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 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében 

szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való 

közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek 

meghatározásáról 

A Kormány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 112. §-ának (3) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § E rendelet alkalmazásában: 
a) kedvezményezett intézmény: az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdésében felsorolt intézmény; 

b) igénybe vevő: akinek részére a kedvezményezett intézmény gyűjteményének részét képező művet 

tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdése alapján megjelenítik vagy 

közvetítik (hozzáférhetővé teszik). 

2. § (1) A kedvezményezett intézmény a művet az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdése alapján akkor 

használhatja fel szabadon, ha 

a) olyan biztonságos műszaki megoldást alkalmaz, amely megakadályozza a gyűjteménye hozzáférhetővé 

tett elemeinek módosítását, többszörözését (bármely hordozón való rögzítését), illetve az igénybe vevőként 

meghatározott személyek körén kívülre irányuló közvetítését, ideértve a nyilvánosság számára történő 

hozzáférhetővé tételt is; 

b) a hozzáférhetővé tett műhöz kapcsoltan tájékoztatást ad arról, hogy az csak az Szjt. 38. §-ának (5) 
bekezdésében megjelölt tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljából vehető igénybe.  

(2) Az Szjt. 38. §-a (5) bekezdése alkalmazásának további feltétele, hogy a kedvezményezett intézmény 

szabályzatában az e rendeletben foglaltaknak megfelelően meghatározza az igénybe vevők számára a 

számítógépes terminálokhoz való hozzáférés rendjét. A szabályzatban a hozzáférés feltételeként meg kell 

követelni az igénybe vevő nyilatkozatát arról, hogy a számítógépes terminálokat az Szjt. 38. §-ának (5) 

bekezdésében megjelölt tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljából veszi igénybe. 

3. § (1) A kedvezményezett intézmény gyűjteménye az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott 

szabad felhasználás alapján történő hozzáférhetővé tétel céljából bármely más kedvezményezett intézmény 

gyűjteményével szabadon összekapcsolható (célrarendelt hálózatba kapcsolódás). A kedvezményezett 

intézmény gyűjteménye más, vele összekapcsolt kedvezményezett intézményben felállított számítógépes 

terminálon keresztül az igénybe vevő számára a nyilvánossághoz közvetíthető. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy 
a) a kedvezményezett intézmények gyűjteményei célrarendelt hálózatban történő összekapcsolása olyan 

biztonságos műszaki megoldáson alapuljon, amely kizárja, hogy az egyes kedvezményezett intézmények 

gyűjteményeinek igénybe vevőin kívül más is hozzáférjen a gyűjteményekhez; 

b) a célrarendelt hálózatba kapcsolt valamennyi kedvezményezett intézmény feleljen meg a 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

(3) A 2. § (1) bekezdésének a) pontja és a 3. § (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában biztonságosnak 

kell tekinteni azt a műszaki megoldást, amely megfelel a külön jogszabályban meghatározott informatikai 

biztonsági tanúsítvány kiadásához szükséges feltételeknek. 

4. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi 

szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. 

 
 


