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Olvasólecke 

 

Kurzus címe: Büntetőjog különös rész I. (előadás és gyakorlat) 

 

Oktatók: Prof. Dr. Karsai Krisztina, Dr. Molnár Erzsébet, Dr. Gál Andor 

 

Hallgassa meg „Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése” c. hanganyaggal 

ellátott prezentációt! 

 

Hallgatás ideje: 13:29 

 

Lényeges fogalmak 

 

➢ keretdiszpozíció 

➢ nyilvánossághoz közvetítés 

➢ összefoglalt bűncselekmény 

➢ üreshordozói díj 

➢ reprográfiai díj 

➢ szabad felhasználás 

➢ szellemi alkotás 

➢ szerzői jog 

➢ többszörözés 

 

Joggyakorlat elhatárolási kérdésekhez 

 

BH2017. 111. 

A szerzői jogok megsértésének, mint összefoglalt bűncselekménynek - eltérően a 

folytatólagosságtól - részcselekménye a szabálysértési értékre elkövetett cselekmény is [2012. 

évi C. tv. 6. § (2) bek., 385. §]. 

 

EBH2014. B.7. 

I. Az elkövetőnek több jogosult szerzői (vagy ahhoz kapcsolódó) jogát sértő egy eljárásban 

elbírált részcselekményei, amennyiben az azokkal okozott vagyoni hátrányok összege a 

bűncselekményi értékhatárt meghaladja, összefoglalt bűncselekményként törvényi egységet 

alkotnak. A törvényi egységben értékelésre kerülnek azok a részcselekmények is, amelyek az 

általuk okozott vagyoni hátrány folytán önmagukban véve csak szabálysértésnek minősülnének 

[2012. évi C. törvény 385. § (1), (3), (4) bek.; 2012. évi II. törvény 238/A. § (1) bek.]. 

II. A több jogosultat a szerzői jogukat többszörözéssel vagy 

a lehívásra hozzáférhetővé tétellel sértő, de a 

jövedelemszerzés célját még közvetve sem szolgáló 

részcselekmények törvényi egységként akkor nem 

büntethetők, ha azok összességében ötszázezer forintnál 

kisebb, de százezer forintot meghaladó vagyoni hátrányt 

okoznak [2012. évi C. törvény 385. § (5) bek., 459. § (6) 

bek. a) pont; 2012. évi II. törvény 238/A. § (1) bek.]. 
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Gyakorló kérdések 

 

1. Határolja el egymástól a bitorlást és a szerzői jogok megsértését! 

2. Értékelhető-e olyan szerzői jogi jogsértés a törvényi egység részcselekményeként, 

amely önmagában véve csak szabálysértési értékhatárhoz tartozó vagyoni hátrányt 

eredményezett? 

3. Milyen feltételek együttes teljesülése esetén nem valósul meg bűncselekmény, ha a 

jogsértés többszörözésben vagy lehívásra hozzáférhetővé tételben áll? 

4. Mi az elhatárolás alapja a szerzői jogi jogsértés bűncselekményi és szabálysértési 

alakzata között? 

5. Melyek a szellemi alkotáshoz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni jogok? 

6. Mit értünk üreshordozói, illetve reprográfiai díj alatt? 

7. Határozza meg a vagyoni hátrány büntetőjogi fogalmát! 

 

Ajánlott irodalom 

 

SZOMORA Zsolt - SZTOJÁN Krisztina: A Szegedi Ítélőtábla ítélete egy építészeti terv jogosulatlan 

átdolgozása miatt indult büntetőügyben. Kérdőjelek a szerzői jogsértés bűncselekményének 

elkövetési magatartása és a vagyoni hátrány mint eredmény értelmezésében. Jogesetek 

Magyarázata 2019/2-3. 

 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. A 

tananyag elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, 

fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, 

innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. 

 

 


