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Az ügyészség által feltett kérdések: 
 
1. M. J. gyanúsítottól lefoglalt és a szakértő kirendelő határozat mellékletében feltüntetett 

CD lemezeken rögzített zeneművek és számítógépes programok, dokumentációk szerzői 
jogvédelem hatálya alá tartoznak-e? Mindezeknek a gyanúsított által CD íróval történt 
többszörözése sérti-e a szerzői, illetve felhasználói jogokat, kimutatható-e a jogosultakat 
ért vagyoni hátrány? 

 
2. A gyanúsított magatartásával az egyes szerzői jogosultaknak mekkora vagyoni hátrányt 

okozott? 
 
Az eljáró tanács válasza: 
 
Ad 1. Az új Szjt 35. § (1) bekezdése értelmében magáncélra bárki készíthet a műről 
másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálja. Ez a 
rendelkezés többek között nem vonatkozik szoftverre. 
 
A rendelkezésre bocsátott iratok alapján nem állapítható meg, hogy a magáncélú másolás 
eredménye jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás volt-e. 
 
A fentiektől függetlenül nem tekinthető szabad felhasználásnak, ha az ilyen másolás készítése 
sérelmes a mű rendes felhasználására, indokolatlanul károsítja a szerző jogos érdekeit, nem 
felel meg  a tisztesség követelményeinek és a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem 
férő célra irányul (33.§ (2)). Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a megküldött anyagok a 
fent idézett törvényi rendelkezés alapján szabad felhasználásnak tekinthetők-e vagy sem, 
kizárólag attól függ, hogy a felhasználás mennyiben tekinthető a hivatkozott rendelkezések 
alapján szabad felhasználásnak. E kérdés felderítése a nyomozó hatóság hatáskörébe tartozik, 
erre vonatkozó adatok nem állnak az eljáró tanács rendelkezésére. 
 
Az eljáró tanács véleménye szerint a rendelkezésre bocsátott anyagokon szereplő művek 
szerzői jogi védelem hatálya alá tartoznak. 
 
Ad 2. A vagyoni hátránnyal kapcsolatban az eljáró tanács a Testület állandó gyakorlata 
alapján azt az álláspontot képviseli, hogy amennyiben jogellenes másolásra (felhasználásra) 
kerül sor, a vagyoni hátrány összegének megállapítási alapja a kiskereskedelmi ár.  
 
Budapest, 2000. augusztus 2. 
 
 
   Dr. Pálos György Krauth Péter Krajcsovics Márton 
 a tanács elnöke a tanács előadó tagja a tanács szavazó tagja  
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