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I. A karakterek védelmének labirintusa1
1. Bevezetés
A címet olvasva felmerülhet a kérdés, valójában mit is takar a character
merchandising kifejezés, és miért szükséges kiemelni, hogy a filmiparban értendő.
Maga a character merchandising egy valós vagy fiktív karakter védelmét, promócióját,
piacon képviselt értékét, továbbforgalmazását és az ehhez kapcsolódó szerződéseket
foglalja magába. Nem pusztán szerzői jogi és védjegyjogi, hanem egyúttal reklám(jogi)
és gazdasági fogalom is. Dolgozatom elsősorban a jogi oldalára fókuszál a témának, de
jelentőségük miatt a gazdasági vonatkozásokat sem hagyhatom figyelmen kívül.
Megpróbálok rávilágítani az elhatárolás lehetőségeire a szerzői jog és a védjegyjog
között, figyelemmel a szakirodalmi forrásokra és az esetjogra. Emellett szükséges még
figyelembe venni a versenyjog bizonyos szabályait is. Mindezeket mérlegelve nem
egyszerű elkülöníteni, hogy a karakter mely része, mennyi időre védett, illetve, hogy ki
minősül jogosultnak az adott esetben. Földrajzi szempontból öt területre korlátozom
vizsgálatomat: Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea és az
Európai Unió jogára, tekintettel arra, hogy véleményem szerint Magyarország és az
Unió jogát elsősorban úgy lehetne fejleszteni, ha olyan államok példájából indulnánk ki,
ahol a filmipar és az ehhez kapcsolódó jogterületek az élen járnak. Az USA a mai
filmgyártás egyik központja mind jogi, kulturális, foglalkoztatási és gazdasági
szempontból2, de tekintettel arra, hogy angolszász jogterület, nyilvánvalóan nem
alkalmazhatóak szabályai maradéktalanul az európai kontinentális jogi környezetben.
Japán és Dél-Korea alapvetően kontinentális típusú jogrendszerrel rendelkeznek, így
egyszerűbb rájuk mintaként tekinteni, emellett filmiparuk világszintű és a források is
elérhetőek. Japán már évtizedek óta komoly filmgyártással rendelkezik, elsősorban az
animációs filmek tekintetében, Dél-Korea viszont az utóbbi évtizedben indult látványos
fejlődésnek ezen a területen3 és a gazdaság, ipar, kultúra és média egyéb területein,
köszönhetően az elsősorban a '90-es években hozott gazdaságpolitikai döntéseknek. Ezt
1

Itt nem lesz szó az írásjelek, mint karakterek szerzői jogi védelméről, kizárólag a filmben megjelenő
egyedi alakok jogi szabályozásáról.
2
Az amerikai film-és televízió ipar az amerikai iparágak közül az egyik legversenyképesebb, 2011-ben az
exportbevétele 14.3 milliárd $, és 16.7 milliárd $ állami bevételt jelentett adók formájában, emellett
közvetlenül 1.9 millió ember számára adott munkát. - Forrás: Motion Picture Association of America:
The Economic Contribution of the Motion Picture & Television Industry to the United States, 2012.
3
Az Oxford Economics előrejelzése szerint a koreai film- és televízió ipar 2011-ben 7.549 milliárd wont
tesz ki a GDP-ből, 67.627 állást és 3752 milliárd won adóbevételt jelent az államnak.
Mutatószámokat lásd: http://www.kocca.kr/eng/industry/trend/index.html
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a fejlődést több szerző a koreai hullám4 névvel illeti. Jelenleg még két ország
képezhetné vizsgálat tárgyát, Kína5 és India, azonban tekintettel arra, hogy forrásaik
szinte kizárólag saját nyelvükön érhetőek el, ezek vizsgálatától kénytelen vagyok
eltekinteni. Emellett Kína ugyan aláírta a később részletezett Madridi Megállapodást a
védjegyek területén, azonban egyelőre nem alkalmazandó tekintetében a dokumentum.6
Dolgozatomban először az általam használt fogalmak magyarázatára, majd a
szerzői jog és a védjegyjog alapvető szabályaira térek ki a vizsgált területen. Ezt
követően a karakter létének a különböző szakaszain keresztül kívánom bemutatni a jogi
problémákat és az esetlegesen ütköző gazdasági érdekeket, kezdve a megalkotásával, a
védelem keletkezésével és a jogosult(ak) személyével. Folytatva a karakter
értékesítésére

vonatkozó

szabályokkal,

kitérve

a

jogok

megsértésére

és

a

jogérvényesítés lehetőségeire. Dolgozatom témája a filmes karakterek, de kitérek a
könyvek és a képregények szerepére is, hiszen ma rengeteg filmkarakter először nem a
forgatókönyvben, hanem más által korábban megalkotott művekben jelent meg először.
Így például elég az utóbbi évek sikerfilmjeire gondolnunk, mint a Harry Potter, A
gyűrűk ura, vagy A sötét lovag, amely utóbbi a Batman képregényeken 7 alapul, vagy,
hogy egy régebbi magyar példát vegyünk alapul, a Vízipók figurája. A képregény
legátütőbben a japán filmkultúrában jut szerephez, ahol rengeteg animációs vagy akár
élőszereplős film alapját egy-egy japán képregény, azaz manga adja. Ebben a műfajban
híres például a Naruto vagy a Skip Beat!, az utóbbiból a közelmúltban élőszereplős
tévésorozat is készült, ami teljes egészében a manga karaktereit használta.8 De akár
példaként lehet említeni a Liar Game című japán drámát, amely képregényen alapul és
az idei évben a koreai tévé egy valóságshow formájában dolgozta fel, immár más, A

4

Lásd: JIN, Dal Yong: Hallyu 2.0: The New Korean Wave in the Creative Industry, 2012.
East Asian Pop Culture - Analysing the Korean Wave, 2008.
JANG, Gunjoo; PAIK Won K.: Korean Wave as Tool for Korea’s New Cultural Diplomacy,
2012.
5
Az Oxford Economics szerint a kínai film- és televízió ipar 2011-ben 100 milliárd yuant tesz ki a GDPből, 909.000 állást és 22 milliárd yuan adóbevételt jelent az államnak.
6
Forrás: http://www.wipo.int/madrid/en/members/ - List of Members subnote 4.
7
Ebben az esetben például a Batman szó és figura védjegyként lett lajstromozva, amelynek tulajdonosa a
DC Comics New York, ugyanakkor magának a filmnek a jogai és így a benne megjelenő új karakterekhez
kapcsolódó jogok a Warner Bros Studios Inc. tulajdonában vannak.
8
Itt a rajzoló Yoshiki Nakamura, a képregény a Hana to Yume magazinban jelent meg, amit a
Hakusensha adott ki, az animált adaptációt a Hal Film Maker álltotta elő, és az élőszereplős dráma
producere Doze Niu volt. A fentebbiek közül bármelyikük vagy akár mindannyian birtokolhatnak jogokat
a karakterekkel kapcsolatban, az adott országok szabályozása és az érintettek által kötött szerződések
határozzák meg a jogokat. Jelen esetben a japán és a kínai szabályozás irányadó. Forrás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Skip_Beat!_%28TV_series%29, http://en.wikipedia.org/wiki/Skip_Beat!
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géniusz név alatt9, ugyanakkor a jogok nyilvánvalóan az eredeti alkotóig, a képregény
rajzolójáig/ kiadójáig mennek vissza. Ebből is látszik, hogy a szellemi alkotások joga
mára egészen labirintusszerű, a jogok folyamatosan eladásra, felhasználásra kerültek a
jobban sikerült művek esetében.
A filmes karakterek védelme már régóta foglalkoztatja a jogászokat, speciális
védelmének igénye az 1930-as években, Walt Disney figuráinak megjelenése és
elterjedése révén vált jelentős kérdéssé, hiszen az általa megalkotott figuráknak volt
először a filmtörténetben igazán jelentős gazdasági értéke a piacon.10 A szabályozás
kezdetei korábbra nyúlnak ugyan vissza, de az első egyezmények, amik még módosított
formában ma is hatályban vannak, és ezért gyakorlati jelentőségük miatt érdemes velük
foglalkozni, a XIX. század végén születtek. Itt elsősorban az irodalmi és művészeti
alkotások védelméről szóló 1886-ban létrehozott Berni Egyezményre és az ipari
tulajdon védelméről szóló 1883-ban megalkotott Párizsi Uniós Egyezményre utalnék,
amelyek szabályairól lesz szó részletesebben később.
2. Fogalmak a filmes karakterek védelmének területén11
Először szükséges a fogalmak tisztázása, tehát hogy mit is értünk a karakter, a
merchandising és a character merchandising fogalma alatt. Ahhoz, hogy erről a
területről beszéljünk, szükséges, hogy a szóban forgó karakter egyedi, más figuráktól
megkülönböztethető legyen, a szerző saját alkotása, tehát hogy a szerzői jog védelme
alatt állhasson.12 A szerzői jogi védelem alapfeltétele minden országban hasonló, így a
magyar törvény is ezen kritériumokat támasztja: "A szerzői jogi védelem az alkotást a
szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A
védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás
színvonalára vonatkozó értékítélettől."13 Arra, hogy milyen alkotás állhat védelem alatt
szintén azonos szabályokat alkalmaznak világszerte: "A szerzői jogi védelem a kifejezési
formákra terjed ki, és nem vonatkozik az önmagukban vett ötletekre, eljárásokra,

9

Eredeti cím: 더 지니어스; A korábbi logikai sor itt is végigvihető a manga rajzolójától (Kaitani
Shinobu) kezdve a dráma produceréig (Shimuta Toru). Kérdés, hogy az új koreai műsor megvette-e ezen
korábbi jogokat, ha nem akkor később még jogi problémák elé nézhet, tekintve hogy egy átlag néző
azonnal észreveszi a hasonlóságot a két műsor között.
10
Report by WIPO, 1994., 6.o.
11
Report by WIPO, 1994.
12
HOWELL, Dorothy J.: Intellectual Properties and the protection of fictional characters: copyright,
trademark, or unfair competition?, 1990., Quorum Books, New York, 83-85.o.
13
1999.évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban Szjt.) 1.§ (3)
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működési módszerekre, illetve a matematikai műveletekre."14 Itt azonban az egyes
törvények konkrétabban definiálnak, így például a magyar a következőképpen: "A
törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat. ... Ilyen alkotásnak
minősül különösen: a) az irodalmi... c) a számítógépi programalkotás, d) a színmű, a
zenés színmű, a táncjáték és a némajáték...

f) a rádió- és a televíziójáték, g) a

filmalkotás és más audiovizuális mű, h) a rajzolás útján vagy más hasonló módon
létrehozott alkotás és annak terve,..."15 A törvényi felsorolásból kizárólag a figurák
lehetséges forrása szempontjából fontos elemeket emeltem ki. Mint láthatjuk, a
karaktereket a magyar törvény nem nevesíti, mint a védelem tárgyait, ahogy egyébként
a többi általam vizsgált sem, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy mint a mű része, a
karakter igen is védett, és a szerzői jog megsérthető a karakter jogtalan felhasználásával
is. Itt azonban fontos kiemelni a szerzői jog egyik alapelvét, miszerint maga az ötlet
nem védett, csak ha az megjelenik valamilyen formában, ez a forma azonban igen tágan
értelmezendő és nem szükségszerűen képi megjelenítést foglal magába. Amennyiben
ezen kritériumoknak megfelel az adott karakter, akkor létrejöttének pillanatától fogva
védett, nem kell bejegyeztetni, és felhasználni csak a szerző engedélyével lehetséges. A
karakter tehát egy összetett fogalom, nem pusztán egy név, vagy egy képi megjelenítés,
hanem ezek összessége egy saját, jellegzetességet formáló történettel. Nem konstans,
hanem idővel változhat mind személyiségjegyeiben, mind fizikai megjelenésében,
ahogy maga a történet változik, amelynek része.16 Emellett sokszor a szerzők korábbi
művek karaktereit használják fel teljesen más kontextusban és arra is van példa, hogy
ezen utóbbi karakterek arattak osztatlan sikert, míg az eredeti karakterek a feledés
homályába merültek. Ezen felhasználások engedély/szerződés nélkül is lehetnek
jogszerűek, ha az eredeti karakter már a közkincs része, mert védelmi ideje lejárt, vagy
a szabad felhasználás szabályainak megfelelően kerültek felhasználásra, illetve akkor is,
ha a felhasználás olyan mérvű újítást tartalmaz, aminek következtében a karakter egyedi
jelleget nyer, mintegy "új módon kel életre", függetlenné válik az eredetitől. Így például
Tom Stoppard A Rosencrantz és Guildenstern halott című regényében Shakespeare
Hamlet-jének két mellékszereplőjét tette főszereplővé.17 Azonban figyelemmel kell
lenni arra, hogy attól, hogy maga a mű, amiben a karakter van a közkincs részévé vált, a
14

WIPO Copyright Treaty (továbbiakban: WCT) 2. cikk - kihirdette a 2004. évi XLIX. törvény
Szjt. 1.§ (2)
16
KURTZ, Leslie A.: The Independent Legal Lives of Fictional Characters, 1986., In: Wisconsin Law
Review Volume 1986. Number 3., 431.o.
17
KURTZ, Leslie A., 1986., 435.o.
15
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karakter maga még védelem alatt állhat. A közkincsbe kerülés mellett létezik a szabad
felhasználás is, ami elsősorban oktatási, tudományos kutatási célokat szolgál.
Összefoglalva a karakternek eredetinek, kellően kidolgozottnak, valamilyen formában
kifejezettnek és más figuráktól megkülönböztethetőnek, azaz egyedinek kell lennie. A
védjegyjog ettől némileg eltérő feltételeket támaszt, így elsődleges kérdése, hogy az
adott karaktert lajstromozták-e, mint védelem alatt állót, és a bejegyzés pillanatától a
bejegyzésben jogosultként megjelölt személyt illeti a jog, aki nem feltétlenül csak a
szerző lehet. Emellett a két védelem közti fontos eltérés még a védelmi idő hossza, ami
a védjegy esetében jóval rövidebb, de megújítható. A karaktereknek több típusát
különböztethetjük meg, elterjedt Leslie A. Kurtz18 azon felosztása, amely szerint forrás
szempontból három típusuk van:
1. az irodalmi karakter, amely az irodalmi műben jellegzetesen leírt alak,
2. az audio-vizuális karakterek, amelyek az élőszereplős filmekben jelennek meg, és
3. a rajzfilm karakterek.
Ezen három típus nyilvánvalóan védelem alatt áll, mint az irodalmi mű, illetve a film
része, kérdés azonban, hogy az a karakter, amit önmagában alkottak meg, védelem alatt
állhat-e (itt olyan karaktereket kell érteni, amelyek egyik fentebbi kategóriába sem
sorolhatóak be, elsősorban a reklámcélokra létrehozottak ilyenek). Védjegyként
nyilvánvalóan lajstromoztatható az ilyen figura, amennyiben grafikusan ábrázolt és
megkülönböztethető, ugyanakkor sokáig kérdéses volt, hogy szerzői jog által védett-e és
ez a védelem kikényszeríthető-e a jog által. Az utóbbi években egyre inkább az a nézet
terjedt el, hogy a karakter minden formában védendő. Másik, Kurtzétól eltérő
megközelítés19 szerint karakter az élő személy és a fiktív személy lehet, ahol is
elsősorban a személyiségjegyek relevánsak, amelyek a publikum által ismertek és
felismerhetőek, így például a neve, a megjelenése, a hangja, a róla kialakult kép. Ez a
felosztás megkülönbözteti még a fiktív karaktereket forrásuk szerint, ami lehet irodalmi
munka, művészeti munka/rajz, képregény/képeskönyv vagy filmalkotás. Ugyanebből az
alap felosztásból indul ki Ruijsenaars, aki azonban a fiktív karaktereken belül további
négy csoportot különít el: "1. vallási és mitológiai figurák: alatta értve a Bibliában
megjelenő és bármely, például a római vagy a görög mitológiában megjelenő
jellegzetes alakot, 2. babák és játékfigurák azok, amelyeket úgy készítenek egy előadás,
film, könyv stb. céljából, hogy jellemzőiket teljesen ez az elsődleges cél határozza meg
18
19

