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ALAI KONFERENCIA A SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOKRÓL -  
1993 SZEPTEMBER ANTWERPEN 

 19 Colum.-VLA J.L. & Arts 199 (1994-1995)  
Moral Right of the Author: Moral Rights and the Civil Law Countries, The; 
Dietz, Adolf  

 10 nemzeti jelentésen alapuló összegzés 1993-ban; 
 22 nemzeti jelentés 2014-ben; 
 Személyhez fűződő jogok megjelenése a szerzői jogi tárgyú jogalkotásokban 

kontinentális és common-law (Új-Zéland, Ausztrália) országokban 
 Új ALAI csoportok jöttek létre (MSZJF, a magyar ALAI  csoport 2001) 
 Személyhez fűződő jogok a digitális környezetben   
  



SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOG/JOGOK?  

 Személyhez fűződő jogok (Szjt. II. Fejezet) 
 Moral Rights 
 Los derechos morales 
 

DE !! 
 
 Le droit moral 
 Urheberpersönlichkeitrecht 
 A monista-dualista elméletek visszatükrözése 

 



1975. ÉVI 4. TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET 
AZ IRODALMI ÉS A MŰVÉSZETI MŰVEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 1886. 
SZEPTEMBER 9-I BERNI EGYEZMÉNY PÁRIZSBAN, AZ 1971. ÉVI JÚLIUS HÓ 24. 
NAPJÁN FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGÉNEK KIHIRDETÉSÉRŐL 

  
6bis cikk 

 1) Függetlenül a szerző vagyoni jogaitól, sőt még azok átruházása után is, a szerző 
megtartja azt a jogát, hogy magának követelhesse a mű szerzőségét, és hogy 
tiltakozzék a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyan 
megváltoztatása, illetve csorbítása ellen, amely a becsületére vagy hírnevére 
sérelmes. 

 (2) A szerzőt a fenti (1) bekezdés alapján megillető jogok a szerző halála után 
legalább a vagyoni jogok megszűntéig fennmaradnak; e jogokat azok a személyek és 
intézmények gyakorolják, amelyek annak az országnak a törvényei szerint, ahol a 
védelmet igénylik, erre illetékesek. Mindazonáltal azok az országok, amelyeknek a 
törvényei az Egyezmény e szövegének ratifikálása vagy az ehhez való csatlakozás 
időpontjában nem tartalmaznak rendelkezéseket a szerző halála után a fenti (1) 
bekezdésben biztosított összes jogok védelmére, jogosultak akként rendelkezni, 
hogy e jogok közül egyesek a szerző halála után nem maradnak fenn. 

 (3) Az e cikkben elismert jogok védelmére szolgáló jogi eszközöket annak az 
országnak a törvényei szabályozzák, amelyben a védelmet igénylik. 
 



BUE KLASSZIKUS JOGOSÍTVÁNYAI 

 Szerzőség elismerése – névjog (right of 
paternity/ droit de paternité); 

Szjt. 12.§ 
 Mű egységének védelme (right of integrity/ 

droit a l’intégrité) 
Szjt. 13.§ - szövegpontosítás a 2013. évi XVI. tv. 
által    



BUE + JOGOSÍTVÁNYOK 

 A mű nyilvánosságra hozatala (right of 
disclosure/ droit de divulgation) 

Szjt 10.§ 
 A mű visszavonásának joga (right of 

withdrawal/droit de repentir) 
Szjt. 11.§ 



LEMONDÁS - ÁTRUHÁZÁS 

 Szjt. 9.§ (2): 
A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja 
át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző 
nem mondhat le róluk. 
 Gyertyánfy Péter (a 2006 utáni joggyakorlat 

vonatkozásában): a szerző személyhez fűződő, a 
Ptk. által garantált személyiségi jogokhoz képest 
speciális, jogai élők között forgalomképtelenek. 

 Common-law rendszerek: lemondás általában 
megengedett, de az átruházás nem. 

 



SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK GYAKORLÁSA 

 Főszabály: a szerző 
 Kivételes eset 



SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK – VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA 

Szjt.10-13.§ Ptk. 2:42-
2.54.§ 

Magyarország 
Alaptörvénye 
(2011. április 

25.)  

X. cikk (1) 
bekezdés – 

alkotási 
szabadság 

II. cikk – 
emberi 

méltóság; 

ALAI 2006 Barcelona – André Lucas tanulmánya 



SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK – VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA (2) 

 Mű egysége vs. paródia 
 
Európai Bíróság döntése: 2014. szeptember 3. 
Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW kontra 
Vandersteen (C 201/13) 

 



SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK – VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA (3) 



SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK – VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA (4) 

 25  A 2001/29 irányelv 5. cikke (3) bekezdésének 
k) pontjában meghatározott célkitűzést illetően 
emlékeztetni kell az ezen irányelv által általában 
követett célkitűzésekre, amelyek között szerepel –
 amint az irányelv (3) preambulumbekezdéséből 
következik – egy olyan harmonizációra vonatkozó 
célkitűzés, amely elősegíti a négy belső piaci szabadság 
megvalósítását, és amely összefügg az alapvető jogelvek 
– különösen a szellemi tulajdont is magában foglaló 
tulajdon, a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint a 
közérdek – tiszteletben tartásával. Márpedig nem 
vitatott, hogy a paródia egy vélemény kifejezésének 
megfelelő eszköze. 
 



SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK – VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA (5) 

 27 Ennélfogva a 2001/29 irányelv 5. cikke 
(3) bekezdésének k) pontja értelmében vett 
paródiára vonatkozó kivétel konkrét helyzetben 
történő alkalmazásának tiszteletben kell tartania 
egyrészt az ezen irányelv 2. és 3. cikkében említett 
személyek érdekei és jogai, másrészt valamely 
védelemben részesülő teljesítménynek az említett 
5. cikk (3) bekezdésének k) pontja értelmében 
vett paródiára vonatkozó kivételre hivatkozó 
felhasználójának a véleménynyilvánítás 
szabadságához fűződő joga közötti megfelelő 
egyensúlyt. 
 



SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK – VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA (6) 

 20 A „paródia” kifejezés általános nyelvhasználatban elfogadott 
szokásos jelentését illetően nem vitatott, […] hogy a paródia lényeges 
jellemzője egyrészt egy létező mű felidézése, bemutatva ugyanakkor 
az e műtől való érzékelhető eltéréseket, másrészt a humor vagy gúny 
kifejezése. 

  21  Sem a „paródia” kifejezés általános nyelvhasználatban 
elfogadott szokásos jelentéséből, sem pedig […]a 2001/29 irányelv 
5. cikke (3) bekezdésének k) pontjának szövegéből nem tűnik ki az, 
hogy e fogalom a kérdést előterjesztő bíróság második kérdésében 
említett feltételektől függne, amelyek szerint a paródiának eredeti, 
sajátos jellegről kell tanúskodnia, amely különbözik a parodizált 
eredeti műtől való érzékelhető eltérések bemutatásától, ésszerűen 
az eredeti mű szerzőjétől eltérő személynek kell legyen 
tulajdonítható, magára az eredeti műre kell irányulnia vagy meg kell 
jelölnie a parodizált mű forrását. 
 



SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK – VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA (7) 

 30 Ha valóban ez az eset áll fenn, aminek értékelése a kérdést előterjesztő 
bíróság feladata, emlékeztetni kell a faj, szín és etnikai származás alapján 
történő hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének fontosságára, amint 
ezt az elvet a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK tanácsi irányelv (HL L 180., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 
20. fejezet, 1. kötet, 23. o.) pontosítja, és többek között megerősítették az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének (1) bekezdésében. 

 31      Márpedig ilyen körülmények között a 2001/29 irányelv 2. és 
3. cikkében említett jogosultaknak, mint amilyen Vandersteen és társai, 
főszabály szerint jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a védelem alatt álló 
művet ne lehessen ilyen üzenettel kapcsolatba hozni. 
 

 Acquis rugalmas, flexibilis értelmezése a „paródia kivétel” alkalmazásában. 
 



QUO VADIS IUS MORALIS? 

 Nemzetközi jog  - WIPO – nincs napirenden 
DE!!!  

 
Article 5 of Beijing Treaty on Audiovisual Performances – Moral rights – ratifikáció 
 Acquis communautaire – nincs napirenden 

DE!!! 
 

Az 1995-ös Zöld Könyv [Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information 
Society – COM 95 (0382) final, 67.oldal] be nem váltott ígérete: 
„With the arrival of the information society the question of moral rights is becoming 
more urgent than it was. Digital technology is making it easier to modify works. The 
Commission believes there is a need for an examination of the question whether the 
present lack of harmonization will continue to be acceptable in the new digital 
environment.”  
 EU szerzői jogi reform 2015-től? 
 Az elidegeníthetőség újragondolása? 
 Érdekek egyensúlya – nincs  többé „hidegháború” a szerzői  vagyoni jogok és a 

személyhez fűződő jogok között 
 



ALAI 2014 MAGYAR JELENTÉS 

Elérhetősége:  
http://alai2014.org/IMG/pdf/alai_2014_-_questionnaire_-
_hungary_-_v2.pdf 

http://alai2014.org/IMG/pdf/alai_2014_-_questionnaire_-_hungary_-_v2.pdf
http://alai2014.org/IMG/pdf/alai_2014_-_questionnaire_-_hungary_-_v2.pdf


KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET! 

 

 
 
 

peter.munkacsi@im.gov.hu 


	A személyhez fűződő jogok a XXI. Században
	ALAI konferencia a személyhez fűződő jogokról – 2014 szeptember, Brüsszel
	ALAI konferencia a személyhez fűződő jogokról -  1993 Szeptember Antwerpen
	Személyhez fűződő jog/jogok? 
	1975. évi 4. törvényerejű rendelet�az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló 1886. szeptember 9-i Berni Egyezmény Párizsban, az 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről�
	BUE klasszikus jogosítványai
	BUE + jogosítványok
	Lemondás - átruházás
	Személyhez fűződő jogok gyakorlása
	Személyhez fűződő jogok – véleménynyilvánítás szabadsága
	Személyhez fűződő jogok – véleménynyilvánítás szabadsága (2)
	Személyhez fűződő jogok – véleménynyilvánítás szabadsága (3)
	Személyhez fűződő jogok – véleménynyilvánítás szabadsága (4)
	Személyhez fűződő jogok – véleménynyilvánítás szabadsága (5)
	Személyhez fűződő jogok – véleménynyilvánítás szabadsága (6)
	Személyhez fűződő jogok – véleménynyilvánítás szabadsága (7)
	QUO VADIS IUS MORALIS?
	ALAI 2014 magyar jelentés
	Köszönöm megtisztelő figyelmüket!�

