szon mér té ke a bi zo nyí tás tár gya. 

En nek a ha szon nak leg ki sebb mér té ke an nak a jog díj nak az össze ge lesz, ame lyet 

jog sze rű en en ge dé lye zett fel hasz ná lás ese tén a jog sér tő nek a fel hasz ná lá sért fi zet -

nie kel lett vol na. Ez a li cenc díj lesz ak kor is a vissza fi ze ten dő összeg, ha a jog sér -

tő nek a jog sér tés ből anya gi vesz te sé ge szár ma zott vol na. Ha azon ban a jog sér tő  

a jog sér tés sel több hasz not is el ért, mint a fi ze ten dő jog díj, ak kor a jo go sult a ha szon 

tel jes össze gét kö ve tel he ti, füg get le nül at tól, hogy a mű fel hasz ná lá sá val ő mek ko -

ra hasz not tu dott vol na el ér ni. 

Kér he ti még a jo go sult a sé rel mes hely zet meg szün te té sét, a jog sér tést meg elő -

ző ál la pot hely re ál lí tá sát a jog sér tő ré szé ről vagy költ sé gén, to váb bá a ki zá ró lag 

vagy el ső sor ban a jog sér tés hez hasz nált esz kö zök és anya gok, va la mint a jog sér -

tés sel elő ál lott dol gok legfoglalását, meg ha tá ro zott sze mély nek tör té nő át adá sát, 

ke res ke del mi for ga lom ból va ló vissza hí vá sát, on nan va ló vég le ges ki vo ná sát, il let ve 

meg sem mi sí té sét. A bí ró ság a szer ző ké rel mé re azt is el ren del he ti, hogy a le fog lalt, 

ke res ke del mi for ga lom ból vissza hí vott, il let ve on nan vég le ge sen ki vont esz kö zö -

ket, anya go kat, il let ve dol go kat fosszák meg jog sér tő mivoltuktól. A bí ró ság in do kolt 

eset ben a meg sem mi sí tés he lyett el ren del he ti to váb bá az esz kö zök nek és anya gok -

nak a bí ró sá gi vég re haj tás sza bá lyai sze rint tör té nő ér té ke sí té sét is; eb ben az eset -

ben a be fo lyó összeg fe lől íté let ben ha tá roz. A jog sér tés hez hasz nált esz kö zök és 

anya gok, va la mint a jog sér tés sel érin tett dol gok le fog la lá sá nak rá adá sul he lye van 

ak kor is, ha azok nin cse nek a jog sér tő tu laj do ná ban, de a tu laj do nos a jog sér tés ről 

tu dott, vagy az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság mel lett tud nia kel -

lett vol na. A bí ró ság eze ket az in téz ke dé se ket a jog sér tő költ sé gé re ren de li el, ki vé -

ve, ha az eset kö rül mé nyei az et től va ló el té rést in do kol ják. A ke res ke del mi for ga -

lom ból va ló vissza hí vás, az on nan va ló vég le ges ki vo nás, il let ve a meg sem mi sí tés 

el ren de lé se tár gyá ban a bí ró ság a har ma dik sze mé lyek ér de ke i nek fi gye lem be vé -

te lé vel, va la mint úgy dönt, hogy az el ren delt in téz ke dés a jog sér tés sú lyos sá gá val 

arány ban áll jon. 

A pol gá ri jo gi jog kö vet kez mé nyek kö zül a kár té rí tés az egyet len, amely nek ér vé -

nye sí té sé hez nem ele gen dő ki zá ró lag a jog sér tés ob jek tív té nyé nek meg ál la pí tá sa.  

A bí ró ság ak kor fog kár té rí tést meg ítél ni, ha a jog sér tő nek a jog sér tő ma ga tar tás 

fel ró ha tó. For dít va ez azt is je len ti, hogy a fel hasz ná ló men te sül a kár té rí té si fe le -

lős ség alól, ha bi zo nyít ja, hogy úgy járt el, ahogy az adott hely zet ben ál ta lá ban el -

vár ha tó. 

Itt kell meg em lí te ni, hogy úgy, mint a szel le mi al ko tá sok te rü le tén ál ta lá ban,  

a szer zői jog te rü le tén is ki emel ke dő fon tos sá gú ak az ide ig le nes in téz ke dé sek, hi szen 

a jog sér té sek nek a bí ró sá gi el já rást le zá ró jog erős dön té sig foly ta tá sá val sok szor 

hely re hoz ha tat lan ká rok ke let kez het né nek. Ezek meg aka dá lyo zá sá ra nyújt az ide -

ig le nes in téz ke dés le he tő sé get az zal, hogy gyors és ha tá sos át me ne ti vé del met biz -

to sít a jo go sult nak, míg a bí ró sá gi el já rás tel jes egé szé ben le nem zá rul. Ide ig le nes 

in téz ke dés ként va la mennyi, a 94. §-ban meg ha tá ro zott igény ér vé nye sít he tő ab ban 

az eset ben, ha a bí ró ság úgy ta lál ja, hogy az in téz ke dés nem jár vissza for dít ha tat -

lan kö vet kez ménnyel, és a va ló szí nű sí tett jog sér tés ki me rí ti az eh hez szük sé ges 

fel té te le ket: az ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé se köz vet le nül fe nye ge tő kár el há rí -

tá sa vagy a jog vi tá ra okot adó ál la pot vál to zat lan fenn tar tá sa, il let ve a ké rel me ző 

86



kü lö nös mél tány lást ér dem lő jog vé del me ér de ké ben szük sé ges, és az in téz ke dés sel 

oko zott hát rány nem ha lad ja meg az in téz ke dés sel el ér he tő elő nyö ket. A bí ró ság az 

ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé sét biz to sí ték adás hoz köt he ti. A ké rel met meg ala po -

zó té nye ket va ló szí nű sí te ni kell. Ezen fel té te lek kö zül szer zői jo gi ügyek ben a kü -

lö nös mél tány lást ér dem lő jog vé de lem szük sé ges sé gét fenn ál ló nak kell te kin te ni, 

ha a ké rel me ző iga zol ja, hogy a mű szer zői jo gi vé de lem alatt áll, va la mint, hogy  

ő a szer ző, a szer ző jog utó da vagy a mű olyan fel hasz ná ló ja, il let ve a szer zői jo gok 

kö zös ke ze lé sét vég ző olyan szer ve zet, amely jo go sult sa ját ne vé ben fel lép ni a jog -

sér tés sel szem ben. Az az a jo go sult ság iga zo lá sa meg ala poz za az ide ig le nes in téz -

ke dés el ren de lé sét is. 

A BH2005. 143. sze rint a tu laj do nos nak a hasz no sí tás sal, hasz nok sze dé sé vel 

kap cso la tos jo gát sér ti az a ma ga tar tás, ha a há zát le fény ké pe zik, és e fény ké pet gaz -

da sá gi rek lám te vé keny ség so rán fel hasz nál ják. Ezért a jog alap nél kü li gaz da go dás 

sza bá lyai sze rint tart hat igényt meg té rí tés re. 

 

 

A bün te tő el já rás le he tő sé gei 
 

a) Ál ta lá nos kér dé sek 

A szer zői és kap cso ló dó jo gok sú lyo sabb meg sér té sei ese té ben a bün te tő jo gi 

szank ció rend szer is ren del ke zés re áll, bár nem ki zárt az, hogy egy jog sér tés mi att 

pár hu za mo san pol gá ri jo gi és bün te tő jo gi el já rás is in dul jon. 

A szer zői jo gi jog sér té sek hez kap cso ló dó bűn cse lek mé nyek úgy ne ve zett ke ret -

tény ál lá sok, ami cél sze rű sza bá lyo zá si tech ni ka ami att, hogy olyan fo gal mak ese -

té ben, ame lye ket a szer zői jog ma ga is hasz nál, ne le gyen mód a pol gá ri jo gi és bün -

te tő jo gi te rü le ten az egymástól el té rő ér tel me zés re, va gyis ahol a bün te tő nor ma 

nem ad a szer zői jo gi tól el té rő fo gal mat, ott a szer zői jo gi tör vény ér tel mé ben kell 

hasz nál ni az adott ki fe je zést. A szer zői jo got érin tő bűn cse lek mé nyek el len hi va tal -

ból in dul el já rás, ez ter mé sze te sen nem zár ja ki a jo go sul ti fel je len tést. 

A szer zői jo got érin tő bűn cse lek mé nyek ben a nyo mo zó ha tó ság a Nem ze ti Adó- 

és Vám hi va tal, az el ső fo kon el já ró bí ró ság pe dig az il le té kes já rás bí ró ság, ki vé ve, ha 

a bűn cse lek mény leg alább kü lö nö sen je len tős va gyo ni hát rányt oko zó szer zői vagy 

szer zői jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se, mert eb ben az eset ben az il le té kes 

tör vény szék jár el el ső fo kon. 

 

b) Bi tor lás 

Az egyik leg fon to sabb bűn cse lek mény eb ben a kör ben a bi tor lás. A bűn cse lek mény 

tár gya a sér tett szel le mi al ko tá sa, il let ve a szel le mi al ko tá so kon fenn ál ló ki zá ró la -

gos (va gyo ni és sze mély hez fű ző dő) jo gok. 

Az el kö ve té si tárgy „a szer zői jo gi vé de lem alá tar to zó iro dal mi, tu do má nyos 

vagy mű vé sze ti al ko tás”. Így ha va la ki egy már nem vé dett al ko tást bi to rol, az el len 

leg fel jebb más bűn cse lek mény el kö ve té se mi att (pél dá ul fo gyasz tók meg tév esz té -

se) le het fel lép ni, de az il le tő bi tor lást nem kö vet el. A Btk. en nél rész le te sebb de -

fi ní ci ót nem ad, va gyis azt, hogy mi mi nő sül pél dá ul iro dal mi, tu do má nyos vagy 

mű vé sze ti al ko tás nak, az Szjt. alap ján kell meg ítél ni. 
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A bűn cse lek mény passzív ala nya (sér tett je) a szel le mi al ko tás lét re ho zó ja (író ja, 

fes tő je, ze ne szer ző je, ter ve ző je stb.), vagy más jo go sult ja (pél dá ul a ter ve ző iro da). 

A bi tor lás két fé le kép pen va ló sít ha tó meg. Egy részt más szel le mi al ko tá sá nak 

saját ként va ló fel tün te té sé vel, ez az eset a klasszi kus plá gi um, amely nem csak az el -

kö ve té si tárgy egé szé re, ha nem egy ré szé re is el kö vet he tő (pél dá ul egy kö zös mű ként 

ké szült szá mí tó gé pi prog ram kí sé rő do ku men tá ci ó ján az egyik fej lesz tő csak a sa ját 

ne vét tün te ti fel, te hát ar ra a rész re vo nat ko zó an is, ame lyet nem ő ma ga al ko tott). 

Más részt úgy is el kö vet he tő a bi tor lás, hogy a mű hasz no sí tá sát at tól te szik füg -

gő vé, hogy an nak dí já ból, a hasz ná ból vagy nye re sé gé ből az el kö ve tőt ré sze sít sék, 

illet ve hogy jo go sult ként tün tes sék fel, még hoz zá úgy, hogy az el kö ve tő a gaz dál ko -

dó szer ve zet nél be töl tött mun ka kö ré vel, tiszt sé gé vel, tag sá gá val vissza él. A má so dik 

eset kör ben az el kö ve tő lé nye gé ben spe ci á lis zsa ro lást va ló sít meg, hi szen a dön té si 

hely ze tét ki hasz nál va kér va la mi lyen anya gi jut ta tást, előnyt, vagy kény sze rí ti 

egyéb ként cse lek vés re az al ko tót. En nek az el kö ve té si ma ga tar tás nak a tör vény 

meg ha tá roz za az el kö ve té si mód ját is, ami nem más, mint a mun ka kör rel, tiszt ség gel 

vagy tag ság gal va ló vissza élés, ez vi szont nem fel tét le nül je lent ve ze tő be osz tást. 

A bi tor lás el ső el kö ve té si ma ga tar tá sát bár ki meg va ló sít hat ja, vi szont a má so -

dik, zsa ro lá si tí pu sú meg va ló su lá si for má já nak az el kö ve tő je csak olyan sze mély 

lehet, aki nek bár mi lyen gaz dál ko dó szer ve zet nél a mun ka kö ré nél fog va kö te le zett -

sé ge a szel le mi al ko tá sok kal kap cso la tos ügy in té zés (pél dá ul a har ma dik sze mé lyek 

ál tal tör té nő fel hasz ná lás so rán kö ten dő szer ző dé sek elő ké szí té se). 

Bi tor lást csak szán dé ko san le het el kö vet ni. A rend be li ség a sér tet tek szá má hoz 

(és nem az érin tett mű vek szá má hoz!) iga zo dik. 

 

c) Szer zői vagy szer zői jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se el le ni fel lé pés 

A Btk. szel le mi al ko tá sok ra vo nat ko zó tény ál lá sai kö zül a szer zői vagy szer zői jog -

hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se ez a tény ál lás az egyet len, amely ki zá ró lag  

a szer zői jog és a kap cso ló dó jo gok vé del mét szol gál ja, a re le váns tény ál lá sok kö -

zül a leg több ször meg va ló su ló alak zat. 

E tény ál lás csak a va gyo ni jo gok meg sér té se út ján va ló sít ha tó meg, te hát ide tar toz -

nak a díj igé nyek is, de nem vé di a Btk. ezen tény ál lás ke re tei kö zött a sze mély hez 

fű ző dő jo go kat. 

Bár mely szer zői va gyo ni jog en ge dély nél kü li gya kor lá sa le het jog sér tő, ezért  

a bűn cse lek mény el kö ve té si tár gya sem min dig va la mi lyen do log, amely ben a tel -

je sít mény meg tes te sül, ha nem le het akár egy (immateriális) elő adás, mű sor, vi lág -

há lón el ér he tő vé tett vé dett tar ta lom is. 

A bűn cse lek mény el kö ve té si ma ga tar tá sa va la mely jog nak a jo go sult tól szár ma zó, 

vagy a tör vény alap ján biz to sí tott en ge dély nél kü li gya kor lá sa. A sza bad fel hasz ná -

lás meg va ló sí tá sa nem le het bűn cse lek mény, de ha a sza bad fel hasz ná lás va la mely 

Szjt. sze rin ti fel té te le nem va ló sul meg, ak kor az már tény ál lás sze rű le het. 

A bűn cse lek mény alap ese té ben a be fe je zett ség hez szük sé ges a tény le ges va -

gyo ni hát rány oko zá sa, va gyis ez ered mény-bűn cse lek mény. Kí sér let nek mi nő sül 

és ek ként bün te ten dő, ha ugyan nem kö vet ke zik be a va gyo ni hát rány, de az er re 

irá nyu ló cél zat bi zo nyít ha tó. 
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A tény ál lás mi nő sí tett ese tei a va gyo ni hát rány nagy sá gá tól függenek. Nem va -

ló sít ja meg az az alap eset sze rin ti bűn cse lek ményt, aki más nak vagy má sok nak a szer -

zői jog ról szó ló tör vény alap ján fenn ál ló szer zői vagy ah hoz kap cso ló dó jo gát vagy 

jo ga it több szö rö zés sel vagy le hí vás ra tör té nő hoz zá fér he tő vé té tel lel sér ti meg, fel té ve, 

hogy a cse lek mény jö ve de lem szer zés cél ját köz vet ve sem szol gál ja. A ki vé tel cél ja, 

hogy a torrenthasználók te vé keny sé gét ki ve gye a bün te tő jo gi lag ül döz he tő cse lek -

mé nyek kö ré ből. A ki vé tel lel kap cso lat ban hang sú lyoz ni kell, hogy csak alap eset ben 

nyújt men te sü lést: a mi nő sí tett ese tek re egyéb ként sem al kal ma zan dó. Ha te hát  

a torrentező na gyobb va gyo ni hát rányt okoz a cse lek mé nyé vel (az az öt száz ezer 

fo rint és öt mil lió fo rint kö zé esik az oko zott va gyo ni hát rány), a bün te tő jo gi fe le -

lős ség re vo ná sa le het sé ges sé vá lik. 

 

d) Szer zői jo gi sza bály sér tés – A ki sebb ér té kű jog sér té sek el le ni fel lé pés esz kö ze 

A szer zői jog vagy szer zői jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se sza bály sér tést alap -

ve tő en két fé le ma ga tar tás sal le het meg va ló sí ta ni: egy részt az zal, ha va la ki más nak 

vagy má sok nak a szer zői jog ról szó ló tör vény alap ján fenn ál ló szer zői vagy ah hoz 

kap cso ló dó jo gát vagy jo ga it száz ezer fo rin tot meg nem ha la dó va gyo ni hát rányt 

okoz va meg sér ti, más részt ha a szer zői jog ról szó ló tör vény sze rint a ma gán cé lú má -

so lás ra te kin tet tel a szer zőt, il let ve a kap cso ló dó jo gi jo go sul tat meg il le tő, száz ezer 

fo rin tot meg nem ha la dó üreshordozó díj, il let ve reprográfiai díj meg fi ze té sét el mu -

laszt ja. Amennyi ben te hát a jog sér tés sel oko zott va gyo ni hát rány száz ezer fo rin tot 

nem ha lad ja meg, sza bály sér tés mi att le het fel lép ni az el kö ve tő el len. 

 

e) Az oko zott va gyo ni hát rány meg ál la pí tá sa 

A va gyo ni hát rány le het az el ma radt ha szon/va gyo ni előny és a va gyon ban oko zott 

tény le ges kár is. Ah hoz, hogy bűn cse lek mény va ló sul jon meg, leg alább száz ezer 

forin tos va gyo ni hát rányt kell okoz ni (ez alat ti össze gű va gyo ni hát rány ese té ben 

sza bály sér té si el já rás in dul). 

A va gyo ni hát rány pon tos mér té két szer zői jog sér té sek ese té ben nem egy sze rű 

meg ha tá roz ni, te kin tet tel a vé dett mű vek sok fé le sé gé re és a fel hasz ná lá sok ál tal 

okoz ha tó hát rány mér té ké nek el té ré se i re is. Az oko zott va gyo ni hát rány mér té két 

jel lem ző en a jo go sult/sér tett nyi lat ko za tá nak fi gye lem be vé te lé vel ál la pít ják meg, 

hi szen ők tud ják leg in kább meg ha tá roz ni az ál ta la el szen ve dett va gyo ni hát rányt. 

A va gyo ni hát rány mér té ké nek meg ál la pí tá sá nál be vált esz köz az úgy ne ve zett 

licenszanalógia al kal ma zá sa, amely ab ban az eset ben se gít, ha az adott mű adott 

fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an a jo go sult már adott fel hasz ná lá si en ge délyt, vagy  

a pi a con is mert a ha son ló mű vek fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó szo ká sos dí ja zás mér -

té ke. Ha ilyen van, ak kor en nek meg fe le lő en ál la pít ják meg a va gyo ni hát rányt.
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Források 
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BARTA Ju dit: A ter ve zői te vé keny ség komp lex be mu ta tá sa, va la mint az épí té sze ti, 
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Köz löny, 1987, 10. sz. 

 

FALUDI Gá bor: Az épí té sze ti mű vek a Szer zői Jo gi Szak ér tő Tes tü let gya kor la tá ban 

= LEGEZA Dé nes: A szer zői jog gya kor la ti kér dé sei. Vá lo ga tás a Szer zői Jo gi Szak ér tő 

Tes tü let szak vé le mé nye i ből (2010–2013) fenn ál lá sá nak 130. év for du ló ja al kal má ból. 

SZTNH, 2014. 118–149. 

 

FALUDI Gá bor: A nem ze ti terv va gyon szer zői jo gi kér dé sei = Jog tu do má nyi Köz löny, 

2019, 7–8. sz., 327–336. 

 

GYERTYÁNFY Pé ter (szerk.): A szer zői jo gi tör vény ma gya rá za ta. Bp., Complex, 2006. 
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Kluwer, 2020. 
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Műhelytanulmányok 

I. évfolyam

1. „Hullatja levelét az idő vén fája…” 

Tanulmányok Arany János születésének 200. évfordulójára 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Windhager Ákos 

 

2. „A teljesség felé…” 

Tanulmányok Weöres Sándorról 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Falusi Márton 

 

3. Klima Gyula 

A lélek mint a test formája, és a művészet mint a lélek formája 

 

4. Miklós és Petar 

Horvát–magyar politikai és kulturális kapcsolatok 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Windhager Ákos 

 

5. A magyar művészetelmélet hagyományai 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Falusi Márton 

 

6. Vallás – nép – művészet 

Egyházművészeti tanulmányok 

Szerkesztő: Fehér Anikó 

 

7. Grad-Gyenge Anikó – Lehóczki Zsófia 

Szerzői jogi sorvezető komolyzenei szakemberek számára



Műhelytanulmányok 

II. évfolyam

1. Auróra 

A magyarországi balett születése 

Szerkesztő: Bólya Anna Mária 

 

2. Kálnoki-Gyöngyössy Márton 

Nemzet és múzeum 

A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) 

 

3. Symphonia Ungarorum 

Tanulmányok Nagy Gáspár és Szokolay Sándor életművéről 

Szerkesztő: Windhager Ákos 

 

4. „Mozgó dó…” 

Gondolatok Kodály Zoltán zenepedagógiai módszeréről 

Szerkesztő: Fehér Anikó 

 

5. ifj. Sipka Sándor 

„Magam helyett” az „Irgalom” 

 

6. Baksay-Nagy György – Grad-Gyenge Anikó 

Design és jog – 

Bevezető a design védelmének lehetőségeibe


