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Bizottsági módosító iavaslat

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Helybe n

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvénye k
módosításáról szóló T/9383. számú törvényjavaslathoz – az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság- a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat az alábbi 34 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat szerkezet i
egységeinek számozása megfelelően változik :

,,34 .§

Az Szjt . 13 . §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„13 .	 &	 A szerző személyhez fűződő jogát sérti művének mindenfajta eltorzítása,

megcsonkítása, vagy a mű más olyan megváltoztatása vagy a művel kapcsolatos más olyan

visszaélés, amely a szerző becsületére vagy hírnevére sérelmes .'

Indokolás

A Berni Egyezmény és az Szjt . közötti összhangot illetően a „visszaélés” kifejezés jobban

tükrözi mind a francia („atteinte"), mind az angol („ derogatory action”) szövegváltozatot, így

a T/9383/11-es módosító javaslatban jelzett aggályokra is jobb megoldást kínál .

Megjegyzend ő, hogy nincs jelentésbeli különbség a Berni Egyezmény 6bis cikk (1 )

bekezdésének angol és francia nyelvi változatai között .
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Egyértelművé kell tenni, hogy a mű bármiféle eltorzítása vagy megcsonkítása tiltott, és csak a

megváltoztatás és egyéb visszaélés további feltétele a jogsértés megvalósulásához, hogy az a

szerző becsületére vagy hírnevére sérelmes legyen .

A Szjt . 13 . §-ának hatályos szövegéről is bebizonyosodott, hogy életszerű , alkalmazható a

gyakorlatban és megfelel ő egyensúlyt teremt a szerző és mások (felhasználók, más alkotók

stb.) érdekei között . Ez a fajta javasolt pontosítás a fennmaradó aggályokat is eloszlatja .

A T/9383/11-es módosító javaslat szerinti új szöveg értelmezési nehézséget vet fel, hiszen

értelmezhető úgy – a szerzők számára hátrányosabb helyzetet eredményező módon – , hogy

jogsértés csak akkor valósul meg, ha igazolható a szerz ő becsületének vagy hírnevének

sérelme, holott a mű eltorzítása és megcsonkítása esetén ilyen feltételt az Szjt . hatályos

szövege nem állít . Egy másik értelmezésre is lehetőséget adna a módosító javaslat szerinti

szöveg, miszerint a mű valamennyi eltorzítása, megcsonkítása, megváltoztatása vag y

csorbítása a szerző személyhez fűződő jogainak a sérelmét jelentené további feltétel nélkül ,

ami a mű integritásának eltúlzott, életszerűtlen védelmét eredményezné, továbbá még mások

alkotói, előadóművészi szabadságának aránytalan és ésszer űtlen korlátozásaként is hatna.

A T/9383/11-es módosító javaslat utolsó fordulata („kivéve ha a szerz ő vagy a szerzői jog

tulajdonosa beleegyezik") a rendelkezésben szükségtelen, továbbá terminológiailag („ a

szerzői jog tulajdonosa") ellentétes a Berni Egyezménnyel, hiszen az rögzíti, hogy a mű

integritásának védelme a szerz őt a vagyoni jogok átruházásától függetlenül, azt követően is

megilleti .

Budapest, 2013 . február 19 .

Dr. Papcsák Ferenc
elnöklő alelnök
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