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Észrevételek  

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

CDSM- és SatCab-irányelvekek megfelelő implementációs tervezetével összefüggésben 

 

I. Általános megjegyzések 

 

Az alábbi észrevételeket az Igazságügyi Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala által 2020. május 8-án közzétett, nyilvános véleményezésre bocsátott tervezetre 

teszem. Az itt nem említett/érintett módosító indítványokra nézve külön észrevételt nem 

kívánok tenni, ugyanakkor számos megjegyzés közvetve azokra is vonatkozhat. 

 

A jelen dokumentum három érdemi részre bontható. „Kritikus észrevételek” alatt olyan 

észrevételeket hozok, amelyek a módosító indítványokat rendszertani vagy tartalmi okokból 

tartják módosítandónak, illetve állást foglalnak a paródia kérdésével kapcsolatos alternatív 

megoldásokat illetően. A „további megfontolásra méltó észrevételek” pontban olyan 

észrevételeket teszek, amelyek egyes módosító indítványok újragondolandására, mélyebb 

megfontolására/megindokolására hívják fel a figyelmet. Végül a „technikai jellegű 

megjegyzésekkel” azt igyekszek segíteni, hogy a törvénymódosítás nyelvtanilag és 

szerkesztésileg is a lehető legtökéletesebbre sikerüljön. 

 

II. Kritikus észrevételek 

 

(1) Paródia 

 

A törvénymódosítás egyik legfontosabb eleme, hogy – a CDSM-irányelv 17. cikk (7) 

bekezdésével összhangban – az online tartalommegosztó szolgáltatók (OTMSz) felelősségi 

rendszerének bevezetésével párhuzamosan biztosítsa a végfelhasználói szabad felhasználások 

érvényesülését. A tagállami jogalkotók által implementált korlátozásoknak és kivételeknek, 

azokon belül is különös tekintettel az idézés, a kritika, az ismertetés, valamint a paródia, 

karikatúra és utánzat segítségével/céljából létrehozott végfelhasználói tartalmaknak (limitált 

user-generated content/UGC) akkor is elérhetőnek kell maradniuk online tartalommegosztó 

szolgáltatásokon keresztül, ha azok szerzői vagy kapcsolódó jogi védelemmel bíró tartalmak 

felhasználásával készültek. A CDSM-irányelv megfogalmazása alapján – legkevesebb a 17. 

cikk hatókörében – a korlátozások és kivételek „felhasználói jogoknak” („user rights”) 

tekinthetők, amelyek privát úton (platformok révén) vagy nyilvános eszközökkel (alternatív 

vitarendezés és bírósági út igénybevételével) érvényesíthetők. Az idézést az Szjt. hosszú ideje 

tartalmazza, ezért erről a tervezet nem szól. A most előterjesztett tervezet egyik alternatív 

szövegtervezete három, a másik tervezet öt esetkör implementációját javasolja, mindezt 

azonban nem CDSM-specifikusan, hanem átfogó, általános jelleggel, vagyis minden esetre 

kiterjedően.1 Az általános implementáció egyértelműen támogatható, amelynek révén 

betömhető egy jó ideje érezhető hiátus a véleménynyilvánítás szabadságát biztosító kivételek 

tekintetében, egyúttal egységes feltételek mellett érvényesíthető az irányelvben megjelölt hat 

esetkör. 

 

A 14. módosítás két alternatívát vázol fel az új szabad felhasználások átültetését illetően. Ezek 

annyiban különböznek egymástól, hogy az A) opció a 34/A.§ b) pontjában csak a paródia 

átültetését javasolja, azt egyúttal az Európai Unió Bíróságának Deckmyn ügyből2 megismert 

                                                           
1 Lásd: Javaslat, 14. módosítás. 
2 Johan Deckmyn és társai v. Helena Vandersteen és társai, C-201/13. sz. ügy, Európai Unió Bírósága 

(Nagytanács), ECLI:EU:C:2014:2132. 
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fogalmi követelmények (a forrásmű felidézése és humoros/gúnyos tartalom kifejezése) 

nevesítésével teszi. A B) opció az InfoSoc-irányelv szövegéhez hűen a „paródia, karikatúra és 

stílusutánzat (pastiche)” átültetését javasolja.  

 

A jelen észrevételek szerzője a B) opció mellett teszi le a voksát az alábbi okokból: 

- ez felel meg leginkább a CDSM-irányelvnek, valamint az InfoSoc-irányelvnek:  

o mindkét irányelv egyértelműen felsorolja mindhárom esetet az átültetendő (az 

InfoSoc-irányelv alapján még csak átültethető) kivételek között;  

o ebből az is következik, hogy e három esetkör nem tekinthető azonos 

fogalomnak, eltérő jelentéssel kell, hogy bírjanak; 

 igaz ez akkor is, ha a paródia tekinthető a legátfogóbb kategóriának, 

amely potenciálisan arra is alkalmas, hogy további olyan műfajokat 

felöleljen, mint például a szatíra, amelyek nem kerültek külön 

nevesítésre egyik irányelvben sem; 

 és ugyancsak igaz akkor is, ha a mindennapi gyakorlatban számos 

kifejezés/alkotás/mű egyszerre hordozhatja magán a karikatúra, az 

utánzat és a paródia egyes elemeit; 

o ha az A) opció szerint csak a paródia kerülne átemelésre, akkor a magyar 

jogalkotónak egyértelmű magyarázatot kellene adnia az uniós jogalkotó felé, 

miért mellőzte a karikatúrát és az utánzatot; a tervezet indokolása nem ad erre 

nézve fogódzót (fogalmi elhatárolást); az sem tűnne helyes megoldásnak, ha a 

bíróságokra maradna annak eldöntése, hogy a karikatúra és az utánzat a 

paródia alá illeszthető-e, illetve pontosan milyen feltételekkel illeszthető alá.3 

- A Deckmyn-ügy kettős kritériumrendszerének törvényi szintre emelése szükségtelen: 

o az indokolás világossá teszi, hogy ténylegesen nem csak ez a két feltétel 

érvényesül paródia esetén, hanem személyhez fűződő jogokból levezethető 

elvárások is támaszthatók a paródiával szemben; 

o a magyar bíróságokat eleve köti az EUB Deckmyn ügyben hozott döntése; e 

követelmények bírói mérlegelése/alkalmazása elegendő garanciát jelent mind 

az implementáció sikeressége, mind az előírások helyes alkalmazása kapcsán; 

o továbbá fontos lehet, hogy a Deckmyn ügy belső ellentmondásokban szenved; 

az ítélet 11. pontjából világossá válhat, hogy a belga megkereső bíróság nem 

paródiaként, hanem a paródia (belga szerzői jogi) törvényi védelme alá 

sorolható karikatúraként tekintett a vitatott rajzra;4 ennek megfelelően komoly 

aggályok merülhetnek fel a tekintetben, hogy az Európai Unió Bírósága 

                                                           
3 Ezt tovább erősíti az a formálódó jogtudományi álláspont, amely az utánzatnak (eltávolodva a „pastiche” 

Magyarországon bevett, szűkebb, „stílusutánzat” értelmétől) kiemelt szerepet szánna a CDSM-irányelv 17. cikk 

(7) bekezdése alapján mash-upok és remixek megengedett megosztása számára. Lásd: Martin Senftleben: 

Institutionalized Algorithmic Enforcement - The Pros and Cons of the EU Approach to UGC Platform Liability. 

Florida International University Law Review, 2020 (megjelenés alatt) 

(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3565175).  
4 „Az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés tárgyában eljáró kérdést előterjesztő bíróság előtt J. Deckmyn 

és a Vrijheidsfonds többek között arra hivatkozott, hogy az alapügyben szóban forgó rajz politikai élcrajznak 

minősül, amely a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994. június 30-i törvény 22. cikke 

(1) bekezdésének 6. pontja értelmében megengedett paródia körébe tartozik.” C-201/13, 11. pont. Franciául: 

„Devant la juridiction de renvoi saisie d’un appel contre la décision rendue en première instance, M. Deckmyn et 

le Vrijheidsfonds ont notamment fait valoir que le dessin en cause au principal constitue une caricature 

politique, qui relève de la parodie admise en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point 6°, de la loi du 30 juin 

1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.” Angolul: „Before the referring court hearing the appeal 

against the decision at first instance, Mr Deckmyn and the Vrijheidsfonds submitted, in particular, that the 

drawing at issue is a political cartoon which falls within the scope of parody accepted under point (6) of 

Article 22(1) of the Law of 30 June 1994 on copyright and related rights.” 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3565175
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helyesen, illetve paródiákra nézve érvényesen fogalmazta-e meg a kettős 

kritériumrendszert. 

- Az arányosság-teszt (proportionality test) elengedhetetlen követelménye a paródia 

kivételnek. Az A) opció követése azzal a veszéllyel járhat, hogy az egyébként az EUB 

által is megfogalmazott proportionality test lefolytatása elsikkad. Ebből a szempontból 

további két észrevételt szükséges tenni. Egyrészt a B) opció bővebb indokolása 

világossá teszi a személyhez fűződő jogokkal kapcsolatos mérlegelési követelmény 

létét; ez az A) opció indokolásából hiányzik. Másrészt az A) opció szerves 

kiegészítése az alábbiakban még említésre kerülő 2. módosító indítvány, amely a 

műintegritás védelmének részeként javasol elhelyezni egy „szükséges és arányos 

tesztet”. Az arányosság-teszt azonban önmagában nem integritásvédelmi kérdés, 

hanem általános, a paródia kivételén keresztül a véleménynyilvánítás szabadságának 

érvényesülését biztosítani hivatott garancia.5 Más szóval a proportionality test 

érvényesítése a 34/A.§ alapján tűnik indokoltnak, és ezt a B) opció általános 

megfogalmazása – a bíróságok aktív szerepét megelőlegezve – biztosítja jobban. 

 

Indokoltnak tűnik megfontolni, hogy a törvény új rendelkezése ne a „stílusutánzat”, hanem az 

„utánzat” kifejezést használja. A „stílus” szerzői jogvédelme kizárt, így ennek utánzása nem 

vet fel szerzői jogi aggályokat. Az utánzat tágabb értelemben véve azonban egyes szerzői 

vagy kapcsolódó jogi védelemmel bíró tartalmak részleges átemelésével 

(többszörözésével/átdolgozásával) járhat. Ezen felhasználások minőségi és mennyiségi 

szempontból egyaránt lehetnek jelentősek és minimálisak (de minimis). A de minimis szabály 

magyarországi elismerése hiányában kizárólag a hatékonyan működő korlátozások és 

kivételek akadályozhatják meg a „fals pozitív” helyzetek kialakulását, vagyis hogy a szerzői 

jogok ne terjeszkedjenek indokolatlanul túl a törvény által elismert kereteken, és ne 

eredményezzék a társadalom tagjait megillető alapjogok csorbítását.6 

 

A paródiával kapcsolatos másik módosító indítvány7 a műintegritás személyhez fűződő 

jogának módosításával függ össze. A műintegritás védelmének új 13.§ (1) bekezdés / 13.§ 

szerinti megfogalmazása támogatható, mivel az helyesen képezi le a nemzetközi szerzői jogi 

előírásokat, egyúttal az érdekoldalak közötti egyensúlyt is hitelesebben képes biztosítani. 

Egészen pontosan azt képes biztosítani, hogy a szerzői jogosult ne minden felhasználás esetén 

hivatkozhasson az integritásvédelem jogára, hanem kizárólag akkor, ha az a felhasználás 

ténylegesen alkalmas a szerző és a műve közötti személyes kapcsolat hátrányos 

befolyásolására. 

 

Az indítvány ezen felül a paródia kivételével összefüggésben két opció között tesz 

különbséget. Az A) opció [új 13.§ (2) bekezdés] speciálisan a paródia célú felhasználások 

esetén akkor látja az integritás sérelmét megvalósítottnak, ha az alapvető fogalmi elvárásokon 

túl [új 13.§ (1) bekezdés] a paródia „túllépi a szükséges és arányos mértéket”. A B) opció ez 

utóbbi feltételt nem tartalmazza, így a paródia személyhez fűződő jogokat sértő voltát az 

általános mérce szerint mérné. 

 

Habár az A) opció jogpolitikai célja érthető, a jelen észrevételek szerzője ismét a B) opció 

mellett teszi le a voksát, részben a már fentebb említett érvekkel összhangban. E választást 

                                                           
5 Sabine Jacques - Krzysztof Garstka - Morten Hviid - John Street: An Empirical Study of the Use of Automated 

Anti-Piracy Systems and Their Consequences for Cultural Diversity, SCRIPTed, 2018/2. szám, p. 284. 
6 Ben Depoorter - Robert Kirk Walker: Copyright False Positives, Notre Dame Law Review, 2013/1. szám, p. 

319-359. 
7 Lásd: Javaslat, 2. módosítás. 
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különösen az indokolja, hogy a szükségesség és arányosság tételének a szerzői jogban való 

elhelyezése nem kizárólag az integritásvédelem szintjén, hanem általános jelleggel szükséges. 

Ezen felül az integritásvédelem általános módosítása révén a szerzői jogosultak eleve 

minimálisan szigorúbb feltételek mellett léphetnek fel a felhasználókkal szemben, és így nem 

kizárólag a szubjektív érzetük szerint peresíthetik a felhasználásokat. Ily módon az új 13.§ 

szerint az integritás megsértését bizonyos fokú objektív alap mellett lehet csak kifogásolni, 

ami paródiák esetén is elegendőnek tekinthető. (Megint másként: a szükségesség és 

arányosság követelménye végső soron esetről-esetre, bírói mérlegeléssel amúgy is 

beleilleszthető a becsület és hírnév megsértésének vizsgálatába, de az arányosság tesztje nem 

csak itt kell, hogy szerepet kapjon.) 

 

A 2. módosításhoz kapcsolódó indokolásban foglaltakat annyiban indokolt árnyalni, hogy az 

Szjt. 2013-as módosítását megelőzően is érzékelhető volt már az alkalmazott terminológiából 

fakadó értelmezési nehézség, melyet a releváns bírói gyakorlat eltérései is tükröztek.8 

 

(2) Az Szjt. új 26.§ (8a) bekezdése  

 

A CDSM-irányelv 17. cikk (1) bekezdésével összhangban az OMTSz-ek közvetlen szerzői 

jogi felelősséggel tartozhatnak a végfelhasználók által a rendszereikbe feltöltött jogvédett 

tartalmakkal okozott jogsértések vonatkozásában. A kodifikációs tervezet9 azt az utat 

választja, hogy e rendelkezés mögöttes szabályaként az új 26.§ (8a) bekezdésben rögzíti, hogy 

„A mű nyilvánossághoz közvetítésének minősül az is (…).” Az indokolás egyúttal világossá 

teszi, hogy „a DSM irányelv nem új, sui generis vagyoni jogot hozott létre, hanem a már 

meglévő nyilvánossághoz közvetítési jog tekintetében egyértelműsítette, hogy e speciális 

felhasználás is az ernyője alá tartozik”.10 

 

Ez a logika nem áll ellentétben a 64. preambulum-bekezdéssel. A magyar kodifikációs 

megoldást mégis szükségtelennek tartom. Egyrészt az említett preambulum-bekezdés nem azt 

teszi szükségessé, hogy az OTMSz-ekre nézve külön rendelkezés szülessen, hanem azt ismeri 

el, hogy az OTMSz-ek magatartása – az EUB vonatkozó joggyakorlatával összhangban és 

abból is következően – beilleszthető a nyilvánossághoz közvetítés/lehívásra hozzáférhetővé 

tétel hatályos rendelkezései alá. Ezen felül a 26.§ egyes vagyoni jogokat / felhasználási 

típusokat definiál, és nem azt rögzíti ab ovo, hogy ezen jogokért ki és milyen feltételek esetén 

tartozik felelősséggel. Végső soron minden olyan felhasználás, ami engedély és főszabály 

szerint díjfizetés nélkül történik, jogsértő (eltekintve egyes kivételektől, különösen a szabad 

felhasználások eseteitől). Ezt azonban nem az egyes vagyoni jogok definíciói, hanem a 16.§ 

(1) bekezdése teszi egyértelművé. Az OMTSz-ek általi felhasználás – különösen technikailag 

– semmiben nem tér el a nyilvánossághoz közvetítés és a lehívásra hozzáférhetővé tétel 

„általános” szabályaitól, így azt nem indokolt további (ha nem is sui generis) esetkörként 

meghatározni a 26.§-ban. 

 

A helyes implementációs megoldásnak azt tartanám, ha az új 26.§ (8a) bekezdés törvénybe 

iktatásától a jogalkotó eltekintene, és a CDSM-irányelv 17. cikk (1) bekezdésének e 

vonatkozó részét a 47. módosítással összhangban ugyancsak az új 57/A.§-ban rendezné, 

egyúttal törölné a tervezet további számos helyén olvasható, az új 26.§ (8a) bekezdésre 

történő utalásokat. 

                                                           
8 Békés Gergely - Mezei Péter: A sampling megítélése a magyar szerzői jogban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 

Szemle, 2010/6. szám, p. 20-21. 
9 Lásd: Javaslat, 4. módosítás. 
10 Uo., 14. oldal. 
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Az 57/A.§ (1) bekezdés b) pontját ugyancsak módosítani indokolt. Jelenleg hozzáférhetővé 

tételt említ, egyszerre megjelölve az érdemben egy és ugyanazt takaró 26.§ (8) és (8a) 

bekezdéseket. E logika amiatt sem helytálló, mert a javaslat maga rögzítette a 26.§ (8a) 

bekezdésben, hogy „az is” a (8) bekezdés szerinti lehívásra hozzáférhetővé tételt jelent (csak 

az OTMSz-ek által megvalósítva). A CDSM-irányelv 17. cikk 1. bekezdése továbbá 

kifejezetten nyilvánossághoz közvetítésről és lehívásra hozzáférhetővé tételről tesz említést. 

Ennek megfelelően az 57/A.§ (1) bekezdés b) pontját érdemben így volna helyes 

megszövegezni: „nyilvánossághoz közvetítése vagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

tétele” (külön utaló szabály nélkül). 

 

(3) Az OTMSz-ek felelősségi rendszere 

 

Az új 26.§ (8a) bekezdéssel összefüggésben kifejtetteken túl további észrevételek tehetők az 

OMTSz-ek felelősségi rendszerét illetően. A javaslat 49. módosítása az OTMSz oldalán 

bizonyítási kötelezettséget keletkeztet arra az esetre nézve, ha a szolgáltatást igénybe vevő 

által a jogosulttól közvetlenül szerzett felhasználási engedélyt illetően kétségek merülnek fel. 

Az irányelv 69. preambulum-bekezdése kizárja az OTMSz-eknek kedvező vélelmek 

alkalmazását e téren, ám ez nem jelent(het) automatikusan kizárólagos (egyszemélyi) 

bizonyítási terhet. A vonatkozó információknak a gyakorlatban nem valószínű, hogy 

birtokában lenne az OTMSz. Releváns információkhoz az OTMSz csak akkor juthatna, ha 

azokat a feltöltés pillanatában bekérné a feltöltő végfelhasználótól. Ez technikailag egy 

alternatív menüpont segítségével kezdeményezhető volna. A végfelhasználónak választania 

kellene: „engedélyezett” vagy „nem engedélyezett” feltöltést végez. Előbbi esetben lehetővé 

válna, hogy a végfelhasználó konkrét adatokat szolgáltasson a részére biztosított jogokat 

illetően. (Ez ugyanakkor adatvédelmi kérdéseket is felvethet.) Összességében sokkal 

helyesebbnek tűnne, ha a bizonyítási teher megoszlana a felhasználást (elvileg) ténylegesen 

kezdeményező végfelhasználó és az OTMSz között, és a bizonyításhoz szükséges adatok 

beszerzését – lehetőség szerint – technológiai eszközökkel (automatizált úton) lehetne/kellene 

biztosítani; mindezt az adatvédelmi előírások teljeskörű betartása mellett. 

 

Az új 55/G.§ hűen követi a CDSM-irányelv 17. cikk (7) bekezdésének első mondatát, 

azonban a második mondatot nem ülteti át szövegszerűen. Ennek egyértelmű oka, hogy a 

paródia stb. kivételek általános hatókörrel kerülnek implementálásra (a törvény más helyén 

kerülnek elhelyezésre). Egy nagyon fontos mellékhatása azonban lehet a rendszertanilag 

következetes átültetés elmaradásának. Az irányelv világossá teszi, hogy a tagállamok 

kötelesek biztosítani azt, hogy a 17. cikk (7) bekezdés első és második mondatában említett 

korlátozásokra és kivételre a végfelhasználók bármikor hivatkozhassanak. E korlátozások és 

kivételek – összhangban az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatával – ténylegesen 

végfelhasználói jogokként („user right”) értékelhetők.11 Ez dogmatikailag nem eredményezne 

„erősebb” szabad felhasználási lehetőségeket annyiban, hogy csak a törvényi előírások és 

különösen a három lépcsős teszt keretei között maradnának megengedettek a végfelhasználói 

magatartások, azonban a rendelkezések kikényszeríthetősége változhatna. Mivel az irányelv 

„shall not result in the prevention” és „shall ensure” fordulatai világosan kötelezővé teszik e 

                                                           
11 Vö.: Franz Hofmann: Fünfzehn Thesen zur Plattformhandlung nach Art. 17 DSM-RL, Gewerblicher 

Rechtsschutz und Urheberrecht, 2019/12. szám, p. 1227.; Martin Senftleben: The Original Sin - Content 

‘Moderation’ (Censorship) in the EU, GRUR International, 2020/4. szám, p. 340.; Sebastian Schwemer - Jens 

Schovsbo: What is Left of User Rights? - Algorithmic Copyright Enforcement and Free Speech in the Light of 

the Article 17 Regime. In: Paul Torremans (Szerk.): Intellectual Property Law and Human Rights, 4th Edition, 

Wolters Kluwer, 2020, p. 1-17. (megjelenés alatt). 
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garancia biztosítási kényszerét, a javaslat e téren mutatkozó mulasztása előzetes 

döntéshozatali eljárást, potenciális kötelezettségszegési eljárást is maga után vonhat. 

 

Az új 57/H.§ (3) bekezdésben megjelölt „indokolatlan késedelem” működőképessége, az 

eljárások időtartama, illetve a végfelhasználói panasztételi jog mindennapi gyakorlata csak 

élesben lesz tesztelhető.12 Indokolt lenne, hogy a visszaélések és a panasztételi eljárás 

végfelhasználók általi igénybevételétől való eltántorodás megakadályozása céljából olyan 

garanciális szabály kerüljön a normaszövegbe, amely a panasszal érintett tartalmak – az 

Elker-törvényből ismert azonnali visszahelyezés logikájával összhangban – ismételt 

elérhetővé tételét garantálná a jogvita végső (peren kívüli vagy peres) rendezéséig („delayed-

takedown”).13 

 

Ugyancsak indokolt volna áttekinteni – és az indokolás szintjén világossá tenni –, hogy a 

CDSM-irányelv által elvárt „notice-and-stay-down” rendszer miként viszonyul a magyar 

jogban már jelenlévő értesítési és eltávolítási eljáráshoz. Esetleg módosulna-e az Elker-

törvény ezen szigorúbb álláspont átvételével. (E döntés meghozatal ugyanakkor a 

folyamatban lévő Digital Services Act uniós kodifikációja tükrében korainak tűnik.14) 

 

III. További megfontolásra méltó észrevételek 

 

(4) Indokolások 

 

A normaszöveghez csatolt indokolás számos esetben nem tartalmaz tényleges indokolást. 

Sokszor előfordul, hogy az indokolás mindössze arra utal, hogy a módosítás megfelel az 

irányelvnek, más esetekben pedig a normaszöveget megismétlő megállapításokat tesz, nem 

helyezkedik túl az előírások leírásán, nem ad jogpolitikai fogódzót, példákat (ahol ez 

releváns). Így például a 18. módosításhoz fűzött indokolás mellőzi világossá tenni, miért 

fontos módosítani az intézményi szabad felhasználás esetkörét, habár ez a CDSM-irányelv 

egyik fontos eleme. Ugyanez igaz egészében véve a kereskedelmi forgalomban nem kapható 

műveket átültető részre. Ez a megoldás nehezíti a magyar jogalkalmazók helyzetét, ugyanis 

szükségessé teszi számukra az irányelv magyar (vagy idegen) nyelvű szövegváltozatának 

megismerését is. 

 

(5) A 9. és 10. módosítások 

 

A tervezet 9. és 10. módosításával egyet lehet érteni. Az volna azonban a leghelyesebb, ha az 

iskolai oktatás definíciójának 33.§ (4) bekezdéséből az új 33/A.§ (1) bekezdésébe történő 

áthelyezésére nézve már a 33.§ (4) bekezdéshez fűzött indokolás pontos tájékoztatást adna.  

 

Ugyancsak logikusabbnak tűnne, ha a 33/A.§ (1) bekezdés 1. és 3. pontja nem kerülne 

egymástól elválasztásra, közéjük ékelve a kulturális örökségvédelmi intézmény fogalmát. 

                                                           
12 Jogirodalmi álláspontok szerint, amennyiben egy ilyen panasztételi eljárás akár időben hosszú, akár 

folyamatában bonyolult lesz, a végfelhasználók jelentős mértékben eltekinthetnek a panaszok benyújtásától, ami 

viszont a rendszer visszaélésszerű használatát erősítheti. Lásd: Axel Metzger - Martin Senftleben: Comment of 

the European Copyright Society on Selected Aspects of Implementing Article 17 of the Directive on Copyright in 

the Digital Single Market Into National Law, 27 April 2020, p. 17-18. 

(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3589323) 
13 Vö.: Hofmann (2019) 1228. 
14 Vö.: Tambiama Madiega: Reform of the EU liability regime for online intermediaries - Background on the 

forthcoming digital services act, In-depth analysis, European Parliamentary Research Service, May 2020 

(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649404/EPRS_IDA(2020)649404_EN.pdf). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3589323
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649404/EPRS_IDA(2020)649404_EN.pdf
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A 33/A.§-hoz fűzött indokolás keretében a 21. oldal tetején, a 2. bekezdés redundancia, 

ugyanitt a 3. bekezdés érdemben a rendelkezés magjával kapcsolatos, amelynek további 

(jogpolitikai indokokkal történő) alátámasztása szükségesnek tűnik. 

 

(6) A 14. módosítás 

 

A paródiával kapcsolatos 14. módosítás szövegszerű megfogalmazásában az „átvétel” 

kifejezés félreértésekre adhat okot. E helyütt ugyanis nem az idézést meghaladó mértékű 

szabad felhasználásról beszélünk,15 hanem általában véve „felhasználásról”, amely általában 

eléri az átdolgozás szintjét is. Indokoltnak tűnik tehát az „átvétel” kifejezés „felhasználás” 

kifejezésre cserélése. 

 

(7) A 21-22. módosítások 

 

Logikusabbnak tűnne, ha az átültetés keretében a magyar szerzői jogi törvény követné a 

CDSM-irányelvet a szöveg- és adatbányászattal (TDM) kapcsolatos szabad felhasználási 

esetek rögzítésekor. A módosításokhoz kapcsolódó indokolás világossá teszi, hogy az 

általános TDM azért kerül elsőként szabályozásra, mert az szélesebb körben biztosít szabad 

felhasználást. Ezzel szemben azonban a helyes logika az lenne, ha a speciális, intézményi 

TDM kerülne elsőként meghatározásra. A CDSM-irányelv logikája éppen az, és az elfogadás 

körülményei is erre engednek következtetni, hogy elsőként és főleg a kedvezményezett 

intézmények TDM-je a célzott szabad felhasználás, amelyhez utóbb kapcsolódott az általános, 

bárkinek lehetőséget biztosító TDM, amely hatókörében szűkebbnek tekinthető. 

 

(8) A 68. módosítás 

 

A normaszöveg kettő, az indokolás három esetet említ. A CDSM-irányelv 15. cikk (1) 

bekezdése ugyancsak három kivételt határoz meg, habár a kapcsolódó 57-58. preambulum-

bekezdés e lehetőségek közül az egyéni felhasználók magáncélú vagy nem kereskedelmi célú 

felhasználásairól nem tesz említést, ugyanakkor rögzíti, hogy a tényekre a védelem nem terjed 

ki. Az irányelv ilyen szempontból következetlen. A tények védelmének kizárása a hatályos 

Szjt. alapján biztosított, az új 82/C.§ mégis javításra szorul, ugyanis az egyéni felhasználók 

magáncélú vagy nem kereskedelmi célú felhasználásairól az átültetési javaslat – mintegy 

követve az irányelv preambulumát – sem tesz említést. Az ellentmondás feloldása és a 

mulasztás pótlása szükséges. 

 

Egyebekben érdemesnek tűnne közvetlenül is utalni az indokolásban a Svensson és a GS 

Media ügyekre, melyek a linkelés uniós joggyakorlatát nagyban meghatározó döntései az 

Európai Unió Bíróságának. 

 

(9) Kimaradt szakaszok 

 

A javaslat nem tartalmaz egyértelmű tájékoztatást arra nézve, hogy a CDSM-irányelv 13., 14., 

16. és 22. cikkei mely hatályos szakaszoknak feleltethető meg, illetve, amennyiben ilyenek 

nincsenek, akkor ezeknek a magyar jogalkotó miként kíván megfelelni. 

 

IV. Technikai jellegű megjegyzések 

                                                           
15 Vö.: Szjt. 34.§ (2) bekezdés; melyet egyébként a német terminológia a „grosse Zitat” kifejezéssel illet. 
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(10) Technikai jellegű észrevételek 

- 3. módosítás, 2. mondat: az „egy” szó pontosítandó; a cél, hogy a különböző 

magatartások egységben kezelendők, érthető, ám ezt indokolt volna nyelvileg 

egyértelműbb módon megjelölni. 

- Amennyiben elfogadásra kerülnek, akkor a 26.§ (8a)-(8c) bekezdéseket (9)-(11) 

számon kellene jelölni. 

- A 13. oldalon említett CDSM-irányelv 2. cikk (5) bekezdése (az OTMSz fogalma) 

helyesen 2. cikk (6) bekezdés. 

- A 19. oldalon a 33/A.§ (1) bekezdés 2. pont esetén a kulturális örökségvédelmi 

intézmény fogalmában a „kép, illetve” rész helyesen „kép-, illetve”. 

- 25. módosítás: a normaszövegen belül a „szerző” és (ilyen formában) a „jogosult” 

kifejezések párhuzamos szerepeltetése félreértésekre adhat okot. 

- 27. módosítás: „teljesítmény” helyesen „kapcsolódó jogi teljesítmény”. 

- 41. módosítás normaszövegében az átengedés és az átszállás esete közé „illetve” szó 

beillesztése szükséges. 

- A 46. módosításhoz fűzött indokolásban indokolt jelezni, hogy az pontosan a 23. cikk 

(1) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 

- A 47. módosítás címe („Online tartalommegosztó szolgáltatók felhasználására 

vonatkozó rendelkezések”) helyesen „Online tartalommegosztó szolgáltatók általi 

felhasználásra vonatkozó rendelkezések”.  

- Az új 57/A.§-nak egyetlen bekezdése van, így az „(1)” törlése szükséges. 

- A 47. módosításhoz fűzött indokolás keretében az 55. oldal első bekezdésében 

pontosan megadni, melyik 8(c) bekezdés egészíti ki a szolgáltató fogalmát. Ugyanitt 

az 1. és 2. bekezdés redundancia. 

- Az 58. oldal tetejéről harmadik sorban a „részeként” kifejezés törlése szükséges. 

- Az 56. módosításban nem „működtetnek”, hanem helyesen „kötelesek működtetni”. 

- A 61. módosításhoz fűzött indokolásban pontosan megjelölni, melyik irányelv 18. 

preambulum-bekezdéséről van szó. 

 

Szeged, 2020. június 4. 

 

Dr. Mezei Péter 
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