KURTZ, Leslie A.: The Independent Legal Lives of Fictional Characters, 1986.
Report by WIPO, 1994. és Ruijsenaars: Character Merhandising, 1997., 4.o.
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(pl. Barbie, Harlekin), 3. kereskedelmi figurák azok, amelyeket elsődlegesen valamely
termék népszerűsítése érdekében állítanak elő gazdasági előny szerzése végett (pl.
Lacoste-Krokodil vagy a Michelin-Baba), 4. reklám- és kiállítás figurák azok,
amelyeknél a kereskedelmi figurákhoz hasonlóan cél az áru vagy szolgáltatás ismételt
fogyasztói felismerése, népszerűségének növelése, de támogatási célzattal (pl. a WWF
pandája)".20 A babák és játékfigurák kategóriáját kicsit nehéz elkülöníteni leírásában az
azt követő két csoporttól. Véleményem szerint a különbség abban ragadható meg, hogy
az előbbieknél a főcél, hogy a baba megjelenjen és ezzel egy tartalmat fejezzen ki,
például megjelenítse a film képi világában a kívánt szereplőt, árusítása elsősorban
önmagában, mint figura történik a későbbiekben, míg az utóbbi két kategória esetében
az elsődleges cél valamely áru vagy szolgáltatás népszerűsítése és így azok megvételére
ösztönzés, a figura inkább a kereskedelem eszköze az eladáshoz. Ruijsenaars kiemeli,
hogy habár ezek kitalált, azaz fiktív figurák, de elsődleges funkciójuk nem fiktív
szimbólum létrehozása, hanem a kereskedelmi, vallási, támogatási cél. Külön
foglalkozik azokkal a karakterekkel, amelyeknek elsődleges tartalma egy fiktív
szimbólum, ahová a szórakoztatási céllal készülteket sorolja, mint a Disney figurák.
Nézetem szerint ezzel valójában a funkciójuk szerint különbözteti meg őket, és ebből
kifolyólag nem tartom megfogalmazását kellően pontosnak, mely szerint vannak a fiktív
szimbólumtartalom nélküli és a szimbólumfigurák21, mert ezzel azt a látszatot kelti,
hogy az egyik típus mellőzi a kitalált, kreatív tartalmat. Dolgozatomban az élő
személyek és fiktív figurák közti megkülönböztetést használom a továbbiakban, mert
ezt tartom a legáttekinthetőbbnek. A fiktív figurákon belül pedig forrásuk szerint teszek
különbséget. A legelső az tulajdonképpen Ruijsenaars babák és játékfigurák
csoportjának egy filmekre vetített szűkebb köre, kiemelve, hogy csak az eredetileg a
filmben való megjelenésre tervezett alakokkal foglalkozok jelen esszémben. A többi
alak némelyike, amelyeket Ruijsenaars ide sorol meghaladná ezen dolgozat kereteit,
tekintettel arra, hogy egyes figurák a mintaoltalmak keretében is oltalom alá
helyezhetők, hiszen a magyar szabályozás szerint védelemben részesíthető "minden új
és egyéni jellegű formatervezési minta"22, amelybe nyilván egy baba is beletartozhat, ha
korábban nem hoztak nyilvánosságra hasonlót és összhatásában megmutatkozik az
egyéni jelleg. Ma hatályos szabályozásunkban ez egy korlátozott időre, 5 évre adható
20
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védelem, amely azonban megújítható, de legfeljebb négy alkalommal, így a védelem
maximális ideje 25 év.23 Az erre vonatkozó szabályozást a továbbiakban nem kívánom
részletezni, mert a filmes karakterek védelmének nem elsődleges formája, habár nem is
teljesen elképzelhetetlen esetükben. Tekintettel arra, hogy dolgozatom a filmekre
koncentrál, érdemes kiemelni, hogy egy filmben megjelenő karakter forrása lehet egy
eredeti ötlet eredménye, ami először a mozivásznon látható, de az sem ritka, hogy egy
könyvből, képeskönyvből, képregényből, vagy egy korábbi filmből vették át. Színházi
előadásból átvett karakter is lehet, habár ez ritkább és a jogok szempontjából a könyvvel
esik azonos megítélés alá, amennyiben csak a karaktert kívánjuk átvenni.24 Mint forrást
még meg lehet említeni a számítógépes játékokban megjelenő figurákat, de jogi
szempontból szintén nem mutatnak érdemi különbséget a könyvektől. Utóbbi két forrás
esetén a könyvekhez képest egy fontosabb eltérés emelhető ki, az hogy nyilván
könnyebb dolga van a bíróságnak a jogsértés megállapítása tekintetében, hiszen a
figurák vizuális megjelenítése segít a jellemzőik meghatározásában. Az élő személyek
esetében kicsit bonyolultabb a helyzet tekintettel arra, hogy meg kell különböztetni az
egyes filmbéli alakításaikat, azaz a játszott karaktereket saját személyüktől, hiszen valós
"karakterük" legalább akkora, hanem nagyobb reklámértékkel bír, mint az egyes
filmekben alakított szerepeik. Valójában a kétféle felosztás nem mond egymásnak
ellent, sőt azonos elvekből indul ki, így párhuzamosan is alkalmazhatóak. A WIPO
jelentés még hangsúlyozza, hogy a funkcióját tekintve elsősorban a szórakoztatást lehet
kiemelni, de vannak figurák, amelyek reklámcélzattal készülnek. Megítélésem szerint a
filmes karakterek esetén a funkciót nem lehet ilyen módon elhatárolni, tekintettel arra,
hogy a modern filmiparban teljességgel összeolvadt a kettő, amit mi sem bizonyít
jobban, minthogy még a filmek megjelenése előtt eladják a karakterekre vonatkozó
jogokat, de maga a film mint műfaj továbbra is a szórakoztatóipar egyik
legjövedelmezőbb ágazata. Donaldson egy harmadik féle felosztást alkalmaz 25, amely
szerint két csoportja van a karaktereknek, a vizuális/ rajzolt és a történeti, amelyek alatt
a papíron rajzolt formában megjelenő és az irodalmi művekben megjelenőeket érti, ami
tulajdonképpen az előző felosztások leegyszerűsített változataként is értelmezhető.
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Az AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle Szellemi Tulajdon Védelmének Nemzetközi Szervezete) különös hangsúlyt helyez arra,
hogy ugyan a karakterek kérdése elsősorban a védjegyek jogával van szoros
kapcsolatban, de elvetendő az a meglátás, miszerint kizárólag a védjegyjog keretei
között felmerülő problémaként kezeljük. Ezzel teljes mértékben egyetértek és a
későbbiekben ennek megfelelően az egyéb aspektusait is igyekszem bemutatni, így a
versenyjogi, szerzői jogi és a személyiséghez fűződő jogokkal kapcsolatos
vonatkozásokat is.26 Gazdasági vonzatairól itt most csak annyit említenék, hogy az
egyik híres amerikai rádiós karaktert a "Lone Rangert" az 1950-es években tulajdonosa
3 millió dollárért adta el27, ami még mai viszonylatban sem kevés pénz, és érdemes
megnézni néhány mai hollywoodi film büdzséjét is.28
A merchandising fogalmát meg lehet többféleképpen is közelíteni,
elsődlegesen jogi és közgazdasági irányból.29A gazdasági fogalom alakult ki először, és
erre épült rá később a jogi. Közgazdasági szempontból az adott karakter értékesítésének
minden dimenzióját felöleli, beleértve a reklámtevékenység formájának megválasztását
és a termék konkrét végső megjelenését, sőt a megelőző piackutatást is. Jogi
szempontból a karakterekhez fűződő vagyoni értékű személyiségi jogokat, szerzői
jogokat öleli fel, amelyek a felhasználáshoz, továbbértékesítéshez kötődnek, és
szerződés keretében át lehet ruházni harmadik személyekre. Az AIPPI meglehetősen
tágan definiálva azt állapította meg, hogy megkülönböztető elemek használatának
tekinthető, amely használat arra irányul, hogy növelje a reklámtevékenységet vagy a
termékek és szolgáltatások eladását.30 Ugyanez a riport kiemeli a merchandising jogok
jelentőségét és felteszi a kérdést, miszerint vajon szükség lenne-e egy ilyen jogterület
kialakítására, tekintve, hogy az általa fedett kérdéseket több különböző jogterületen
találjuk jelenleg. Schuyler szerint a merchandising jog " olyan dolog értékesítésének a
joga, amely valamely filmben megjelenő védjegyet, vagy szerzői jogi védelem alatt álló
művet testesít meg."31 Véleményem szerint jogi szempontból ez tekinthető a
26
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2011.
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legpontosabb megfogalmazásnak, hiszen a hangsúly a vagyoni értékű jogok
megtestesítésén van, amit jól tükröz a fenti definíció.
A character merchandising fogalma a filmes jogban az 1950-60-as évek
Amerikájában jelent meg, és magában foglalja a karakterek védelmét, felhasználását, és
mindennemű továbbértékesítését is. Magára a megvalósításra ugyanakkor már
rengetegféle szerződéssel sor kerülhet, így például a magyar védjegytörvényben
nevesített licencia-szerződéssel, az angolszász jogban sűrűn alkalmazott merchandising
szerződéssel, de akár reklámszerződés (szponzor szerződés) vagy franchise-szerződés
részeként is, vagy bármilyen más módon, ami összhangban van a szerződések jogának
alapelveivel. A character merchandising témaköre a filmes karakterek védelmét foglalja
magába, amely a létrehozataltól kezdődően a felhasználás minden formája esetére védi
a figurát a jogtalan felhasználástól. Magának a karakternek a védelme a szerzői jog és a
védjegy jog határterületét képezi, ezért sokszor igen nehéz meghatározni, milyen
igényérvényesítési forma a legmegfelelőbb. Bár kézenfekvőnek tűnik a megoldás, hogy
amennyiben mint védjegy oltalom alatt áll, annak megfelelően történjen az
igényérvényesítés, tekintettel arra, hogy konkrétabb és kézzelfoghatóbb, mint a szerzői
jogi védelem. A character merchandisingnak különböző típusait különbözteti meg az
előzőekben már hivatkozott WIPO riport.32 Az első a fiktív karakterekhez kapcsolódó
merchandising tevékenység, ami az irodalmi, filmes és rajzfilmes karakterek
felhasználását foglalja magába. Ez elsősorban a nevük, megjelenésük és a róluk
kialakult képnek a felhasználását takarja, megjelenésében jelenthet két- vagy akár
háromdimenziós reprodukciót is. Második kategóriaként a személyiség/hírnév
merchandisingot jelöli meg, ami egy valós személy alapvető jellemzőinek reklámcélra
történő felhasználását takarja. Ennek két alformája különböztetendő meg, az egyik,
amikor az adott termék csak a híresség nevét, a kinézetét vagy valamilyen hozzá
kapcsolódó szimbólumot használ, a másik, amikor valamilyen híres személy egy
reklámkampány "arcává" válik, a terméket mint tevékenységéből eredendőt használja és
ezáltal meggyőzőbben hat a vásárlók számára a reklámban, tehát a második esetben
sokkal szorosabb a kapcsolat a termék és a személy között. Talán úgy lehetne egy
példával megvilágítani, hogy az első eset, amikor például Cindy Crawford nevét viseli a
parfüm, és ezzel kívánják eladni, a második eset pedig, amikor például Lee MinHo
(színész) válik egy alapozó krém reklámarcává, ami nyilván közeli kapcsolatot mutat
32
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tevékenységével, így a neve és megjelenése mellett nyilván szakmája is növeli a
vásárlók bizalmát. A harmadik típus az "imidzs" merchandising, amikor egy valós
személy által alakított film vagy televízió karakter válik a reklám arcává. Nyilvánvalóan
nagyon nehéz elkülöníteni a valós és a fiktív karaktert ebben az esetben. Példaként lehet
itt gondolni James Bondra (Sean Connery) vagy Columbora (Peter Falk). Ebben az
esetben a karakter a színész arcával, de a filmbeli tipikus megjelenésével kerül a
reklámba. Ez a fajta bevétel nagyon szorosan kötődik a filmhez, így annak gyártóját
illeti elsősorban, de filmek esetében általában, már amikor leszerződtetik a színészt, a
szerződés előre tartalmazza a reklámbevételekből való későbbi részesedés arányát. A
gazdasági jelentőségét nehéz pontosan felmérni, főleg ha kizárólag a filmes karakterek
esetén szeretnénk, ebből kifolyólag dolgozatomban két oldalról közelítem meg, egyrészt
a filmipar, másrészt a teljes character merchandising tevékenység gazdasági mutatóit
figyelembe véve. Ez utóbbiba a filmes karakterek mellett minden más, így a reklám
karakterek és a sport területén megjelenők is beletartoznak. Koreában ezen piac
bevételei már 2005-ben meghaladták az 1,8 trillió Wont (360 milliárd Ft).33
3. Szerzői jogi alapvetés
A szerzői jog célja a kreativitás elősegítése, amit azzal valósít meg, hogy a
szerzőnek kizárólagos jogot biztosít a mű felhasználására, beleértve a reprodukciót, a
mű előadását és származékos művek elkészítését.34 A technika ugrásszerű fejlődésének
lehetünk tanúi a XXI. században, így rendkívül fontos, hogy a szerzői jogi szabályozás
képes legyen megfelelő választ adni a digitális világ kihívásaira és sikerrel megvédeni a
műveket, anélkül, hogy a technika fejlődését jelentős mértékben akadályozná ezen a
területen. Bobrovszky Jenő szavaival élve35 a szellemi tulajdon jelentőségének
ugrásszerű felértékelődése ment végbe az elmúlt 10-15 évben az egész világon.
Korábban ez egy, a szakemberek szűk köre számára érthető, elitista jogterület volt, ami
azonban mára a nemzetközi kereskedelmi politika egyik központi kérdésévé vált, amit
jól bizonyít a szellemi tulajdonjogok világkereskedelmi vonatkozásait szabályozó,
globális hatályú ú.n. TRIPS Megállapodás megkötése is.
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Ahogy korábban már érintettem, a szerzői jog elsődlegesen magát a művet, mint
egészet védi, és viszonylag ritkán önmagában a karaktert. Utóbbi akkor fordulhat elő, ha
a figura "önmagában kellően megkülönböztethető vagy megfelelően kifejlesztett (azaz
van története, személyisége stb.), hogy megkaphassa a védelmet."36 Azonban annak
meghatározása, hogy a karakter mikor felel meg ezen kritériumoknak, meglehetősen
nehéz, és elsősorban nem jogi ismereteket igénylő feladat. Minden szerzői jogi
törvényben van egy példálózó felsorolás, amely a védett műfajtákat tartalmazza és mint
ahogy ez a fentebbiekből kiderül, a karakter nincs nevesítve, de ahogy Reijsenaars is
írja, kategorikusan kizárva sincsen. Az amerikai irodalomban felmerült a kérdés, hogy
érdemes lenne-e a fiktív figurák számára létrehozni egy külön kategóriát, a vélemények
e téren megoszlanak. Ahogy Ruijsenaars kifejti, Adéle L. Gentin szkeptikus, míg
Howell szerint egy különálló kategória létrehozása szükséges, mert ezzel lehetne egy
megfelelő módszert kialakítani ezen figurák védelmére, Nevis pedig ellenzi, mert
szerinte erre nincs szükség, az összmunka szerzői jogait sérti a karakter sérelme, nem
szükséges külön kiemelése, emellett a karaktert védi a védjegy- és versenyjog is, sőt a
szerződési jog keretei között is biztosítható védelem számára.37 Ruijsenaars elemzése
végén arra a következtetésre jut, hogy nincs szükség a karakter önálló védett
kategóriaként való meghatározására, már csak azért sem, mert a joggyakorlatot
valójában nem könnyítené meg, hiszen a karakter definiálása csak absztrakt módon
lehetséges, tekintettel arra, hogy a forrásmű szerint nem tudjuk őket megkülönböztetni,
és
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figurák
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összehasonlítani, mint az irodalmi művekét.38 Véleményem szerint sincsen szükség
elkülönült szabályozásukra, azonban mindenképpen érdemes lenne egy összefoglaló
"best practice" gyűjteményt kiadni, ami segítené a területen dolgozó szakemberek
munkáját.
Fontos, hogy a szerzői joghoz fűződő jogosultságokat ketté kell bontani
személyiségi jogokra (a szerző „erkölcsi jogaira”) és vagyoni jogokra. A személyhez
fűződő jogok a szerző, és halála után örököse által érvényesíthető jogok, ide tartozik a
mű nyilvánosságra hozatala, a név feltüntetése és a mű egységének védelme. Ezek a
jogok

kifejezetten

a

szerző

személyéhez

kötődnek,

és
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elidegeníthetetlenek. Sterling hat kategóriáját különíti el ezen jogoknak: "1. terjesztés
36
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joga: annak megválasztása, hogy mikor, hol és milyen formában hozza nyilvánosságra
a művet; 2. azonosítás joga: annak a megválasztása, hogy kívánja szerepeltetni nevét a
nyilvánosságra hozott művön, névtelenül vagy álnéven kívánja publikálni; 3. egység
joga: a mű egységéhez fűződő jog; 4. a megsemmisítés elleni védelem nem minden
állam jogában jelenik meg, az amerikai jog külön nevesíti (bár csak jelentős
képzőművészeti alkotásokra nézve), míg az európai jogok némelyike ugyan nem nevesíti,
de a bíróság védelemben részesítette, más jogok mindeddig hallgattak róla; 5.
visszavonás joga: minden szerzőnek joga van megváltoztatni álláspontját és
visszavonnia művét a nyilvánosság elől; 6. egyéb jogokat is biztosíthatnak a nemzeti
jogok, amelyeket ebbe a kategóriába sorolnak."39 A vagyoni jogok ezzel szemben
átruházhatóak másra, mint pl. a többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás joga, vagy
abban az esetben, ha az átruházás tilos, akkor is mód van korlátozás nélküli
felhasználási engedélyek adására. A szabályozás ezen a területen világszerte komoly
hasonlóságokat mutat, mégis találhatunk eltéréseket az egyes országok jogszabályai
között, illetve a szabályozások mögött két eltérő elvet fedezhetünk fel. Az európai jogi
szabályozás mögött a droit d’auteur (a szerző joga), azaz az autonóm, egyedi szerző
egyszeri és megismételhetetlen teljesítményének jogi és morális elismerése áll, míg a
common law országaiban, így az Amerikai Egyesült Államokban, és emellett habár
inkább kontinentális szabályozása van, Japánban is a művek piaci hasznosíthatóságának
lehetővé tétele volt az elsődleges motiváció.40 Ezen jogokat Sterling öt kategóriába
sorolja az alábbiak szerint: 1. Másolat készítésének joga, ami alól kivételt jelentenek a
magáncélokra készült másolatok (ahol azonban nem szabad elfelejteni, hogy ma már a
kazetta, CD, DVD árában benne van a szerzői jogdíj is); 2. Adaptáció joga: a szerzőnek
joga van hozzá, hogy a művének átalakított formában való megjelenítését kontrollálja,
akár a mű fordításáról, színházi előadásáról vagy megfilmesítéséről legyen szó; 3.
Terjesztés joga: , amely szoros kapcsolatban áll a másolat készítés jogával, de annál
többet foglal magába, így például a kiadót felhatalmazhatja a szerző a kiadásra egy
limitált példányszám meghatározásával is; 4. közlés joga: az előadás, illetve az ahhoz
kapcsolódó közvetítés joga bármilyen technikai megoldással a nyilvánosság számára; 5.
egyéb vagyoni jogok körébe két esetet sorol, az egyik a megjelenítés joga, azaz a
nyilvánosság előtti előadás joga, a másik a művészek követő joga ("artist's resale
39
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right/droit de suite"), ami egyfajta részesedési jog az eladási árból, tekintettel arra, hogy
műveik az évek során komoly értéknövekedésen mehetnek át, és a karrierjük kezdetén
esetleg alacsony áron értékesített műveik az évek során nagy mértékben megemelkedett
értékben cserélhetnek gazdát.41
Amikor a szerzői jogról beszélünk, mindig felmerül a kérdés, hogy mennyi
ideig illeti meg a szerzőt ez a kizárólagos jog, mi tekinthető optimális időtartamnak, ami
nem túl hosszú a későbbi felhasználás szempontjából, de nem is túl rövid a szerző
szemszögéből. Fontos kiemelni, hogy a védelmi idő, mint ahogy később kifejtem, csak
a vagyoni jogokra vonatkozik, a személyhez fűződő jogok örök időkre a szerzőt illetik.
Az általános tendencia az egyre hosszabb védelmi idő felé ment el. A védelem kezdete a
mű megalkotásának, illetve megjelentetésének időpontja, de az években meghatározott
védelmi idő mindig a szerző halálától számítódik. Mondhatnánk ez igen egyszerű, de
amint erre később rávilágítok a filmgyártás, és így a karakterek védelme esetén a szerző,
azaz a jogosult személye koránt sem mindig állapítható meg könnyen. A védelmi idő
hossza folyamatosan központi problémája a jogalkotásnak, így erre részletesen egy
külön fejezetben térnék ki.
Azokban az esetekben, amikor valaki egy másik szerző által megalkotott
karakterhez nagyon hasonlót használ, és ezzel sérti a korábbi szerző jogait, az alapvető
hasonlóság a kulcsfogalom, azonban ennek meghatározása mind a mai napig nem
sikerült, az esetek többségében az adott ügyben kijelölt bíró diszkrecionális döntésén
múlik, persze bizonyos alapvető keretek között. Kurtz Melwille Nimmert idézi, aki a
hasonlóság két formáját különbözteti meg. Az átfogó nem irodalmi hasonlóság42 alatt
azt érti, amikor a mű alapvető tartalma és szerkezete jelenik meg egy másik műben. A
részleges irodalmi hasonlóság43 akkor valósul meg, ha a mű bizonyos részei jelennek
meg más műben, ez alatt nem csak a teljes szószerinti egyezést értve.

Ez a

megkülönböztetés azonban nem segít kellően hozzá a hasonlóság definiálásához. A
hasonlóság megállapítására az általános teszt, hogy egy átlagos külső szemlélő a mű
láttán észreveszi-e, hogy az egy másik szerzői jogi védelem alatt álló alkotást másol
le.44 Ezt rendszeresen alkalmazzák, de korántsem tekinthető konkrétnak. Habár maga a
forrás egy amerikai író műve és a teszt az amerikai joggyakorlatban lett kifejlesztve, ezt
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a kontinentális bíróságok is alkalmazzák.45 Kérdés lehet, hogy önmagában a képi
karakter lemásolása jogsértés-e, vagy ahhoz egyéb körülmények is szükségesek. A
Kurtz által idézett amerikai ítéletben a Walt Disney Prods. v. Air Pirates ügyben46 a
bíróság megállapította önmagában erre hivatkozva a jogsértést, és azóta is fennálló
tendenciának tekinthető, hogy a képi

megjelenítés

elegendő

önmagában

a

rajzfilmkarakterek esetében. A bíróság kiemelte, hogy a karakterek lényegének
lemásolása túlmutat az első alkotmány kiegészítés által biztosított szólásszabadság
keretein és a szabad felhasználás sem állapítható meg ezen okból. Hiába ábrázolták a
karaktereket néhol más személyiségjegyekkel, más környezetben, az értékmérő a
lényegi hasonlóság kell, hogy legyen, ami azonos grafikai ábrázolásukkal és nevükkel
megvalósult. Az alperes vállalkozás sokat veszített, hiszen a szerzői jog megsértése
mellett a védjegyjog és a tisztességes verseny szabályainak megsértése is megállapításra
került a lényegi hasonlóság okán. Ugyanakkor a United Artists Corp. v. Ford Motor Co.
ügyben a bíróság nem találta megalapozottnak a keresetet, amely szerint a reklámban
megjelenő animált macska sérti a Rózsaszín Párduchoz kapcsolódó jogokat. A felperes
arra hivatkozott, hogy a macska hasonlóan mozog és ugyanolyan emberi vonásokat
mutat, mint az általa kitalált karakter, amit a bíróság el is ismert, de nem találta
önmagában jogsértőnek ezt a tényt. Kurtz az esetekből megállapítja, hogy a karaktert a
maga egészében kell vizsgálni, önmagában a képi megjelenítés nagyfokú hasonlósága
megalapozhatja a jogsértést, de a képi megjelenítés ilyen fokú hasonlósága ugyanakkor
nem

feltétlenül

elegendő

a

jogsértés

megvalósításához

más

esetekben.

A

rajzfilmkaraktereknél talán még nehezebb megítélni az irodalmi karakterek védelmének
határait. A döntések mindig az egyedi esetek alapján születtek és nem igazán lehet egy
irányvonalat meghatározni, így például a Sam Spade ügyben 47 a karaktert csak mint a
történet egy elemét ismerték el, nem mint önmagában védendőt, de ugyanakkor az
E.T.48 nevet és karaktert a film olyan központi figurájának tekintették, ami önmagában
is védelem alatt áll.49 Howell az amerikai jogeseteket vizsgálva három csoportba sorolja
őket a szerzői jogi védelem kapcsán: "1. A karakter és a mű egymás mellett léteznek és
elválaszthatatlanok, akármelyik engedély nélküli felhasználása sérteni fogja a szerzői
45
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jogot.; 2. A karakter a műnek van alárendelve, attól nem választható el, önmagában
nem áll védelem alatt, hanem felhasználása magának a műnek a szerzői jogát fogja
sérteni.; 3. A karakter szerves része a műnek, ugyanakkor megfelelően körvonalazott
ahhoz, hogy mint önálló jelenjen meg, és ilyenkor az is elképzelhető, hogy a karakter
önállóan a szerzői jog védelme alatt álljon, de az is, hogy jogtalan felhasználása a
műhöz kapcsolódó jogokat sértse."50 Ebből a felosztásból az derül ki, hogy a karakter
így vagy úgy, de mindenképpen védett lesz a szerzői jog által, engedély nélküli
felhasználása mindenképpen sérteni fogja a szerző jogait. Donaldson említ az amerikai
bíróságok által alkalmazott két tesztet, amelyek arra szolgálnak, hogy megállapítsuk a
karakter önmagában védett vagy csak a mű részeként, és ez jól kiegészíti véleményem
szerint Howell fentebbi osztályozását egy gyakorlat orientáltabb szemléletben.51 Sajnos
az esetek eldöntését nem könnyíti, mert kellően absztrakt, még a bíráknak is, de
valamiféle kiindulópontot mégis nyújt. Az első a karakter elégséges körülrajzolásához
kötődő "character delineation test", amelyben ha a karakter megfelelő mértékben
kidolgozottnak minősül, akkor azt vizsgálják, hogy az új karakter és az eredeti között
fenn áll-e az alapvető hasonlóság. A második teszt a "story being told test" amikor azt
vizsgálják, hogy a történet a karakterre mint központi elemre épül, vagy a karakter
csupán egy kellék, amely a történet kevésbé szignifikáns része. Amennyiben az előbbi,
akkor a karakter önmagában is védendőnek minősül, mert ő alkotja az elmondott
történetet.
A szellemi alkotások alapjainak tárgyalásánál nem hagyható figyelmen kívül
gazdasági relevanciájuk sem. A szerzői joggal védett javak felhasználása kapcsán azok
gazdasági jelentőségének több aspektusát emeli ki Sterling: "1. jogdíjak és egyéb
befizetések, amiket a használók eszközölnek; 2. az alkalmazásban álló személyek száma
a felhasználó iparágakban; 3. termékek és szolgáltatások eladásának értéke és a
közvetlenül ebből származó előnyök; 4. a tisztességtelen versennyel szembeni
védelem."52 Ez az igen tág meghatározás lényegében minden gazdasági oldalát felöleli a
szerző jogainak véleményem szerint, és nem csupán a szerzői jog, de a védjegyjog
tekintetében is kiválóan alkalmazható, és egyúttal utal azok versenyjoggal való
kapcsolatára is. Ahogyan a szerző is rávilágít, érdemes végiggondolni a szerzői jog
valós gazdasági értékét, amit úgy a legegyszerűbb megtenni, ha elképzeljük, mi
50
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történne, ha a szellemi alkotások nem állnának védelem alatt. Ebben az esetben bárki
bármit felhasználhatna, mindenféle fizetési kötelezettség nélkül, így a kreatív alkotók
többségének nem lenne ideje az alkotásra, hiszen ebből nem tudnának megélni. Az erre
épülő világszintű merchandising tevékenység pedig lényegében ellehetetlenülne, hiszen,
ha valamit gyártanék, utána azt bárki lemásolhatná, akár olcsóbb alapanyagok
használatával, és több ugyanolyan termék párhuzamos forgalomban léte esetén a profit
nyilvánvalóan jóval csekélyebb, hiszen megoszlik az előállítók között, és a vásárlói
preferenciák is jóval nehezebben mérhetőek fel előre. A gazdasági érték
meghatározásánál segítségül lehet hívni az adott ország GDP-jét is, és a szellemi
alkotásokból származó bevétel, illetőleg a karakterek kapcsán akár a filmiparból
származó bevételek hazai össztermékhez viszonyított arányát is meg lehet vizsgálni.
Sterling ugyanitt utal néhány amerikai és európai tanulmányra, amelyek szerint
önmagában a szerzői joghoz kapcsolódó bevételek a vizsgált országok hazai
össztermékének 3-5 %-át teszik ki. Sőt az Egyesült Államok esetén ez 2006-ban elérte a
11,2 %-ot.53
4. Védjegyjogi alapvetés
Először is érdemes leszögezni, hogy a szerzői jogi védelem, nem zárja ki, hogy
az adott alkotás a védjegyjog által is védett legyen. A párhuzamos oltalom elve, amely
általában is jellemzi a polgári jogot, itt talán még hangsúlyosabban jelenik meg.
Amennyiben az adott alkotás a több különböző oltalmi forma által megkívánt feltételek
mindegyikét kielégíti, a jogosult választhat a különböző igények között, vagy akár
párhuzamosan is érvényesítheti azokat.54 A védjegy a szerzői joggal ellentétben
bejelentéshez kötött és egyúttal fizetési kötelezettséggel is jár a jogosult számára.
Fontos kiemelni, hogy az Egyesült Államok némileg eltérő szabályozással rendelkezik,
bizonyos fokú védelmet bejelentés nélkül, a puszta használattal is lehet szerezni.55 Ez a
fajta védelem a jó hírű, világszerte ismert védjegyek esetében jelenik meg, és a koreai
joggyakorlatban is előfordult már, a The Body Shop, a Mickey Mouse és a Henessy
védjegye is el lett ismerve.56 A védelem a lajstromozástól kezdve a bejelentésre
53
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visszamenőleges hatállyal illeti meg a jogosultat korlátozott időre, ami azonban
meghosszabbítható korlátozás nélkül. A védjegyről szóló törvény meghatározása szerint
minden, ami grafikailag ábrázolható, így különösen a képek és ábrák védelem alá
vonhatóak.57 Ebből következően a filmes karaktereket is be lehet jelenteni, mint a
védjegy tárgyát. Amennyiben ezt nem teszik meg abban az esetben is védett lehet a
karakter a szerzői jog által, a korábban leírtak szerint. A védjegynek többes szerepe van,
nem csupán a kreatív alkotás jogtalan felhasználásának megelőzése, hanem az alkotó/
adott esetben a felhasználó cég jó hírnevének és gazdasági, piaci érdekeinek védelme
is.58 A karakter sokkal szélesebb körben levédhető a védjegyjog keretében, így a neve,
beceneve, fizikális megjelenése vagy akár a ruházata is a védelem tárgyát képezheti.59
Előfordulhat, hogy egy karakter több forrásban jelenik meg és a hozzá kapcsolódó
szellemi tulajdonjogok megoszlanak a források között tekintettel arra, hogy
mindegyikben felfedezhető valami egyedi mozzanat, amit a publikum egyértelműen az
adott forráshoz köt, erre hozza példának Kurtz King Kong figuráját, amelynek jogai
megoszlanak a könyv szerzője, az eredeti 1933-as film és a későbbi filmfeldolgozás
jogosultjai között.60 Ebben az esetben is védjegy azonban csak egy forráshoz kötődhet,
hiszen éppen az a lényege, hogy a forrás a publikum által egyértelműen beazonosítható
legyen. Ebből is következik, hogy a védjegy elsődleges ismérve a megkülönböztető
jelleg, csak olyan megjelölés jegyeztethető be, ami nem azonos egy már bejegyzett
védjeggyel és nem is megtévesztően hasonló egy másik védjegyhez. A korábban leírt
alapvető hasonlóságnak megfelelő megtévesztő hasonlóság fogalmát használják a
bíróságok, ahol a megtévesztő jelleg a fogyasztók szemszögéből a termék összhatása
tekintetében vizsgálandó. Amennyiben a bejegyzendő vagy alkalmazott ábrázolás képes
lehet arra, hogy az átlagfogyasztót megtévessze, akkor nem jegyzik be az új védjegyet,
illetve a védjegy bitorlásáról lehet beszélni, amit gyakran közvélemény kutatással
támasztanak alá a peres felek. Összhatás alatt kell érteni minden jellemzőjét az adott
ábrázolásnak, így a színét, formáját és egyéb külső jegyeit, továbbá meg kell vizsgálni,
hogy az adott védjegy esetén mik a domináns motívumok. Így például a Karaván v.
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Oázis61 perben a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta a korábbi elsőfokú ítéletet, amely
szerint a két csomagolás nem megtévesztően hasonló, holott mindkét csomagoláson
sárgás-pirosas árnyalatú sivatagi táj jelenik meg és a teve is rajta van. Az indoklás
szerint a felperes kérelme arra nézve, hogy az alperest tiltsák el a teve figura
használatától alaptalan, tekintve hogy a csomagoláson nem a teve a központi elem,
hanem a szöveg, miszerint az egyik sajt neve Karaván, a másiké Oázis. Ettől eltérő
végkövetkeztetésre jutott korábban a Legfelsőbb Bíróság a LEGO v. COBI62 ügyben,
ahol az építőkockák nagyfokú hasonlósága az ítélet szerint önmagában megalapozza a
védjegybitorlást, mert az eltérő név ellenére fennáll a fogyasztók megtévesztésének
veszélye. Érdekes még korábbról a másodfokú bíróság érvelése ebben az ügyben, amely
azt is figyelembe vette, hogy a fogyasztói kör leginkább érintett része a gyerekek, akik
sokszor még nem tudnak olvasni, így számukra a felirat egyáltalán nem releváns. A két
ítélet valójában alátámasztja, hogy a vizsgálat részét kell, hogy képezze minden az adott
ügyben releváns körülmény, akár még a jellemző fogyasztói kör általános ismeretszintje
is. Ebből is látszik, hogy olykor nem elég csupán az ábrák egy-egy részének
hasonlósága, máskor meg elég ez is önmagában, mert az összkép végeredményben
annyira hasonló lesz, hogy a termék fogyasztóját befolyásolni képes.
Fontos kiemelni, hogy a védjegy és a hozzá kapcsolódó védelmi lehetőségek
korlátlan ideig megilletik a jogosultat, ha az a meghatározott idő elteltével a törvényi
előírásoknak megfelelően meghosszabbítja azt, így előfordulhat, hogy a karakter már a
közkincs részévé vált, mert a szerzői jogi védelem az időmúlás következtében
megszűnt, de ugyanakkor még nem használható fel korlátlanul, mert védjegyként még
mindig be van jegyezve.63 Ugyanakkor a védjegy használhatóságának is vannak
határai64, így például az, ha elveszti megkülönböztető jellegét és a vásárlók számára
immár nem egy konkrét terméket, hanem egy bizonyos fajta árut jelöl. Így például az
1899-ben a Bayern cég által levédetett Aspirin elnevezés. Az alperes azt állította, hogy
azzal, hogy a szabadalom megszűnt az időmúlás következtében, egyúttal az Aspirin név
használata is szabaddá vált, míg a felperes ennek ellenkezőjét, kiemelve, hogy mennyi
pénzt fektetett a név reklámjába. A bíró ellenben azon a véleményen volt, hogy egyik
sem igazán releváns az adott esetben, hanem azt kell vizsgálni, hogy a vevők az Aspirin
szó alatt a gyógyszerek egy típusát vagy konkrétan a Bayern cég termékét értik. Az
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ítélet szerint a név a vásárlók szemében általánosan a közkincs részévé vált, így mint
olyan nem áll védelem alatt, az alperes folytathatja termékei közvetett piaci
értékesítését.65
Érdemes még kiemelni egy a két védelmi forma közötti fontos különbséget: A
szerzői jog a nevesített felhasználási cselekményekre nézve ad védelmet, a védjegyjog
pedig a nevesített védjegyhasználati magatartásokra. Karakter védelem esetén a kettős
védelem akkor áll meg, ha a sérelmezett magatartás mind szerzői jogi értelemben vett
felhasználás, mind pedig védjegyjogi értelemben használat (ez tipikusan általában így
van, de nem minden esetben: van olyan szerzői jogi felhasználás, pl. kiállítás, amely
nem esik a védjegyjogi használat fogalma alá).
Rendkívül komoly gazdasági értékről beszélhetünk a védjegyek kapcsán is,
főleg a híresebbek esetén, így például már 2002-ben a Coca-Cola 69,6 milliárd $, a
Disney pedig 29,2 milliárd $ értékkel rendelkeztek.66

II. A karakter megalkotása, a védelem keletkezése és a hozzá kapcsolódó
jogosultságok
Mint korábban már említettem karakter többféle létezik, és ezek keletkezése,
illetve a védelmük némileg eltér. A korábbi felosztásokon alapuló, de némileg általam
módosított rendszerben mutatom be a figurák keletkezését és védelmüket. A WIPO
jelentésnek megfelelően különválasztom az élő és a fiktív személyeket. Utóbbiakat
elkülönítem aszerint, hogy a figura egy könyvben, képeskönyvben, képregényben, vagy
magában a filmben jelent meg először. Tekintettel arra, hogy dolgozatom a filmiparral
kapcsolatos szabályozás áttekintését tűzte ki célul, azokkal a karakterekkel nem
foglalkozok, amelyek kizárólag reklámcélzattal kerültek megalkotásra, így például a
Michelin reklámbabája, vagy a Coca-Cola jegesmedvéje. Először minden résznél a
nemzetközi szabályozást vizsgálom, majd az európai uniósat és a magyart, tekintve,
hogy a kötelező uniós aktusok már átültetésre kerültek a szabályozásba, és így a kettő
nagyfokú egyezést mutat. Végül pedig az USA, Korea és Japán erre vonatkozó
szabályozását.
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A karakter megalkotásánál két forrást ki kell emelni az elején, amely esetekben
egy már létező figura felhasználása új karakterünk megalkotásakor engedély nélkül is
jogszerű, az egyik a közkincsbe tartozó művek köre. A közkincsbe tartozik minden mű,
amely esetében letelt a törvény által biztosított szerzői jogi védelem, ami azonban nem
zárja ki, hogy a védjegyjog alapján továbbra is védelem alatt álljon a karakter, vagy
hogy használatával megsértsük a tisztességtelen piaci magatartásra vonatkozó
szabályozást. Ha azonban más védelem alatt nem áll a mű, akkor a közkincsbe kerülés
után díjmentesen hozzáférhetővé válik mindenki számára. Ettől függetlenül az alkotó
erkölcsi jogai (különösen a szerzőség) védettek maradnak plágium ellen, így például
nem állíthatom, hogy én írtam a Dekameront, mert az továbbra is Boccaccio műve.
Kétféleképpen válhat egy mű közkinccsé: az egyik, hogy a szerző lemond a hozzá
fűződő szerzői jogairól; a másik, hogy letelik a védelmi idő, és így válik szabaddá. Az
előbbi gyakorlati jelentősége azonban elenyésző, tekintettel arra, hogy gazdasági
értékkel rendelkező jogokról van szó, így nem jellemző lemondani róla. A lemondás
lehet részleges, azaz a szerző csak bizonyos felhasználásokat engedélyez, míg másokat
nem, aminek viszonylag egyszerű módszere bizonyos művekre nézve a Lawrence
Lessig által kifejlesztett Creative Commons licenszek67 alkalmazása. Ezekre azonban
részletesebben

nem

térnék

ki

tekintettel

arra,

hogy

inkább

teljes

művek

felhasználásának engedélyezésére alkalmasak, elsősorban irodalmi és zenei téren
alkalmazzák, filmes karakterek esetén nem ismert alkalmazása. A védelmi időre
vonatkozó eltérő szabályozások miatt az is elképzelhető, hogy egy mű bizonyos
országokban még védett, amikor máshol már a közkincs része, hiszen a szabályozás
országonként, vagy akár egy országon belül tartományonként (pl.: Németország) is
eltérő lehet. Erre példaként Popeye, a tengerész mesefigurája említhető, amely Európa
legtöbb országában már szabadon felhasználható, míg Amerikában és Angliában
továbbra is védettnek számít. Ebből is le lehet vonni a következtetést, hogy szükséges
volt egységes európai irányelvek kialakítása a védelmi idő hosszát és számítását
tekintve, mert így legalább Európán belül egy időben szabadul fel egy adott mű a
szerzői jogi védelem alól. A nemzetközi egyezmények is sokat tettek ennek
kiküszöbölésére a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásával. Az Internet által
nyújtott olcsó digitális információtárolási, hozzáférési, másolási és továbbadási
lehetőségek nyomán új megvilágításba került ez a téma, és a korábbi negatív
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szemléletet, amely „szellemi tömegsírként” emlegette a közkincset, felváltotta egy
pozitív szemlélet, amely „szellemi aranybányának” tekinti.68
A szabad felhasználás a már létező karakter engedély nélküli jogszerű
felhasználásának másik területe. E körben a felhasználás díjtalan és ahhoz a szerző
engedélye nem szükséges, de csak annyiban megengedett, amennyiben nem sérelmes a
mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit,
továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad
felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Az Egyesült Államokban 2007-ben
fogadták el a "Freedom and Innovation Revitalizing United States Entrepreneurship Act
of 2007", másik nevén Fair Use Act dokumentumát, amely szabályozza ezt a
kérdéskört. Ezt követően az Unióban is felmerült egy esetleges egységes szabályozás
kialakításának igénye, ami elkezdődött az Infosoc irányelv 5. cikkével, amely felsorolja
a szabad felhasználási eseteket. Kötelező a tagállamoknak biztosítani a szabad
felhasználást, amennyiben az "időleges többszörözési cselekmények, amelyek járulékos
vagy közbenső jellegűek, valamely műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges részét
képezik, és amelyeknek kizárólagos célja, hogy lehetővé tegyék egy mű vagy más
védelem alatt álló teljesítmény a) hálózaton harmadik személyek között közvetítő
szolgáltató által végzett átvitelét, vagy b) jogszerű felhasználását, és önálló gazdasági
jelentőséggel nem bírnak."69 Ugyanezen irányelv (2) bekezdése felsorol a tagállamok
által választható eseteket, és még kis jelentőségű esetekre nézve a tagállamok is
bevezethetnek új szabad felhasználási eseteket. Részleges a jogharmonizáció. Az első
ezzel foglalkozó dokumentum az 1886-ban megkötött Berni Konvenció az irodalmi és
művészeti alkotások védelméről, amely bizonyos mértékű szabad felhasználást
engedélyez.70 Ezt követte a TRIPs megállapodás, majd pedig a WCT és a WPPT
fejlesztette tovább a szabad felhasználások szabályozását, azonban ebbe a témába nem
mennék bele részletesebben, tekintve, hogy a szabad felhasználás témaköre önmagában
egy szakdolgozat témájául szolgálhatna. Seiter megkülönbözteti két típusát a védjegyek
tekintetében.71 Az egyik a "leíró felhasználás", amikor saját termékem jellemzésére
jóhiszeműen használom a védjegyet anélkül, hogy megtévesztené termékem a
vásárlókat a forrás tekintetében. A másik a "megnevező szabad felhasználás", amikor
68
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utal más védjegyre vagy összehasonlító reklámozásba kezd. A bíróság a New Kids on
the Block v. News America Publishing ügyben felállított egy háromlépcsős tesztet annak
megállapítására, hogy a védjegy felhasználása a szabad felhasználás ezen kategóriájába
mikor sorolható: "1. a kérdéses terméknek vagy szolgáltatásnak olyannak kell lennie,
amely nem beazonosítható a védjegy használata nélkül egyértelműen, 2. a használó csak
olyan mértékben használhatja a védjegyet, amennyire feltétlenül szükséges a termék
vagy szolgáltatás beazonosításához, 3. tilos bármi, ami azt érzékeltetné, hogy a
tulajdonos támogatásával vagy hozzájárulása mellett készült a mű." A japán
szabályozás is tartalmaz ilyen korlátozásokat72, de az amerikai szabályozásban
megjelenő „fair use” terminológiát nem ismeri. A japán törvény részletesen tartalmazza,
milyen esetekben lehet a művet, illetve annak egy részét a szerzői jogtól függetlenül
díjmentesen és hozzájárulás nélkül felhasználni. Ilyen például a magánhasználatra vagy
könyvtárnak másolat készítése, az idézés meghatározott célból és terjedelemben,
másolat feltüntetése iskolai tankönyvben, közvetítésben iskolai programok során
felhasználása a műnek. A koreai szabályozás szinte teljesen ugyanezeket a szabad
felhasználási formákat emeli ki, csak jobban részletezi. Így például külön kiemeli a
vizsga kérdések elkészítéséhez az ingyenes felhasználhatóságot.73 A magyar törvény a
34-40.§- okban sorolja fel a szabad felhasználás eseteit, amelyeket nem lehet
kiterjesztően értelmezni. A törvényből megállapítható, hogy a szabad felhasználásnak
vannak alapvető feltételei, amelyek a következők:
1. Nem járhat a szerzők személyhez fűződő jogainak sérelmével. Nevét, szerzői
minőségét fel kell tüntetni, nem sérülhet a mű egységéhez való jog. Csak a
nyilvánosságra hozott művek esetében lehetséges.
2. Célhoz kötötten és rendeltetésének megfelelően gyakorolható. A rendelkezések
nem értelmezhetőek kiterjesztően.
3. Meg kell felelnie a tisztesség követelményeinek, csak a szabad felhasználás
rendeltetésével összeférő célra lehet.
4. Nem lehet sérelmes a mű rendes felhasználására.
5. Indokolatlanul nem károsíthatja a szerző jogos érdekeit.
Amennyiben ezek a feltételek fennállnak, akkor beszélhetünk a szabad felhasználás
törvényileg
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1. Idézés: A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt
terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt
szerző megnevezésével bárki idézheti.
2. Átvétel: Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben,
amely az idézést meghaladja.
3. Magáncélú másolatkészítés: Természetes személy magáncélra a műről másolatot
készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve
sem szolgálja.
4. Nyilvános szolgáltatást nyújtó könyvtárak által végzett haszonkölcsönbe adás.
5. Információs jog érvényesülése, így például nyilvánosan tartott előadások és más
hasonló művek részletei, valamint politikai beszédek tájékoztatás céljára,
vagy napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai
témákról megjelentetett cikkek vagy e témákról sugárzott művek a sajtóban
szabadon többszörözhetők, nyilvánossághoz közvetíthetők.
6. Szabad előadás (nyilvánosságra hozott mű előadása): Ha az előadás
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és a
közreműködők sem részesülnek díjazásban.
7. Egyéb közérdekből engedett felhasználás: kizárólag a fogyatékos személyek –
fogyatékosságukkal közvetlenül összefüggő – igényeinek kielégítését
szolgálja, vagy bírósági, továbbá közigazgatási vagy más hatósági eljárásban
bizonyítás céljára.74
A könyvekben megjelenő fiktív karakterek esetében a legnehezebb a védelem.
Természetesen ebben az esetben csak a szerzői jog jöhet szóba, mint a védelem formája,
mert a többi oltalmi formához a karakternek képi formában is meg kell jelennie. A
korábban kifejtetteknek megfelelően az nem kérdéses, hogy a figura a teljes alkotás
részeként szerzői jogi védelmet élvez, aminek kezdete és tartama nyilván megegyezik a
műre vonatkozó szabályokkal, tehát a megalkotástól megilleti, a szerző halálától
számított általában 70 éven át. Fontos kiemelni, hogy a védelem nyilván az eredeti, a
szerző által kitalált karaktereket illeti csak, hiszen, ha például egy fantáziavilágot teremt
a szerző és abban megjelennek mitologikus lények (troll, sellő, tündér, boszorkányok),
azok csak abban az esetben képezhetik a szerző tulajdonát, amennyiben valamilyen
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olyan egyedi jelleget ad nekik, ami megkülönböztethetővé teszi őket a köztudatban élő
fantasztikus lényektől. Például gondolhatunk Harry Potterre, a varázslóra, aki annyira
részletesen és olyan egyedien lett megformálva, hogy már nem egy a varázslók közül,
hanem egy milliókat érő karakter J.K.Rowling tulajdonában. A legnehezebb része a
védelemnek ebben az esetben, hogy még amikor az író részletesen leírja a figura
jellemzőit, akkor is az olvasókban egy némileg eltérő, de alapvető jegyeiben megegyező
kép alakul ki, ebből kifolyólag, ha például valaki ezt a benne kialakult képet lerajzolja,
igen nehéz megállapítani, hogy a jellemző tulajdonságok milyen mértékű hasonlósága
valósít már meg jogsértést.75 Ruijsenaars Goldsteint idézi, aki szerint egy irodalmi
karakter akkor rendelkezik megkülönböztető személyiséggel, és így védhető szerzői
jogilag, ha "annyira körülírt, hogy a viselkedése olyan mértékig előre meghatározható,
hogy ha egy új szituációba helyeznénk, akkor megkülönböztető és nem meglepő módon
reagálna".76 Véleményem szerint ez a meghatározás részben helytálló, hiszen ha a
karakter viselkedése kiszámítható az olvasók szemében, akkor valóban kellően
meghatározott és ezáltal védhető a figura, ugyanakkor egy szimpla rajz esetén nem ad
eligazítást arra nézve, hogy mikor valósul meg olyan mértékű hasonlóság, hogy az már
jogsértő legyen. Talán a legalkalmazhatóbb mérce erre nézve, hogy egy átlagos
fogyasztó, aki olvasta a könyvet, felismerné-e a megjelenő képben a könyvben leírt
alakot, társítaná-e ezt az íróhoz, mint forráshoz.
A képregények figuráinak Ruijsenaars szerint kettős a természete, egyrészről
grafikus művek, és mint olyanok védelem alatt állnak, másrészt fiktív alakok is,
amelyek egy másik mű részeként jelennek meg. Ebből következően önálló
jelentéstartalmuk is van, de emellett az egész műben is van egy jelentéstartalmuk, annak
részeként is vizsgálhatóak és védhetőek a szerzői jog által. 77 A jogok keletkezése és a
védelem természete szempontjából ide sorolnám a képeskönyveket is, tekintve, hogy a
karaktereket ott is egy történet egészíti ki, a kettő között az alkotás folyamatában és a
jogosultak szempontjából van inkább különbség. Felmerül a kérdés, hogy vajon a
képregényben/képeskönyvben megjelenő rajzolt karakterek művészeti alkotások-e, nos
ezt a kérdést nyilván legalább annyian válaszolnák meg igennel, mint ahányan nemmel.
Amennyiben nem tekintjük annak, akkor csak mint a mű részei esnek védelem alá.
Álláspontom szerint azonban önmagukban is művészeti alkotásoknak minősülnek, és
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ezáltal a szerzői jog önmagában is védi őket. Ezt az álláspontot erősíti meg az Szjt. két
rendelkezése is. Az egyik szerint "a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének
vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő
bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére." A másik
szorosan kapcsolódik a merchandising tevékenységhez: "a szerzőt megilleti a műben
szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának és az ilyen hasznosítás
engedélyezésének kizárólagos joga is."78 A magyar joggyakorlatból érdemes
megemlíteni a Vízipók figurájával kapcsolatos pert, ahol a másodfokú bíróság
indoklásában egyértelműen elkülöníti a karaktert és annak alkotóját a film és a
forgatókönyv jogaitól, megállapítva, hogy "az adott esetben a felhasználás kizárólag a
figurákra terjedt ki, az semmilyen módon nem hozható összefüggésbe sem a
forgatókönyvvel, sem a filmalkotással, a közvetlen kapcsolat tehát csak a figuratervező
alkotói tevékenységével állapítható meg."79 A verbálisan leírt karakterekhez képest
egyszerűsíti itt a helyzetet, hogy az alakok megjelennek grafikus formában és ezáltal
könnyebben megállapítható a hasonlóság, és természetesen a védjegy oltalom is
lehetséges esetükben.
Általában a rajzfilmek, és a filmek karaktereit együtt kezelik a védelem
szempontjából audiovizuális figuraként, és mint olyanok ők mutatják a legtöbb belső és
külső tulajdonságot80, hiszen a rajzolt karakter mellett annak személyisége is kiválóan
kifejezhető nem csupán neki tulajdonított mondatokkal, hanem mozgásával, hangjával
is. Némileg külön kezelem itt a rajzfilmeket és az egyéb filmeket, tekintve, hogy eltérő
lehet a védelem rájuk nézve. A rajzfilmek figurái grafikailag magas szinten, minden
részletre kiterjedően kidolgozottak, általában ruhájuk is a legapróbb részletekig
megrajzolt, így védelmük nyilván egyszerűbb, mint a többi figuráé. Az alkotók
többnyire bebiztosítják magukat, és ebből kifolyólag a legtöbbet védjegyként is
bejegyeztetik, sőt sokszor ruházatuk és azok színkombinációja is külön bejegyzés alatt
szerepel. Amennyiben mégsem jegyeznék be védjegyként akkor is védelem alatt állnak
a szerzői jog szerint, illetve Amerikában és Koreában bejegyzés nélkül is jóhírű
védjegyként ismertek el bizonyos karaktereket, és erre hivatkozva elutasítottak későbbi
bejegyzési kérelmeket, ahogy a bevezetőben említésre került.
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A filmekben már ketté kell bontani a fiktív és az élő személyeket. A fiktív
alakok alatt értendőek mindazon karakterek, amelyek megjelennek, de nem a színész
arcát látjuk, hanem egy fantázia teremtményt, így például Hulk karaktere, vagy a
Transformers robotjai. Nyilván védettek lesznek szerzői jog által is, hiszen a filmben
jelennek meg, egyediek, eredetiek, de nagy valószínűséggel védjegy is védi őket, sőt az
eladásra szánt játékmodellek formatervezési mintaoltalomként is bejegyezhetőek. Tehát
ha egy filmes karakter jogait szeretnénk megszerezni, akkor nagyon végig kell
gondolni, pontosan milyen célra is szeretnénk használni, és az annak megfelelő oltalmi
forma jogtulajdonosával kell szerződnünk, ami oltalmi formánként eltérhet. Az élő
személyek által megformázott karakterek esetén mindazok a jogok megilletik a szerzőt,
mint a fiktív karaktereknél, de emellett felmerülnek olyan többletjogok, esetlegesen
kötelezettségek, amelyek kizárólag az élő személyhez kapcsolódhatnak. Ezek a jogok a
karaktervédelemnek csupán érintőleges területei, hiszen a színész személyéhez
kapcsolódnak inkább. Itt elsősorban a személyiségi jogokra kell gondolni, amelyeknek
sajátos dimenziója az amerikai "right of publicity" emelendő ki elsősorban a
karaktervédelem kapcsán, de hogy látható legyen a különbség a magánélethez való jog,
a képmáshoz és hangfelvételhez való jog, illetve a "right of publicity" között, szükséges
némi kitérő a személyiségi jogokra is. Az amerikai jogban a személyek jogáról
értekezve Magold Prossert idézi, miszerint a magánélethez való jog a felperes személye
elleni támadások négy típusát foglalja magába, amelyek négy különböző érdeket
jelenítenek meg: "1. az alperes előnyére és hasznára a felperes nevének,
megjelenésének eltulajdonítása, 2. indokolatlan és rendkívül sértő behatolás más
magánéletébe, 3. magánjellegű tények publikussá tétele, 4. népszerűség, amely a
felperest rossz színben tünteti fel a publikum előtt."81 Érdekes felvetés lehet még, hogy
vajon a magánélethez való jog mindenhol megilleti-e az embert, például mi van akkor,
ha valaki közterületen filmez és felvesz másokat. Amennyiben egy tömeget vesz fel,
nincs kérdés, a film célja a tömeg mutatása, nem az egyes személyeké, ezt bárki
engedély nélkül teheti, de vajon mi van akkor, ha meghatározott személyeket veszek fel.
Donaldson hoz egy érdekes bírósági esetet, amiben a bíróság azt mondta ki, hogy a
felperes nem várhatott el magánéletet egy publikus helyen, a filmstábnak minden joga
megvolt őt lefilmezni és leadni a televízióban. Kiemeli a szerző, hogy ez általános
szabály, úgyhogy mindenki vigyázat, ha Amerikában közterületen vagyunk és egy

81

MAGOLD, Hans Arno: Personenmerchandising, 1994., 25.o.

28

filmes stáb arra jár, minden további nélkül akaratunk ellenére is bekerülhetünk az esti
híradóba például.82 Hasonló, mégis eltérő véleményem szerint az Új Ptk.-ban szereplő
képmáshoz és a hangfelvételhez való jog, amely szerint általános szabályként engedélyt
kell kérni az érintettől, de hozzájárulásához nincs szükség tömegfelvétel és nyilvános
közéleti szereplésről készült felvétel esetén.83 A fentebb idézett amerikai esetben két
teljesen hétköznapi utcai járókelőről volt szó, akiket nem tömegben vettek fel, nem
nyilvános rendezvényen és akik semmilyen formában nem voltak közszereplők. A két
fél már a helyszínen megmondta a stábnak, hogy töröljék a felvételt róluk és hogy az
semmilyen formában nem kerülhet adásba, ennek ellenére bekerült a műsorba, és a
bíróság ennek ellenére úgy ítélte meg, hogy jogos volt a tévés stáb eljárása. A magyar
jog a nyilvános közéleti szereplés fogalmát használja, amelybe minden valószínűség
szerint egy utcán sétáló személy nem tartozik bele, és így az ő egyéni, elkülönített
módon történő megjelenítése sérteni fogja személyiségi jogait, amennyiben nem adott rá
engedélyt..
A "right of publicity" az amerikai jogban létező fogalom, amelynek lényege mint
korábban kifejtettem, hogy megakadályozza, hogy más engedély nélkül használja egy
személy nevét, meghatározó személyiségjegyeit, hangját kereskedelmi célokra. 84 A
koreai joggyakorlat is átvette ezt, és 1997-ben Hong Chae Chung színész saját arcának
és jellemzőinek egy gyógyszergyártó cég általi engedély nélküli kereskedelmi
felhasználásáért perelt.85 Ruijsenaars a színészi teljesítmény címszó alatt foglalkozik
ezzel a kérdéssel, de kiemeli, hogy ez jog az amerikai terminológiában valójában nem a
színészi teljesítmény elismerése, hanem a versenyjog egy szférája, amely a tömegeket
megtévesztő utánzatoktól jelent védelmet a figurát megformáló színész számára.86
Magold és Donaldson is McCarthyt idézi, aki az amerikai jogban úgy fogalmazza meg a
magánélet megsértése és a right of publicity közti különbséget, hogy előbbi a pszichét
ért sérülésre, míg utóbbi a pénztárcát értre fókuszál.87 A magyar képmáshoz és a
hangfelvételhez való jog valahol a kettő között helyezhető el, hiszen szűkebb kört fed le
(kizárólag a képeket és hangfelvételeket), azonban a kereskedelmi célzat nem
követelmény. Magold elég hosszan foglalkozik a személy lehetséges védelmének jogi
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természetével és az amerikai jog két alapvető modelljét mutatja be: az egyik a "PrivacyModell", amelyben a személyes jogok vannak kiemelve, amelyek a személy
elidegeníthetetlen, személyével szorosan összefüggő és a halállal megszűnő jogai és ide
kerül besorolásra a right of publicity is; a másik a "Property-Modell", amelyben a right
of publicity elkülönülten szerepel a magánélethez való jog mellett, és tulajdoni jellege
kerül a középpontba. Végeredményként arra jut, hogy a két jog (right of publicity, right
of privacy) lényegében azonos, és így egységes jogként kezelendőek.88 Alapvetően
egyetértek vele, teljesen elválasztani semmiképpen sem lehet a személyes és a
gazdasági részt, talán célszerűbb nem két jogként, hanem egy jog két aspektusaként
tekinteni rájuk, ahol a magánélethez való jog egy alapvetően tiltó, míg a right of
publicity egy engedélyező, a vagyoni érték fogalmára fókuszáló jog. Az utóbbinak
védelmére ott van a szerzői jog, versenyjog és az iparjogvédelem területe is, így
véleményem szerint nem szorul megkülönböztetett védelemre még a személyiségi jogok
területén is. A személyiségi jogok érdekes vonatkozása, hogy mi történik velük a halál
után. A személyes jogok a halállal megszűnnek, hiszen a személy nincs többé,
ugyanakkor érdekes egyfajta továbbélése a kegyeleti jog a magyar jogban, ami azonban
az amerikai jogban nem található meg.89
A megalkotás után nyomban felmerül a kérdés, hogy mely ország tekinthető
származási országnak, és így elsősorban mely jogot kell vizsgálni a védelem tényének
és terjedelmének megállapítása érdekében. A Berni Konvenció szerint származási
országnak tekintendő az első publikáció helyének országa, ha egy időben több
országban publikálták, akkor annak a joga, amelyik a legrövidebb védelmi időt
határozza meg. Amennyiben az első publikáció egyszerre történik olyan országban,
amely a Konvenció tagja, és olyanban amelyik nem, akkor előbbi tekintendő. Nem
publikált művek esetében, vagy ha kizárólag olyan országokban jelentették meg a
művet, amely nem csatlakozott az egyezményhez, akkor a szerző állampolgársága
szerinti ország, kiemelve, hogy filmes alkotások esetében ha az alkotó üzleti központja
vagy szokásos tartózkodási helye az egyezményt aláíró országok valamelyikében van,
akkor az számít származási országnak.90 Az általam vizsgált országok mindegyike tagja
ezen egyezménynek91, így szabályozásuk ennek megfelelő rendelkezéseket tartalmaz.
Ebből kifolyólag a védelem a külföldön megjelent műveket csak akkor illeti meg, ha a
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szerző az adott ország állampolgára vagy a védelemre nemzetközi szerződés vagy
viszonosság alapján jogosult.92
Összefoglalva a megalkotás során figyelemmel kell lennünk arra, hogy milyen
típusú karaktert kívánunk létrehozni/ létrehozatni, milyen források felhasználásával, és
hogy mi a célunk a figurával a későbbiekben, mert a jogok mindezektől függően
alakulhatnak. További szempont, hogy a figuránkra vonatkozó védelem szabályai azon
ország szabályai lesznek elsődlegesen, ahol először kerül kiadásra művünk.

III. Ki a jogosult?
Amint megállapítottuk, hogy az adott karakter a szerzői jog avagy a védjegy
által biztosított védelmet élvezi, a legfontosabb kérdéskör, hogy megtaláljuk ki a
jogosultja ezen védelemnek, kit kell megkeresnünk, hogy felhasználhassuk a karaktert.
A legegyszerűbb módja ennek, ha a mű kiadásának országában felkeressük a szerzői
jogi irodát, illetve a védjegybejelentésre szakosított szervet. Habár a szerzői jog nem
bejegyzés köteles, mégis legtöbbször bejelentik a szerzők, tekintettel arra, hogy így
bizonyos előnyöket szerezhetnek. A szerzői jogi irodák mellett a közös jogkezelő
szervezeteket érdemes kiemelni, amelyek ugyan nem tekinthetőek jogosultnak, azonban
a jogosultak megbízásából kezelik azok jogait, így például Magyarországon a filmek
tekintetében a FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete. A
védjegyek esetében viszonylag egyszerű a helyzet, minden országban egy kijelölt
szervezet van, így Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, USA-ban a
Szabadalmi és Védjegy Iroda93, és nemzetközi szinten pedig a WIPO Nemzetközi
Irodája tartja nyilván a bejelentéseket.
1. Védjegy
A védjegyek esetében a bejelentő lesz a jogosult, aki egyúttal kifizeti a
bejelentéssel járó szükséges költségeket is, de természetesen amennyiben valaki nem a
saját alkotását jelenti be, rosszhiszeműen jár el, akkor a bejelentés megtámadható és
törlésre kerülhet, ha bebizonyosodik, hogy nem azt a személyt illeti a jog, aki
bejelentette. Védjegy elképzelhető minden fentebb említett mű esetében, így könyv,
képeskönyv, képregény vagy filmek esetében is egy karakterre. A fontos kérdés a
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grafikai ábrázolhatóság és a megkülönböztethetőség, ha ez a két feltétel fennáll, akkor
bejelenthető a védjegy függetlenül attól, hogy milyen műben található.
2. Szerzői jog
Első ránézésre azt mondhatnánk ez egy egyszerű kérdés, hiszen ki más lenne a
jogosult, mint a szerző, felületesen szemlélve a kérdést ezzel megválaszoltnak lehet
tekinteni, azonban a valóság közel sem ennyire egyszerű. Egyrészt vannak többszerzős
művek, a magyar törvényben a következőképpen kategorizálva: közös művek,
együttesen létrehozott művek és gyűjteményes művek. Másrészről nem csak a szerző
jogosult, hanem léteznek a szerzői joggal szomszédos jogok jogosultjai: az
előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a rádió- és televíziószervezetek és a
filmelőállítók. Jelen dolgozatomban csak az utóbbiakra térek ki, mert a filmes
karakterek tekintetében azoknak van relevanciája. Harmadrészt pedig bizonyos
jogrendszerekben, így az amerikaiban a szerző el is adhatja a műhöz fűződő vagyoni
jogait és ez esetben a továbbiakban nem lesz jogosult, ezt azonban a szerződések
keretében tárgyalom.
A. Többszerzős művek esetében
A közös művek94 esetében minden szerző jogosultnak minősül, a kérdés csak az
lehet, hogy a szerzői jogok gyakorlása hogyan történik. A magyar szabályozás szerint
amennyiben a mű részei önállóan nem használhatóak fel, akkor a szerzői jog egységes,
a szerzők jogaikat csak együttesen gyakorolhatják, így a mű felhasználására
mindegyiküktől kell engedélyt kérni és ellenkező megállapodás híján a jogdíjat is
valamennyiük kezéhez kell teljesíteni. Belső jogviszonyaikra a közös tulajdon szabályai
irányadóak és kétség esetére a törvény az egyenlőséget vélelmezi. Amennyiben
összekapcsolt művekből álló közös műről van szó a szerzőtársak jogállása megegyezik
az előbbiekben leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy a saját rész tekintetében a szerzői
jogok önállóan gyakorolhatók. Ha azonban egy másik művel kívánnák összekapcsolni
ezen mű valamelyik részét, akkor már minden szerző engedélyére szükség lesz. Az
amerikai szabályozás csak annyit mond ki, hogy a közös művek esetében a szerzői
jogok tulajdonosai közösen a szerzők.95 A koreai szerzői jog szerint a közös mű összes
szerzőjének engedélye szükséges, kiemelve, hogy egyikük sem próbálhatja meg
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rosszhiszeműen megakadályozni az egyetértés elérését, és kinevezhetik egyiküket
képviselőnek, aki gyakorolja jogaikat. A profitot a mű megalkotásához való
hozzájárulásuk arányában kell megosztani ellentétes szerződési feltétel hiányában, és
amennyiben hozzájárulásuk mértéke nem állapítható meg, akkor egyenlő arányban. 96
Az együttesen létrehozott művek97 esetében a szerzők művei olyan egésszé
állnak össze a kollektív munka eredményeként, ahol az egyéni joggyakorlás
lehetetlenné válik. Ebben az esetben a szerzők nem tudják jogaikat gyakorolni alkotó
hozzájárulásuk mértékében, így kizárólag közös joggyakorlásról lehet szó, mindannyiuk
közös engedélye szükséges a felhasználáshoz. A gyakorlatban a filmkészítés világából
nem tudnék erre példát hozni, hiszen a kollektív munka egy filmstúdióban előre
megkötött szerződések (felhasználási, megfilmesítési, koprodukciós stb.) sorával
valósul meg, amelyek rendezik a felek jogviszonyait.
Gyűjteményes műről98 beszélünk, ha tartalmának összeválogatása, elrendezése
vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű. Ebben az esetben a jogosult a szerkesztő,
azonban joga nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerző jogait. Az amerikai
szabályozás ezzel azonos rendelkezést tartalmaz. Praktikusan ha egy gyűjteményes
műben található a karakter, akkor az adott önálló részmű szerzője lesz a jogosult, hiszen
a karakter nem a gyűjtemény szerkesztésében, hanem az egyes műben jelenik meg.
B. Karakter forrása szerint
Amennyiben a karakter egy könyvben leírt jellegzetes figura, a jogosult
általában a könyv szerzője lesz, habár a joggyakorlatot elemezve, jogaival csak igen
nehezen tud élni, tekintve, hogy egy leírás mindig nehezebben azonosítható, mint egy
képileg megjelenített figura. Ilyen esetben a szerzői jog védi az egész könyvet, így ha
magát a könyvet meg akarja valaki filmesíteni, akkor a szerzőhöz célszerű fordulnia. A
jogsértést viszonylag könnyű bizonyítani abban az esetben, ha a könyv teljes
cselekménysorozatát, a karakterekkel együtt felhasználja valaki engedély nélkül,
azonban jóval nehezebb, ha csupán egy karaktert vesz át. Érdemes vigyázni, mert
természetesen nem kizárólag a szerző birtokolhatja ezen jogokat, azokat már eladhatta
(USA) vagy licenszbe is adhatta. Például ezen jogok birtokosa vagy akár tulajdonosa
lehet a könyv kiadója is. Először mindenképp a szerzőt vagy képviselőjét érdemes
96

RK. Copyright Act, Art. 15. és 48.
Forrás: : Szjt. 6.§; LONTAI, Endre- FALUDI, Gábor - GYERTYÁNFY, Péter- VÉKÁS, Gusztáv:
Szellemi alkotások joga, 2006., 55.o.
98
Forrás: Szjt. 7.§; United States Code, Title 17., Chapter 2., §201 (c)
97

33

megkeresni, mert sokszor ha valaki először a kiadót keresi meg, akkor az azonnal
felveszi a szerzővel a kapcsolatot és még ha nem is övé a jog, megszerzi azt.99
A képeskönyvek esetében többnyire a szerző és a rajzoló elkülönül és kettőjük
között a jogok megoszlására általában a köztük fennálló szerződés az irányadó,
tekintettel arra, hogy a figuráról a könyv szerzője ír, ugyanakkor a rajzoló az, aki a
leírás alapján megjeleníti, és a későbbiekben akár a megfilmesítés, akár a merchandising
jogok kapcsán ez utóbbi kerül felhasználásra. Véleményem szerint ilyenkor a közös
művek szabályai szerint mindketten jogosultak lesznek és jogaikat együttesen
gyakorolhatják, tekintve, hogy igen nehéz elválasztani kettőjük alkotó munkáját, hiszen
a könyv szerzője kitalálta és leírta a figurát, a rajzoló pedig a leírás alapján elképzelte és
papírra vetette.
Képregény esetében többnyire a kiadó tulajdonában vannak a jogok, a kiadó az
általa felkért szerzővel, rajzolóval és más közreműködőkkel olyan szerződéseket köt,
amelyekben rászignálják a jogokat.100 Ennek elsődleges oka, hogy a későbbiekben a
karakter lehet a képregény legértékesebb darabja, a képregény eladások bevételének
többszöröse folyhat be a karakterhez kapcsolódó merchandising tevékenységből.
Amennyiben ez nem így történik, akkor a jogosult a szerző lesz, aki lehet egy személy,
amennyiben ugyanaz rajzolta a figurákat, aki a szöveget is megírta, és lehet több
személy, ha a rajzoló és az író elkülönül. Ezen művek esetében az sem ritka, hogy a
lapkiadóval munkaviszonyban állnak a szerzők, és munkaköri kötelezettségük a mű
elkészítése, ebben az esetben a magyar szabályozás szerint a munkáltató szerzi meg a
jogokat a mű átadásával.101 A jogosultakra nézve azonos rendelkezéseket tartalmaz az
amerikai terminológiában ismert "works made for hire" szabályozása, amely esetében
azonban nem csak egy állandó munkáltatóról lehet szó, hanem egy egyedi szerződéssel
megrendelt műről is, ahol a megrendelő a munkáltatóval azonos jogokat kap ellenkező
tartalmú írásos szerződés hiányában.102
Filmek kapcsán talán a legnehezebb meghatározni ki is a jogosult adott esetben,
mert a régebbi filmek esetében a jogok általában több különböző helyre lettek eladva,
licenszbe adva103, és bonyolult végigkövetni a szerződések labirintusát. Bizonyos
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esetekben a producer, más esetekben a stúdió birtokában vannak a jogok. A jogok
megszerzésének speciális esete, amikor a film egy könyvtár része és az egész könyvtár
kerül megvásárlásra. Ezalatt természetesen nem a hagyományos értelemben vett
könyvtárakat, hanem a filmek egy nagyobb csoportját kell érteni, amelynek jogai
egyazon szervezet tulajdonában vannak, például ilyen volt az MGM könyvtára, amelyet
Ted Turner megvett.104
A nemzetközi dokumentumok nem tartalmaznak részletes szabályokat a
jogosultak meghatározása tekintetében. A 2006/115/EK irányelv meghatároz egyfajta
keretet a jogosultakra vonatkozóan: "A filmalkotás vagy audiovizuális mű főrendezőjét a
mű szerzőjének vagy egyik szerzőjének kell tekinteni."105 Emellett kiemeli, hogy az
egyes tagállamok egyéb közreműködőket is szerzőtársnak minősíthetnek. A magyar jog
ezzel összhangban a filmet közös műnek tekinti, a törvény szerint "a filmalkotás szerzői
a film céljára készült irodalmi és zeneművek szerzői, a film rendezője és mindazok, akik
a film egészének kialakításához szintén alkotó módon járultak hozzá".106
A filmeknél külön ki kell térni egy problémakörre, mégpedig a producerek
jogaira. A mai szabályozás szerint világszerte rendelkezik a producer szomszédos
jogokkal az elkészült film kapcsán, amelyek sokszor függetlenek a szerző jogaitól. A
szabályozás azonban alapvető különbségeket mutat a kontinentális és az angolszász
jogrendszerekben, utóbbiakban is vannak jogaik, de azok nem különültek el a
szerzőkétől. 107 Az Szjt. kiemeli a film előállítókat, akiknek az engedélyére a szerzők
engedélye mellett szükség van "a befejezett film hozzáadással, elhagyással vagy
kicseréléssel való módosításához vagy bármilyen más megváltoztatásához", és akik a
szerzők személyhez fűződő jogainak a védelmében is felléphetnek. 108 Emellett a
törvény külön a szomszédos jogok szabályozása keretében kiemeli, hogy a filmelőállító
hozzájárulása szükséges, ahhoz hogy a filmet "többszörözzék, terjesszék (ideértve a
nyilvánosság részére történő haszonkölcsönbe adást is), és vezeték útján vagy bármely
más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a
nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg". Azért itt
emelem ki ezt a rendelkezést, mert véleményem szerint a film előállító a törvényi
definíció alapján (az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
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rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely saját nevében kezdeményezi és
megszervezi a film megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről109)
többnyire a film producere vagy a rendezője, hiszen ők azok, akik a film anyagi
feltételeiről gondoskodnak. A koreai törvény vélelmet állít fel, és azt mondja ki, hogy
ha szerződés másképp nem rendelkezik a felek viszonyáról, akkor úgy kell tekinteni,
hogy a film elkészítéséhez szükséges minden jog át lett ruházva a film előállítójára.110
A filmek kapcsán jöhet szóba a korábbi megkülönböztetés, miszerint vannak élő
személyek és fiktív karakterek. Az élő személyek esetében érdemes kitérni bizonyos
többletjogosultságokra, amelyek megilletik őket, illetve tűrési kötelezettségükre, amit a
közszereplőkre vonatkozó polgári jogi szabályozás tartalmaz. A többletjogok a
személyükhöz fűződő jogok, amelyek része a korábban tárgyalt publicitás joga és
persze a magánélethez való jog a közszereplőkre vonatkozó megszorításokkal. Utóbbira
az Új Ptk. 2:44. bekezdése tartalmaz rendelkezést, amely szerint "a közügyek szabad
vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak
védelmét méltányolható közérdekből, szükséges és arányos mértékben, az emberi
méltóság sérelme nélkül korlátozhatja". Emellett ide sorolható az a korábban említett
szabály is, amely szerint nyilvános közéleti szereplés esetében nem kell az érintett
engedélye a képfelvétel elkészítéséhez. Amellett, hogy ezen személyek emberi
méltósága nem sérülhet, nyilván korlátot szab a becsülethez és jóhírnévhez való joguk
is. Érdekes momentumnak tekinthető a jogfejlődés szempontjából a Californiai polgári
törvénykönyv néhány passzusa, amik az "anti-paparazzi" szabályozás nevet kapták, és
igyekeznek biztosítani a hírességek számára is a privát szférához való jogot. Az egyik
konstrukció a birtokháborításnak egy sajátos eseteként írható le, amikor a háborító azzal
a céllal lépett engedély nélkül a magánterületre, hogy ott fotókat, felvételt készítsen.
Azonban nem kell feltétlenül birtokháborításnak történnie, elég ha valakiről magánéleti
szituációban fotó készül, amely személyére nézve támadó jellegű. Ezekhez 2010-ben
született egy kiegészítés, amely alapján a hírességek perelhetik azon média cégeket is,
amelyek eladnak, továbbítanak vagy közzétesznek olyan fotókat, amelyek a rajta
szereplő személy számára támadó jellegűek és a cég tudta vagy tudnia kellett, hogy a
fotó illegálisan lett beszerezve.111
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problematikája, amely kizárólag a szerzői jog kapcsán fordulhat elő, tekintettel arra,
hogy a védjegy bejelentés köteles, jogosultja minden esetben a nyilvántartásba
bejegyzett személy. Ezekben az esetekben a jogosultság nem állapítható meg a
bejegyzésekből. Nem tévesztendő össze az álnéven írt vagy a ki nem adott munkákkal.
Ebben az esetben arról van szó, hogy valamikor volt egy jogosult, a mű védett a szerzői
jog által, de a jogosult személye nem állapítható meg, így például a szerzői jogi irodánál
bejegyzett adatok elavultak és a megadott elérhetőség nem él többé, vagy a szerző
meghalt és nem megállapítható(ak) örököse(i), vagy névtelenül publikálták a művet és
immár nem állapítható meg a szerző személye, de az is előfordulhat, hogy a szerző
minden jogát eladta és a jelenlegi jogosult nem lelhető fel, akár azért mert nem lett
regisztrálva, vagy az ismételt eladások következtében nem nyomon követhető hova
kerültek a jogok.112 Ez sokszor komoly problémát jelenthet, így filmeknél, ha olyan
tartalmat szeretnék felhasználni, ami ebbe a kategóriába esik, kérdés mit tehetek, kihez
fordulhatok. Erre többféle megoldás létezik a különböző jogrendszerekben, nemzetközi
szinten pedig mindeddig nincs rá szabályozás. Bizonyos rendszerekben a helyi
bíróságnál vagy más a jog által alapított szervezetnél kell bejelenteni ezen igényemet,
például Kanadában, máshol egy kiterjesztett kollektív licensz rendszer létezik, például
Dániában, de Amerikában például egy korlátozott időintervallumon belül érvényesíthető
kártérítési rendszert javasoltak. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a törvényileg meghatározott
időn belül jelentkező jogtulajdonos számára pénzbeli kárpótlás (remuneration)
fizetendő.113 Véleményem szerint szükség lenne egy egységes nemzetközi szabályozás
kialakítására, mert enélkül a kreatív alkotókat megfosztjuk a művek egy széles
skálájának újrafelhasználásától. Talán a legjobb megoldás egy egységes nemzetközi
engedélyező testület lenne, amelyhez online lehetne bejelenteni az ilyen jellegű
igényeket, és amelynek hozzáférést biztosítanának a nemzeti adatbázisokhoz a szerzői
jog alatt álló művek és bejegyzett jogosultjuk tekintetében. Természetesen be kellene
nyújtani a megfelelő dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy az igénylő minden tőle
telhetőt megtett a szerző felkutatása érdekében, és az igénylő által befizetett összeget
egy alapban kellene elhelyezni, amiből ki lehetne elégíteni a később jelentkező jogosult
díjigényét. Természetesen a testület felállítása meglehetősen bonyolult lenne, már csak
azért is, mert meg kellene határozni, hogy honnan kerül biztosításra a működéséhez
112
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szükséges költségkeret. Az Európai Unióban az elmúlt évben alkottak egy irányelvet
ezen a téren. A 2012/28/EU irányelv az árva művek egyes megengedett felhasználási
módjairól rendelkezik, de hatálya kizárólag "az árva művek felhasználásának a
tagállamokban letelepedett, nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási intézmények,
illetve

múzeumok,

valamint

archívumok,

mozgóképörökség-védelmi

vagy

hangzóörökség-védelmi intézmények és közszolgálati műsorszolgáltatók által a
közérdekű feladatukkal kapcsolatos célok elérése érdekében végzett egyes módjaira
vonatkozik". A magyar szabályozásba a T/11776. számú törvényjavaslattal tervezték
beemelni, amelyet a parlament 2013 október 7-én fogadott el.114 Tehát csak a
felhasználók egy szűkebb rétegére vonatkozik, így amennyiben készülő filmjéhez
szeretne ilyen művet felhasználni valaki, a legjobb módszer továbbra is az, ha
megpróbál minden tőle telhetőt megtenni a szerző felkutatása érdekében, és amennyiben
ez nem sikerül vagy nem használja fel a művet, vagy megkeresi az illetékes nemzeti
szervezetet a mű származásának megfelelően. A magyar szabályozás szerint ilyen
esetben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát kell felkeresni és "az – a felhasználás
módjához és mértékéhez igazodó díj megállapítása mellett – felhasználási engedélyt ad
kérelemre annak, aki a felhasználási szerződés megkötése érdekében a szerző
felkutatására az érintett műtípus és a felhasználási mód figyelembevételével megtette az
adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket, és a szerző felkutatása nem járt
eredménnyel". Ez az engedély legfeljebb öt évre szól, át nem ruházható, nem
kizárólagos és másnak további felhasználást ez alapján nem lehet engedélyezni.115 A
részletesebb eljárási szabályokra most nem térnék ki, de azokat az árva mű egyes
felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009.
(V. 8.) Korm. rendeletben lehet megtalálni.
Ugyan nem szorosan a jogosultakhoz kapcsolódik, mégis itt említeném meg a
közös jogkezelő szervezeteket, amelyek sosem tulajdonosai a szerzői vagy szomszédos
jogoknak, de azokat a szerző nevében kezelik, és így bizony sokszor velük találkozunk,
ha valakinek a jogait szeretnénk megvenni. Ezek a szervezetek országonként alakultak,
így célszerű mindig a saját országunkban lévőt felkeresni a jogok kapcsán. Az Szjt.
tartalmaz néhány általános szabályt ezekre a szervezetekre: "Közös jogkezelés a
felhasználás jellege, illetve körülményei miatt egyedileg nem gyakorolható szerzői jogok
és a szerzői joghoz kapcsolódó ilyen jogok érvényesítése a jogosultak által erre
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létrehozott szervezet útján, függetlenül attól, hogy azt a törvény írja elő vagy az a
jogosultak elhatározásán alapul." A tevékenység végzése nyilvántartásba vételhez
kötött, és a szervezet a közös jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogok gyakorlása és
bíróság előtti érvényesítése során a szerzői vagy kapcsolódó jog jogosultjának
tekintendő.116 Koreában ezt "collective management system"-ként definiálják (megfelel
a magyar jogban szabályozott közös jogkezelő szervezeteknek), amelynek két részét
különítik el: a szerzői jogi trust szolgálatot, és a szerzői jogi ügynöki vagy más néven
bróker szolgáltatásokat.117 2004-ben összesen nyolc ilyen szervezet működött,
mindegyik más művészeket tömörítve, például az írókat, szövegkönyvírókat,
előadóművészeket.118 Ezek jelenleg is működnek, de számuk 2004 óta jelentősen
megnövekedett.119

IV. Védelmi idő problematikája
A védelmi idő problémaköre elsősorban a szerzői jog kapcsán merül fel, hiszen a
meglehetősen hosszú védelem folyamatosan központi kérdése az ezzel foglalkozó
szakirodalomnak, ahogyan azt korábban a bevezetőben is említettem. A védjegy
mindössze 10 éves időtartamot jelent, ami ugyan meghosszabbítható, de nem szabad
elfelejteni, hogy csak addig tudjuk meghosszabbítani a védelmet, amíg az adott karakter
egyedinek minősül, tehát amint átmegy a köztudatba és általánossá válik, már nem
kérhetünk rá védelmet. Persze azt is érdemes kiemelni, hogy egy kifejezés, mint például
a korábban említett Aspirin sokkal hamarabb válhat a köztudatban általános kifejezéssé
(szinte fajtanévvé), mint egy grafikailag ábrázolt egyedi karakter. Arra mindeddig nem
volt példa, hogy az egyediség megszűnésére hivatkoztak volna a bíróságok ilyen
karakterek esetén. Azonban azt is érdemes figyelembe venni, hogy a védjegy
fenntartása anyagi áldozatokat is megkíván, díja van, ami attól függ, hogy mely
ország(ok)ra kívánjuk a védelmet fenntartani, és emellett használatbavételi kötelezettség
is kapcsolódik hozzá a jogosult oldalán.
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1. Védjegy
A védjegyek esetében a védelmi idő az egyes nemzeti jogokban szabályozott,
ennek ellenére mégis megfigyelhető egy általános tendencia a védelem hossza
tekintetében. Nemzetközileg az ipari jogok védelme területén talán a legismertebb a
Párizsi Uniós Egyezmény (PUE)120, ez azonban nem szabályozza ezt a kérdéskört.
Magyar elnevezése megtévesztő, mert nem európai uniós, hanem nemzetközi
egyezményről van szó, és az 1. cikke szerint az aláíró országok uniót alkotnak az ipari
tulajdon védelme tekintetében. A másik fontos része a nemzetközi védelemnek a
Madridi Keretrendszer121, amely a gyári vagy kereskedelmi védjegyek lajstromozásáról
szóló Madridi Megállapodásból és a Madridi Protokollból áll. A protokollt aláíró
tagországok viszonylatában lehetséges a nemzetközi védjegy bejegyzése, ami annyit
jelent, hogy egyetlen bejelentéssel létrehozható a védelem bármely választott
tagország(ok) viszonylatában. Jelenleg 92 ország részese, köztük az összes általam
vizsgált.122 A Madridi Megállapodás 6. cikke szerint a Nemzetközi Irodánál a megfelelő
eljárásban bejelentett védjegylajstromozás hatálya 20 évre szól. Az így lajstromozott
nemzetközi védjegy a bejegyzéstől számított 5 év elteltével függetlenné válik a
származási országban lajstromozott nemzeti védjegytől, azonban ha ezen 5 éven belül
indult eljárás keretében a nemzeti védjegy törlésre kerül, akkor a nemzetközi védjegy
osztja sorsát. Ezzel a 20 éves védelemmel szemben az általam vizsgált országok
mindegyikében az egyes nemzeti szabályozások szerint bejegyzett védjegyet 10 évig
illeti meg a védelem és minden esetben meghosszabbítható szabályozott eljárás
keretében.123
2. Szerzői jog
A szerzői jog esetében a nemzetközi egyezmények alkotják a nemzeti
szabályozásokhoz a keretet és ezek is meghatároznak egy minimális védelmi
időtartamot, amit minden részes állam köteles biztosítani saját jogában. Az Egyetemes
Szerzői Jogi Egyezmény (ESZE) 1952-ben és 1971-ben felülvizsgált változatában is
még 25 éves minimális védelmi időt124 írt elő, míg a gyakorlatban jóval elterjedtebb
1886-ban létrejött Berni Uniós Egyezmény a szerző halálától számított 50 éves általános
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védelmi időt125 szabott meg, azonban a filmes alkotásokat külön kezelte és arra a mű
közzétételétől számított 50 éves minimális védelmet határozott meg. Kiemelendő még
nemzetközi viszonylatban a Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi vonatkozásairól a
Kereskedelmi Világszervezet által alkotott TRIPS megállapodás, ami szintén az 50 éves
védelmet tekinti minimumnak.126
Az Európai Unió tagállamai tekintetében 1993-ban

született egy irányelv

(2006-ban lett a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)127, amely ezt a kérdést
szabályozta. Ez a dokumentum a Berni Egyezményt veszi alapul, de a védelmi időt
egységesen a szerző halálától számított 70 éves időtartamban128 határozza meg, és nem
tesz különbséget a filmalkotások tekintetében sem. Az egyetlen kivételt a szomszédos
jogok jelentik, ahol a védelmi idő 50 év az első előadástól,a hangfelvétel első
rögzítésétől, illetve a műsor első sugárzásától számítva.129 Tekintettel arra, hogy
Magyarország az Unió tagja, szintén ezt a szabályozási modellt követi.130 Az irányelvet
azóta módosította a 2011/77/EU irányelv, azonban a karakterek szempontjából nem bír
jelentőséggel, tekintettel arra, hogy a hangfelvétel előállítókra és az előadások
rögzítésére tartalmaz módosításokat. Az irányelv utal a korábban a témával foglalkozó
Berni Egyezményre, a WPPT egyezményre131 és a 93/98/EGK irányelvre, megállapítva,
hogy korábban a szerző halálától számított 50 éves védelmi idő volt az általános a
szerzői jogok esetében, amelynek elvi hátterét az adta, hogy a szerző leszármazottainak
első két generációja számára nyújtson védelmet a szabályozás. A 2006-ban elfogadott
irányelv a meghosszabbodott átlag életkort figyelembe véve ezt a tartamot 70 évre
emelte fel. Az egységes koncepció mindenképpen elismerésre méltó, ugyanakkor
véleményem szerint számolva a XXI. század információs forradalmával, érdemes lenne
átgondolni ezen időtartamot.
Az Amerikai Egyesült Államok szerzői joga is a szerző halálától számított 70
éves általános védelmet határoz meg, de a névtelen, álnéven írt, illetve a más számára
írt132 művek esetében az első publikálástól számított 95 éves, vagy a megalkotástól
számított 120 éves védelmet ad, attól függően melyik telik le előbb az adott mű
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esetében.133 A más számára írt mű egyrészt jelenti a munkaviszonyban álló alkalmazott
által a munkaköre keretében előállított műveket, másrészt a speciálisan a filmben való
felhasználásra rendelt vagy beszerzett munkákat.134

Ez a szabályozás egy 1998-as

módosítás eredménye, ami több néven is ismert (Sonny Bono Copyright Term
Extension Act, Sonny Bono Act, vagy the Mickey Mouse Protection Act). Ez a
szabályozás a gyakorlat szempontjából azt eredményezte, hogy Amerikában az 1923
előtti művek már a közkincs részei, az 1923-1977 között alkotott művek, amennyiben a
megújítás iránt kérelmet adtak be esetükben, összesen 95 évig élveznek védelmet,
akárcsak az 1977 után más számára írt művek.135 Tehát amennyiben amerikai művet
szeretnénk felhasználni nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy nem áll-e még mindig
szerzői jogi oltalom alatt, hiszen egy 1923-ban írt/kiadott mű még egészen 2018-ig nem
válik a közkincs részévé. Így például ha Walt Disney egyik első figurájának a Mickey
Mouse-nak a felhasználására gondolunk, az bizony még 2023-ig védelem alatt áll az
amerikai jog szerint. Már bevezetésekor többen támadták, sőt a kérdés egészen a
Legfelsőbb Bíróságig jutott. Az Eldred v. Ashcroft perben a Legfelsőbb Bíróság előtt az
1998-ban kiadott Sonny Bono nevével fémjelzett szerzői jogi törvénynek az
alkotmányba ütközését akarták bizonyítani, azt a tényt, hogy a védelmi idő
felemelésével a véleményszabadság, különösen az internetes véleményszabadság
korlátozása valósul meg, ami azonban sikertelenül végződött. A per során a törvény
haladási záradékkal (Progress Clause; USA Alkotmánya 8. cikk) ellentétes voltát
kívánták bemutatni, amely záradék többek között kimondja, hogy „a Kongresszusnak
jogában áll elősegíteni a tudomány előrehaladását… azáltal, hogy korlátozott ideig…
kizárólagos jogot biztosít a szerzőknek… saját műveik… hasznosítására”.
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Az

indítványozók szerint a törvény azzal, hogy a szerzők halála utáni 70, illetve cégek
esetében az első kiadást követő 95 évre hosszabbítja meg a szerzői jogi védelmet,
ellentmond a klauzulában megfogalmazott időbeli korlátozottságnak, hiszen ha a
Kongresszus bármikor meghosszabbíthatja a védelem időtartamát, azzal tulajdonképpen
örök idejűvé válhat a védettség. Ez a rendkívül hosszú időtartam nem csak az esetleges
felhasználóknak, hanem az esetek nagy részében a szerzőknek sem áll érdekében,
hiszen a legtöbb mű már a kiadása után pár évvel sem hoz anyagi hasznot, nem hogy a
kiadása után 70 vagy 95 évvel. Amerikában „ha megnézzük az első húsz évben (1923 és
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1942 között) készült azon műveket, amelyekre érvényes a Sonny Bono törvény, azt
látjuk, hogy mindössze 2 százalékuknak van még kereskedelmi értéke.”

137

Felvetődik a

kérdés, hogy biztosan megfelelő-e a jelenlegi szabályozás, amely hazánkban ugyancsak
a szerző halála utáni 70 éves védelmet fogalmaz meg, és ha nem jó ez a megoldás,
akkor vajon lehet-e találni egy másikat, ami ennél alkalmasabb lenne.
Japánban az általános szabály szerint a szerző halála után még 50 évig védett a
mű, és amennyiben névtelenül vagy álnéven hozták nyilvánosságra, akkor ugyanez az
időtartam az első publikációtól számítandó. Az álnéven irt művek esetében a szerző
halálától számítandó az 50 év, amennyiben általánosan ismert, hogy az ő álneve, vagy
ha a publikációtól számított 50 éves időtartam alatt nevét nyilvánosságra hozza vagy
regisztráltatja magát. A munkaviszonyban és más hasonló jogviszony keretében alkotott
műveknél szintén az első publikációtól számítódik az időtartam. A szomszédos jogok
tekintetében szintén az 50 éves időtartam irányadó, azonban a filmek esetében az első
nyilvánosságra hozataltól számított 70 éves védelem van. 138
Dél-Koreában a japán szabályozáshoz hasonlóan az 50 éves védelmi idő az
általános. A filmek esetében azonban az első nyilvánosságra hozataltól csupán 50 évig
él a védelem.139
Ugyanakkor előfordulnak sajátos szabályozási "anomáliák" is, például Pán
Péter az USA-ban már a közkincs része és így elvárnánk, hogy máshol se essen védelem
alá, tekintettel arra, hogy a védelmi idő hosszát tekintve ők járnak az élen, de NagyBritannia speciális státuszt adott a karaktereknek a történetben, amelyeket náluk örökös
szerzői jogi védelem illet, melynek jogosultja egy londoni gyerekkórház.140 Noha a cél
nyilván elismerendő tekintve, hogy egy egészségügyi intézményről van szó,
véleményem szerint örökös védelmet semmilyen karakternek sem szabadna adni a
világon, mert a szerzői jog lényege a korlátozottság, ami ezzel megszűnik, és a kreatív
alkotókat is elriasztja. Ugyanakkor ebben az esetben a jogokat az alkotó, JM Barrie
hagyta az intézményre és a parlament csupán örökössé tette őket, így végső soron a
szerző akaratát valósították meg. Összefoglalva amíg ez csak egy kivételes lehetőség és
nem egy tendencia, addig természetesen a szerzőknek nem jelent gondot és a kórház
finanszírozását nyilván nagyban megkönnyíti, bár az elmúlt években minden
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valószínűséggel csökkent bevétele, hiszen a világ legtöbb országában és Európában már
nem védettek a figurák, a védelem 2007-ben megszűnt a szerző 1937-es halálára
tekintettel.141 Azonban a filmkészítőknek nem árt vigyázni, mert ha filmjüket NagyBritanniában szeretnék bemutatni, akkor szükséges a kórházzal egyeztetést folytatni a
jogok értéke tekintetében.
Véleményem szerint erősen át kellene gondolni a védelmi időre vonatkozó
szabályokat több szempontból is. Először is figyelembe kell venni, hogy a szellemi
alkotások védelmének elsődleges célja, hogy a szerző kreatív alkotását más ne
használhassa fel meghatározott ideig, és ezzel a szerzőnek megtérüljön a művébe
fektetett idő és munka, illetve amennyiben lehetséges a szerző profitra tegyen szert
általa. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy a későbbi kreatív alkotókat sem szabad
erős korlátok közé szorítani, egy idő után meg kell szűnnie a védelemnek, hogy mások
felhasználhassák bizonyos részeit új alkotásokhoz. Amikor elkezdték védelem alá
helyezni a szellemi alkotásokat, akkor még a körülmények egészen mások voltak,
főként három tényezőre hívnám fel a figyelmet: egyrészt az átlag életkor jóval
alacsonyabb volt, másrészt kezdetben rövidebb volt a védelmi idő, és harmadrészt a
technika sokkal kevésbé játszott szerepet az emberek életében. Az életkor tekintetében
nyilván nem mindegy, hogy a szerző 50 vagy 90 éves korában hal meg, hiszen utóbbi
esetben, ha művét teszem fel viszonylag korán, mondjuk 20 éves korában alkotta, akkor
az összesen 140 évig lesz védett, ami a mai felgyorsult világban elképesztően hosszú. A
technika pedig még a fiatalok számára is követhetetlen tempóban fejlődik. Már
önmagában a közlekedés (szállítás) szerkezetének átalakulása (gondolva itt a repülő
olcsóbbá és elérhetőbbé válására a nagyobb tömegek számára) és az internet
megjelenése nagyon felgyorsított mindent, hiszen ha a szerző kiadja a művét, az aznap,
vagy másnap már a világ másik felén is elérhető lesz. Ez azonban csak a kezdet volt, és
mára messze túlhaladt ezen a technika, és itt gondolhatunk a 4G-vel működő okos
telefonokra és a rájuk írt alkalmazásokra, vagy arra hogy immár otthonunkba is elérhető
a háromdimenziós nyomtatási technológia. Mindezek következtében bármilyen
újdonság sokkal gyorsabban válik elavulttá, mint bármikor korábban a történelemben,
és így véleményem szerint a szellemi alkotások védelmének is haladnia kellene a korral.
Nyilván nem gondolok olyan radikális megoldásokra, hogy töröljük el védelmüket, mint
amit egyesek már felvetettek, de az időtartamot röviditeni kellene a leírtak fényében.
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Azt javasolnám, hogy a védelmi időt csak abban az esetben számítsuk a szerző
halálától, ha az nem lett nyilvánosságra hozva, egyébként pedig a publikációtól, és az
ideje legyen 50 év, illetve amennyiben a szerző ennél hosszabb ideig él, akkor a
védelem tartson a haláláig. Véleményem szerint ez elégséges védelmet nyújtana, hiszen
a szerző élete végéig mindenképpen kapná az ezzel járó juttatásokat, viszont
kiküszöbölné azt az anomáliát, hogy most bizonyos esetekben még a szerző unokája is
ebből él meg, holott ő semmi kreatívat nem alkotott életében. Emellett azt nem tartom
rossz ötletnek, amit a fentebb említett gyerekkórház esetében bevezettek, nevezetesen
azt, hogy ha olyan országban akarják Pán Péter figuráját felhasználni, ahol már lejárt
védelme, ott is a felhasználó dönthet úgy, hogy a karakter felhasználásáért egy jelképes
összeget juttat a kórháznak, mint korábbi jogtulajdonosnak.142 Ezt azonban csak
közintézmények esetében tartom elképzelhetőnek, és személy szerint nem tudok másik
esetről, ahol a szerző jogai ilyen intézményhez kerültek volna.
Az 2006/116/EK irányelv kiemeli, hogy nem elég a védelem hosszát egységesen
szabályozni, fontos a számítás kezdőidőpontjának megállapítása is, mert anélkül a
harmonizáció nem valósulhat meg. A számítás kezdőidőpontja több eseményhez
kötődhet a védett műtől függően, de minden esetben az esemény bekövetkeztének évét
követő év első napjától kell számítani a védelmet. A számítás az 1970-ben hozott japán,
és a koreai szerzői jogi törvényben is így van meghatározva.143 A filmek és
audiovizuális művek esetében a védelmi idő a japán szabályozás szerint az első jogszerű
nyilvánosságra hozataltól, vagy ha nem hozzák nyilvánosságra, a mű megalkotásától, az
irányelvben

pedig

a

meghatározott

személyek

(főrendező,

forgatókönyvíró,

dialógusszerző, kifejezetten a mű számára írt zene szerzője) halálától számítódik. Ennek
megfelelően az Szjt. 31.§ (6) bekezdése a filmalkotás védelmi idejét szintén az utoljára
elhunyt szerzőjének halálát követő év első napjától számítja. A japán törvény még külön
kiemeli az első publikáció számítását részletekben megjelent művek esetében:
amennyiben rendszeresen megjelenő művekről (pl. képregényekről) van szó, akkor az
egyes részek védelmi ideje külön, megjelenésüktől számit, amennyiben viszont egy
adott művet jelentetnek meg részletekben, akkor a védelmi idő az utolsó rész
megjelenésétől számítódik, azonban ha a következő rész 3 éven belül nem jelenik meg,
akkor az addig megjelent utolsó résztől kell számítani.144 Az Szjt. egyszerűbben kezeli a
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számítást, és kimondja, hogy a több részben nyilvánosságra hozott mű esetében az első
nyilvánosságra hozatal évét minden esetben részenként kell számítani.145
A harmadik országból származó művekre az irányelv és a japán törvény is azt
állapítja meg, hogy a védelmi idő a származási ország hatályos szerzői jogi
szabályozása alapján határozandó meg, és annál hosszabb nem lehet. Ennek elsősorban
gyakorlati jelentősége van, mert ezáltal a létrehozott alkotás mindenütt ugyanolyan
hosszú védelmet élvez, és nem fordulhat elő, hogy egy Japánban megírt zeneszám ott
már közkinccsé vált, de például Magyarországon még védett az eltérő tartamú védelmi
idő folytán.
Itt érdemes kitérni a jogkimerülés egy speciális kérdéskörére, az amerikai
terminológiában "first sale doctrine" problémájára, amely a szerző által engedélyezett,
dologban testet öltött mű (hangfelvétel, könyv, képzőművészeti alkotás, stb.)
forgalomba hozatalához kapcsolódik, és elsősorban a versenyjogi, kereskedelmi jogi
szabályozás kapcsán kerül előtérbe. Sterling három aspektusát különíti el, meglátásom
szerint helyesen,a nemzeti, a regionális és a nemzetközi jogkimerülést. 146 A nemzeti egy
meghatározott országban a piacra kerüléshez kötődik,a regionális egy meghatározott
régióban, így például az Európai Unióban, a nemzetközi pedig amikor már az egész
világon megszűnik a szerző lehetősége arra nézve, hogy a szóban forgó másolat
disztribúcióját kontrollálja a továbbiakban. A japán szabályozás és joggyakorlat ezzel
azonosan ítéli meg a kérdést, és a Legfelsőbb Bíróság kifejtette egy ismételt szoftver
eladás kapcsán benyújtott keresetben hozott határozatában, hogy "a szerzői jog által a
jogosultnak biztosított védelmet a közérdekkel és a szociális érdekekkel harmóniában
kell megvalósítani; általánosságban a termékek átruházása esetében az átruházó a
termékkel kapcsolatos jogokat átruházza a vevőre, aki megszerzi az átruházó minden
korábbi jogát. Abban az esetben, ha a szerzői jog által védett művet vagy annak
másolatát kereskedelmi forgalomba helyezték, vélelmezni kell, hogy a vevő megszerezte
arra a jogot, hogy a terméket szabadon átruházza másra. Amennyiben minden egyes
alkalommal a szerző (átruházó) engedélyét kellene kérni az ismételt átruházáshoz, az
meggátolná a termék szabad kereskedelmi terjesztését, és valószínűleg a szerzői jog
jogosultjának érdekeit is sértené, és végül ellentétes lenne a szerzői jog céljával, amely
a szerzők jogainak védelmét és a kultúra fejlődéséhez való hozzájárulást tűzte ki
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célul."147 Az európai uniós és egyúttal a magyar szabályozásban is megjelenik a
jogkimerülés a szerzői jogok és a védjegyek szabályozásában is. A bérleti irányelv
megállapítja a szerzői és szomszédos jogok kapcsán, hogy a terjesztés joga a
Közösségben "csak a jogosult által vagy az ő hozzájárulásával más által végzett
Közösségen belüli első eladás által merül ki".148 A szoftverek kapcsán ugyanezt a
szabályt tartalmazza a 2009/24/EK irányelv149, így érdemes kiemelni az Európai
Bíróság gyakorlatából az ezt értelmező UsedSoft Gmbh. v. Oracle esetet, amelyben a
bíróság megállapította, hogy a jogkimerülés a program megjelenésétől (on-line letöltés
vagy fizikai formában megvétel) függetlenül bekövetkezik, ha a tulajdonos az Európai
Unióban piacra vitte, vagy az engedélyével került a piacra.150 Az Szjt. szerint "ha a
műpéldányt a jogosult vagy az ő kifejezett hozzájárulásával másvalaki adásvétellel vagy
a tulajdonjog más módon történő átruházásával az Európai Gazdasági Térségben
forgalomba hozta, a terjesztés joga az így forgalomba hozott műpéldány tekintetében –
a bérbeadás, a haszonkölcsönbe adás és a behozatal joga kivételével – a továbbiakban
nem gyakorolható."151 A közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK irányelv 13.cikkében
a következőképpen szabályozza a jogkimerülést: "a jogosult nem tilthatja meg a
védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő hozott forgalomba, vagy
amelyeket az ő kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba a Közösségben". A Vt.
16.§ (1) bekezdése lényegében ugyanezt tartalmazza, azzal az eltéréssel, hogy Közösség
helyett az Európai Gazdasági Térség fogalmát használja. Természetesen vannak
kivételek, amikor mégis megtilthatja a jogosult a használatot, így akkor ha "jogos
érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor,
ha az áru állagát, állapotát megváltoztatták, illetve károsították".152
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V. A filmes karakterek kapcsán előforduló szerződéstípusok
Ez a fejezet arra fókuszál, hogy a gyakorlatban egy készülő filmhez hogyan is
szerezhetünk meg egy karaktert, milyen szerződés is szükséges, ahhoz, hogy jogszerűen
használjam fel a kívánt karaktert. Jelen fejezetben a különböző szerződéstípusokat
kívánom végigvenni, emiatt a korábbi felosztását a karaktereknek nem követi ez a rész,
tekintettel arra, hogy a fiktív karakterek és az élő személyek esetében a
szerződéstípusok azonosak, inkább csak a szerződési feltételekben fedezhetünk fel
különbségeket, figyelemmel az élő személy személyiségi jogaira is. A szerződést
minden esetben a korábban ismertetett jogosulttal kell megkötni, hiszen ő az egyetlen
személy, aki jogosult ezen szerződések megkötésére, őt illeti a jogok összessége.
Mielőtt részletezném az egyes szerződéstípusokat, érdemes nagyvonalakban felvázolni,
hogy milyen módokon szerezhető meg a jog egy karakternek a felhasználására.153 A
legjellemzőbb talán, és ezért is ezzel foglalkozom külön fejezetben, hogy a felhasználó
szerződést köt a karakter felhasználására, ennek egyik fő típusa, amikor a szerző
átruházza az összes jogot, ami a filmgyártáshoz szükséges, ezek egyike lesz maga a
karakter is, a másik amiben meghatározásra kerül, hogy a karaktert pontosan milyen
célra és hol óhajtja a felhasználó felhasználni és licenszet kapok magára a karakternek
erre a specifikus felhasználására. Ez a szerződés megköthető a film elkészülte előtt és
után is bármikor, és mindig figyelemmel kell lenni a szerződési jog alapvető
szabályaira, így az értékarányosság követelményére is, ami sok esetben problémás lehet
a karakterek esetében, hiszen nem egyszerű a piaci értékük meghatározása. A harmadik
esetkör, amikor a művész a felhasználó alkalmazásában álló munkavállaló és ebben az
esetben a munkája keretében előállított karakter a film előállítót fogja megilletni. Ez
azonban csak a három legfontosabb eset a szerződések közül, és ezek mellett igyekszem
röviden kitérni az egyéb kapcsolódó szerződéstípusokra is.
Mielőtt azonban rátérnék az egyes szerződéstípusokra, szükséges az általános
szerződési szabályokra is utalni, hiszen ezek a szabályok adják az egyes
szerződéstípusok mögötti háttérszabályokat, és bizonyos jogrendszerekben itt is
találhatunk olyan rendelkezéseket, amelyek kihatnak a készülő film és így a benne
szereplő karakterekkel kapcsolatos jogokra. Az alapvető szabály a szerződési szabadság
elve, amely minden vizsgált jogrendszerben megjelenik. Sterling említ bizonyos
jogrendszereket (például a francia és a német), ahol ha a felek másképp nem
153
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rendelkeznek, az elkészülő filmmel kapcsolatos jogok a producert illetik automatikusan,
kiemelve, hogy a film előállításához felhasznált művek szerzői jogait ez a rendelkezés
nem érinti.154 Ez azt jelenti, hogy ha a film elkészül mondjuk képregényünk alapján,
akkor az utóbbi szerzőjének megmaradnak jogai, így a karakterhez fűződő szerzői jogai
is, de ugyanakkor a karakterek filmben megjelent formájukban eltérő rendelkezés híján
a producer kizárólagos joga alá tartoznak, így minden további nélkül felhasználhatja
merchandising célzattal, a jogot átruházhatja, vagy a karakter felhasználását
engedélyezheti..
Seiter az amerikai gyakorlatot vizsgálva a következő szerződéstípusokat különíti
el: work made for hire, copyright assignment, licence, financing and distribution,
agency agreements. Moore, Donaldson és Ruijsenaars az alábbi szerződéseket említi
még a karakterekkel kapcsolatban szintén az amerikai gyakorlatból: merchandising,
franchise, option and purchase, writer's agreements, actor's agreement. A magyar
gyakorlatból érdemes kiemelni az Szjt. által szabályozott felhasználási, jogátruházási és
megfilmesítési szerződést, a Vt. által szabályozott használati szerződést, az Új Ptk.-ban
megjelenő franchise szerződést és esetleg a filmgyártás során a jogosultak közötti belső
viszonyokat rendező koprodukciós szerződést.
Az amerikai joggyakorlatban ismert copyright assignment a szerző vagyoni
jogainak átruházását takarja, tehát egy adásvételi típusú szerződés, melynek tárgya a mű
szerzői joga.155 A szerző vagy az általa jogai képviseletére felhatalmazott személy
írhatja kizárólag alá és tárgya a szerzői jog átruházása, természetesen ezalatt kizárólag a
vagyoni jogokat értve. Ettől még a személyhez fűződő jogai fennmaradnak a szerzőnek,
mint a név feltüntetése, a jó hírnevének védelméhez való jog (amelyeket az USA joga
csak vizuális művészek esetében szabályozza), vagy a korábban említett right of
publicity, azonban nem lesz jogosult a továbbiakban rendelkezni művével a
szerződésben meghatározott körben. Érdemes először mindig az adott ország jogát
tanulmányozni, tekintettel arra, hogy erre a szerződéstípusra nem minden országban van
lehetőség, így például a német és osztrák jogban nincs156, emellett az ezekre mintaként
tekintő magyar szabályozásban is fő szabályként kizárt. Az Szjt. kimondja, hogy "a
vagyoni jogok nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem
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lehet, viszont örökölhetőek".157 Az amerikai szerzői jogi törvény a 201.§ (d) pontjában
rendelkezik az átruházásról, mint lehetőségről. A szerzőnek lehetősége van minden
jogát átruházni, ebben az esetben művét a továbbiakban nem adhatja el, nem adhatja ki,
nem köthet semmilyen további szerződést felhasználására, innentől a szerződésben
jogosított másik fél rendelkezik minden joggal, ami a műhöz kapcsolódik. Lehetősége
van arra is a szerzőnek, hogy a műhöz kapcsolódó bizonyos jogosultságokat adjon csak
el, például egy manga (képregény) esetén a megfilmesítés jogát, ilyenkor kizárólag a
szerződésben meghatározott joggal nem élhet a továbbiakban. Emellett nem csak
tartalmában, de az érintett terület tekintetében is korlátozható a jog felhasználása a
szerződésben, tehát kikötheti a szerző, hogy kizárólag Japánra vonatkozóan adja el
jogait. Összegezve, mindig a szerződés az irányadó, így nagyon meg kell fontolni mit is
foglalunk bele, mert az abban szereplő jogok nem értelmezhetőek kiterjesztően, mint
vevőnek kizárólag az ott leírt jogokat van lehetőségem gyakorolni a mű tekintetében,
azokat azonban mindenféle korlátozás nélkül. Amennyiben valamilyen korlátozás alá
esik az általam szerzett jog, annak a szerződésből ki kell derülnie. Így például ha egy
képregényt szeretne valaki megfilmesíteni, természetesen az abban szereplő
karakterekkel,

akkor

célszerű belefoglalni

a szerződésbe a karakterekre, a

megfilmesítésre és a merchandisingra vonatkozó jogokat is, hogy utóbb például
lehetőségem legyen különböző tárgyakat gyártatni, amin a figurák szerepelnek, vagy
egy adott cselekménysor. Önmagában a megfilmesítés joga nem foglalja ezeket
magába, márpedig a XXI. század fogyasztói társadalmában ezekből igen komoly
bevételekre lehet szert tenni, így célszerű, ha rendelkezem az ehhez kapcsolódó
jogokkal is. Abból következően, hogy rendelkezhetek velük, például felhatalmazhatok
harmadik felet a karakterek felhasználására. Ha például vesszük a bevezetőben említett
képregényt a Skip Beat!-et, akkor ha a képregény tulajdonosa a rajzfilm producerével
ilyen szerződést kötött, abban az esetben a következő megfilmesítőnek, azaz a taiwani
sorozat producerének már nem a képregény rajzolójához vagy ha munkaviszony
keretében állította elő, akkor a képregény kiadójához, mint munkáltatóhoz kell
fordulnia, hanem a rajzfilm előállítójához a megfilmesítés jogaiért. A japán és a koreai
szabályozás az amerikai mintát követte, és ezekben az országokban is lehetőség van a
szerző jogainak teljes átruházására a fentebbiekben kifejtetteknek megfelelően. Emellett
mindkét szabályozás kiemeli, hogy a jogok eladása esetében a mű alapján készülő
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származékos művek előállításának és hasznosításának joga csak kifejezett rendelkezés
esetében értendő ide, ha a szerződés ezt explicit módon nem tartalmazza, akkor ezek a
jogok továbbra is a szerzőt illetik.158
Szintén az amerikai jogban ismert a korábban már említett work made for hire
szerződés.159 Amennyiben szeretnék egy karaktert, de én nem vagyok kreatív alkotó
típus és nem találok olyan karaktert sem, ami már létezik és megvenném a jogait, akkor
kereshetek valakit, aki megfelelő anyagi ellenszolgáltatás ellenében egy előre megkötött
szerződés alapján megalkotja a számomra ideális karaktert. Ebben az esetben még a
karakter megalkotása előtt egy olyan szerződést lehet kötni, amelyben kikötik, hogy az
elkészült műre vonatkozó vagyoni jog a megrendelőt fogja illetni a szerződésbe foglalt
összeg ellenszolgáltatásaként és belefoglalják azt is, hogy amennyiben a kész mű sérti
bárkinek a korábbi szerzői jogait, azért az alkotó fog felelősséggel tartozni. Az amerikai
jogban a következőképpen definiálják: "egy alkalmazott által munkaviszonya keretében
elkészített mű, vagy egy mű amit kifejezetten azzal a céllal rendeltek vagy szereztek be,
hogy egy vagy néhány másik műben kerüljön felhasználásra".160 A második kategóriába
kilenc típusa tartozhat a műveknek, és amennyiben egyikbe sem esik valamely mű,
például egy regény vagy színdarab, akkor semmiképp sem sorolható az USA-ban ebbe a
kategóriába.161 Nagy szerepe van annak, hogy ilyen szerződést kötök, vagy a korábbi
adásvételi/ későbbi licensz szerződést, tekintettel arra, hogy ott lehetőség van a szerzői
jog elvileg örök időkre történő átruházására, ami azonban a szerző által mégis
visszavonható bizonyos idő elteltével. Ez azt jelenti, hogy ha a szerző örökre eladta
vagy licenszbe adta jogait, akkor is a törvény szerint, ha a szerződés 1977 utáni, akkor
az aláírást követő 35 év letelte után, ha pedig a szerződés 1978 előtt íródott, akkor a mű
első megjelenését követő 56 év letelte után 5 éven belül élhet a szerződés
megszüntetésének egyoldalú jogával, ami nem korlátozható. Azonban amennyiben a
producer work for hire szerződést köt, akkor a szerző valójában sosem lesz jogosultja a
jogoknak, így ez az egyoldalú felmondás sem áll fenn.162 A koreai és a japán
törvényben ezt az egyoldalú felmondási jogot nem találtam, amit Donaldson az
amerikai jog kapcsán kifejt. A kontinentális jogokban pedig ennek az elkülönítésnek
158

RK Copyright Act Art. 45 (1)-(2); Japanese Copyright Act Art. 61 (1)-(2)
SEITER, Bill - SEITER, Ellen, 2012., 29-31.o.
160
DONALDSON, Michael C.: Clearance & Copyright, 2008., 136.o.
161
DONALDSON, Michael C., 2008., 137.o. - "Exact list of items: 1. a contribution to a collective work,
2. as a part of a motion picture or other audiovisual work, 3. as a translation, 4. as a supplementary
work, 5. as a compilation, 6. as an instructional text, 7. as a test, 8. as answer materials for a test, 9. as
an atlas."
162
SEITER, Bill - SEITER, Ellen, 2012., 29-31.o.
159

51

nincs jelentősége, tekintettel arra, hogy minden szerződéstípust csak határozott időre
kötnek általában. Ugyan mind a felhasználási, mind a jogátruházási szerződés köthető a
teljes védelmi időre, ez nem jellemző, és az már más kérdés, hogy milyen egyoldalú
megszüntetési jogok állnak fenn ebben az esetben.. Ez a szerződéstípus hasonló a
magyar, koreai és japán szabályozásban megjelenő munkaviszony keretében elkészített
műhöz, az eltérést az jelenti, hogy a fentebb kifejtett szerződés nem kizárólag
alkalmazotti és hasonló (közalkalmazotti, szolgálati, szövetkezeti) jogviszonyokra
alkalmazható. Különbség fedezhető fel a jogosultak tekintetében is: a magyar jogban a
természetes személy alkotó kerül szerzőként feltüntetésre, hiszen jogi személy nem
lehet szerző a törvény szerint, míg az amerikai jog szerint a munkáltató vagy a
megrendelő, a koreai és japán jogban a munkáltató kerül szerzőként feltüntetésre, akkor
is ha ez jogi személy.163
A kontinentális és az amerikai jog egyaránt ismeri a licencia szerződést. . A
licencia szerződés is jelenthet kizárólagosságot, de nem jogátruházást. Ennek keretében
a tulajdonos anyagi ellenszolgáltatás ellenében általában meghatározott felhasználást
engedélyez meghatározott területen, így például a filmgyártásban. Többnyire ilyenkor a
licenszbe adó azt nem határozhatja meg, hogy pontosan miként jelenjen meg karaktere,
azt a licenszbe vevő dönti el, kivételesen néhány film esetében biztosítják a szerzőnek
az egyeztetés jogát, amikor a végső szövegkönyvre még reagálhat, eszközölhet rajta
változtatásokat.164 Ebben az esetben a jogosult a példánál maradva a képregény
rajzolója/ kiadója, továbbra is jogosult marad, csak egy kizárólagos vagy nem
kizárólagos jogot ad a szerződésben foglalt felhasználásokra. Tehát, ha a rajzfilm
producere megkapja egy kizárólagos licensz szerződéssel a megfilmesítés és a hozzá
kapcsolódó másodlagos jogokat, akkor a licenszben szereplő módon jogosult a
karaktereket és minden mást felhasználni, de egyben kötelezett is, így ha mégsem
készül el a rajzfilm, akkor a licensz jogokat a tulajdonos visszavonhatja.
Kizárólagossága abban nyilvánul meg, hogy a tulajdonos is kötve van a szerződéshez,
másnak ugyanarra a felhasználási területre nem adhat licenszet az előző szerződés
megszűnéséig. Így jelen esetben a tulajdonos nem adhat újabb licenszet rajzfilm
előállítására a szerződés ideje alatt. Az már vita tárgyát képezheti, hogy vajon más,
például jelen esetben élőszereplős dráma előállítására adhat-e jogot párhuzamosan.
Véleményem szerint a szerződés megfogalmazásától függ, abban az esetben, ha
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kifejezetten a rajzfilm előállítás szerepelt a szerződésben, minden további nélkül
megkötheti az újabb licencia szerződést dráma (vagy akár film, tévéjáték, színpadi mű
stb.) előállítására, ha azonban film gyártása volt az előző szerződésben, akkor annak
kizárólagossága az utóbbi felhasználásra is kiterjedne. Emellett fontos kiemelni, hogy
amennyiben kizárólagos licenszet adott a karakterek felhasználására és a hozzájuk
kapcsolódó merchandising tevékenységre, úgy ez akadályát képezheti a második
szerződés megkötésének, hiszen ezen jogok kizárólagos felhasználója a rajzfilm
producere lett. Minden további nélkül köthet a szerző bizonyos jogokra nem kizárólagos
licencia szerződést is, de ebben az esetben a másik fél ugyan jogszerűen használhat
minden jogot, ami a szerződésben szerepel, de a szerző minden további nélkül köthet
mással ugyanezen jogokra szerződést, ami például a merchandising területén
nyilvánvalóan komoly mértékben csökkentheti a későbbi elérhető bevételeket. Az
általános szerződési formula tartalmaz egy konkrét összeget, amelyet a szerződés
megkötése után rövid időn (általában 30 napon) belül kell a licenszbe vevőnek
megfizetnie és egy jogdíjat, ami a későbbi eladásokból befolyó bevételek meghatározott
százaléka.165 A felhasználással kapcsolatos költségek a licenszbe vevőt terhelik.
Emellett gyakran a jogdíjfizetés mellett a licenszbe adó kiköt a maga számára egy
minőségi kontrollt is a merchandising termékek esetében, ami a márkanév védelméhez,
a tisztességes versenyhez is kapcsolható.166 A magyar jogból ide tartozik az Szjt. által
szabályozott felhasználási és a Vt. által szabályozott használati szerződés is. A szerző az
Szjt. szerint a felhasználási szerződésben engedélyt ad művének felhasználására,
amiért cserébe a felhasználó köteles díjat fizetni. Kizárólagos jogot a szerződés csak
erre vonatkozó kifejezett kikötés esetében ad, de ez nem érinti a korábban adott nem
kizárólagos jogok jogosultjainak szerződéseit. Az engedély korlátozható valamely
területre, időtartamra, felhasználási módra, a felhasználás meghatározott mértékére, és
jogszabály vagy a szerződés eltérő rendelkezése hiányában Magyarország területére
terjed ki és időtartama a szerződés tárgyát képező műhöz hasonló művek
felhasználására kötött szerződések szokásos időtartamához igazodik. Harmadik
személyre csak a szerző külön engedélyével ruházható át a felhasználás joga, és az
engedély a mű átdolgozására csak kifejezett kikötés esetén terjed ki. Megköthető
jövőben megalkotandó műre is a szerződés, de semmis az, amelyikben a szerző
meghatározatlan számú jövőbeli művének felhasználására ad engedélyt. Amennyiben
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jövőben megalkotandó mű a licensz tárgya, akkor a felhasználó az átadást követő két
hónapon belül köteles nyilatkozni annak elfogadásáról.167 A japán és a koreai jogban
szintén létezik ez a szerződési forma, közel azonos törvényi előírásokkal. 168 A Vt.-ben
szabályozott használati szerződés ugyanezt a konstrukciót alkalmazza, csak védjegyek
esetében, kiemelve, hogy ez a szerződés abban az esetben is semmis, ha teljesítése a
fogyasztók megtévesztését eredményezhetné.
A merchandising szerződés keretében a merchandising (kereskedelmi
hasznosításra vonatkozó) jogokat licenszbe vevő a meghatározott árut vagy szolgáltatást
a licenszbe adó által megjelölt végső formában, a megfelelő minőségi előírásokat
betartva köteles piacra bocsátani. A licenszbe adó a végtermék külső formáját,
minőségét, a ráírandó szöveget és saját védjegyének, egyéb megjelölésének rátételét
határozhatja meg.169
A franchise szerződés esetében a licenszhez hasonlóan a középpontban egy
vagy több védjegy van, de a franchise-ba vevőnek a kötelezettségei túlmennek a
licenszbe vevőjén vagy azon, amit egy átlagos merchandising szerződésbe foglalnak.
Nem csupán a végső termék vagy szolgáltatás jellemzőit és a minőséget határozhatja
meg a franchise-ba adó, hanem magának az előállításnak a teljes folyamatát, beleértve
az előállítási és marketing módszereket is.
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szerződés csomagot jelent, amelyben általában van egy védjegyként levédett központi
szimbólum, amit a fogyasztók felismernek és emellett vannak know-how eljárások,
szabadalmak, üzleti és marketing szabályzatok, sőt sokszor még az alkalmazottak
viselete is ide tartozik. Egy ilyen szerződés megkötése egyik szempontból nézve jog egy
már híres név és a hozzá tartozó arculat használatára, a másik oldalról azonban egy
kötelezettség arra nézve, hogy kizárólag azt, és úgy használom, ahogyan arra
felhatalmaz a szerződés. A franchise-ba vevő meghatározott időnként és mértékben
jogdíjat fizet a használatért és a franchise-ba adónak joga van bármikor ellenőrizni. Ez
nem jelenti azt, hogy bizonyos kisebb eltérések nem lehetségesek az adott térség
viszonyaira tekintettel, így például a McDonald's kínálata sem mutat száz százalékos
egyezést a különböző országokban, de a tulajdonosnak mindenről tudnia kell,
hozzájárulása nélkül semmilyen módosítás nem eszközölhető, ami a szerződésben nem
szerepel. Tekintettel arra, hogy a filmes jogban és a filmes karakterek esetében ez nem
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egy jellemző szerződéstípus, ezért jelen dolgozatomban hosszabban nem foglalkoznék
ezzel a kérdéskörrel. Az egyetlen eset, ahol el tudom képzelni, hogy ilyen szerződés
került megkötésre, az a világ több országában megtalálható hivatalos Walt Disney
boltok, amelyeknek belső és külső kialakítása egyaránt rendkívül hasonló. Mint látható
a franchise nem pusztán a karakterre fókuszál, ugyanakkor általában a középpontjában
megjelenik egy karakter is. Donaldson rávilágít, hogy a filmek világában a franchise
nem teljesen úgy definiálható mint általánosságban, egy karakter az egy elképzelés vagy
cím, amely a film jó debütálását hivatott garantálni, ebből kifolyólag a filmmel
kapcsolatos legnagyobb érték is egyúttal. Erre példa a James Bond karakter, amely a
filmtörténet egyik legértékesebb franchise karaktere.171 Amennyiben ezt a második
definíciót vesszük figyelembe, úgy már jóval szélesebb körben képzelhető el a franchise
a filmek, és egyúttal a karakterek világában. Véleményem szerint mindkét
meghatározás alkalmazható, Donaldson meghatározása nem mond ellent az első
definíciónak, csupán leszűkíti azt a filmek világára. A magyar jogban is létező
szerződéstípus, amely az Új Ptk.-ban került be először a nevesített szerződések közé, és
a törvény a következőképpen határozza meg: "Jogbérleti szerződés alapján a
jogbérletbe adó szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve
védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok
engedélyezésére, a jogbérletbe vevő termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és
iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, illetve védett ismeretnek a
felhasználásával, hasznosításával vagy használatával történő előállítására, illetve
értékesítésére és díj fizetésére köteles".172 Maguk a részletszabályok megegyeznek
korábban leírtakkal, tehát azt lehet mondani, hogy ezen szerződéstípus teljesen
megegyezik az amerikai jogban alkalmazottal.
Az option and purchase az tulajdonképpen két szerződést foglal magába, a
magyar polgári jogban is létező vételi jogot és az adásvételi szerződést, de tárgyalása
így célszerű, tekintettel arra, hogy a filmes jogban általában ebben a formában kerül
megkötésre. Így például, ha egy filmproducer meg akarja a képregényt filmesíteni, de
még nem biztos abban, hogy sikerrel jár, célszerű a megfilmesítés és a hozzá
kapcsolódó merchandising jogokat egy vételi szerződésbe foglalnia. A lényege ennek a
szerződéstípusnak, hogy egy jogot szerzek arra nézve, hogy később meghatározott időn
belül, általában előre egyeztetett áron megvegyem a fentebbi jogokat. A filmelőállítás
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esetében 18-20 hónap a tipikus időtartam, amit kikötnek a felek. Általában relatív
csekély összeget fizetek és szerzek némi haladékot, hogy mindent előkészítsek
filmemhez. Az általános szerződési formula tartalmaz többnyire egy merchandising
klauzulát is, amely a karakterekhez kapcsolódó merchandising tevékenységből
származó bevételek bizonyos százaléka, ami csökkenthető a harmadik személyek
szellemi jogai után fizetett jogdíjak egy részével. Amennyiben nem sikerül a filmhez
szükséges többi (így például anyagi) feltételt megteremteni, akkor csak a vételi jog
kikötéséért fizetett díjat veszíti el a filmet előállítani szándékozó és nem a jóval
magasabb teljes vételi árat.173
Az amerikai filmkészítés világa nagymértékben eltér a magyartól, nagy
filmstúdiók léteznek, amelyek sokszor maguk a filmelőállítók, ami a hazai gyakorlatban
nem jellemző, tekintettel arra, hogy egyelőre nincs túl sok nagy stúdió, és amelyek
vannak azok többnyire külföldi produkciók forgatásának adnak helyet. 174 Az amerikai
jogban gyakran alkalmazott financing and distribution szerződés keretében egy
filmstúdió meghatározott összegért vállalja, hogy finanszírozza és előállítja a filmet. 175
Az előre meghatározott összeg általában a profitból való igen komoly arányú
részesedést is tartalmaz és ráadásul ebben az esetben a film előállítása a filmstúdió
kontrollja alá kerül, ami sokszor erősen korlátozhatja a producer lehetőségeit. Ehhez
kapcsolódik egy másik szerződéstípus a "negative pickup agreement", amely esetében
a kész filmért fizet a stúdió egy meghatározott összeget, az előállítás költségeit nem
finanszírozza. Ebben az esetben a stúdió beleszólási lehetőségei szinte nullára
csökkennek, azonban a film költségeit is máshonnan kell előteremtenie a producernek.
Seiter az amerikai gyakorlatból kiemeli még az úgynevezett agency agreementet, amely egy specifikus meghatalmazás, a szerző egy másik személyt, jellemzően egy
ezen a területen jártas ügynököt bíz meg jogai értékesítésével. 176 Ez a szerződés lehet
kizárólagos vagy nem kizárólagos egyaránt, és lényege, hogy az ügynök felkutatja a mű
értékesítésének lehetőségeit. Általában azonban az értékesítés aktusához már nem
elegendő az ügynök aláírása, hanem szükséges a szerzőé is.
A filmkészítésben szükséges minden alkalommal felhasználási szerződést kötni
a színésszel, hiszen mint ahogy korábban szó volt róla, őt is illeti díjazás munkájáért és
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az előadóművészi jogok alapján a felhasználás engedélyezéséért (vagyoni jog
átruházásáért), és emellett célszerű előre tisztázni részesülése mértékét a későbbi
filmhez kapcsolódó eladásokból. A színésszel kötött szerződés magába kell, hogy
foglalja a szerepéért járó díjazást, ami lehet fix vagy akár a majdani bevétel százalékos
arányában meghatározott, vagy ezek keveréke is. Emellett itt ismét előkerül a színész
által megformált karakter értéke, hiszen a későbbi merchandising tevékenység során
még egy már korábban létező például irodalmi karakter esetén is külön értékkel bír a
karakter színész által megformált alakja. A filmet a színész arcával a karakter külső
jegyeit magán viselve reklámozzák, ehhez készülnek később a különféle termékek (pl.
bögre, ágytakaró stb.) és a színész lesz az, aki később utazik és megjelenésével
népszerűsíti magát a filmet, ezzel szerepet vállalva a karaktere alapján készült
másodlagos termékek iránti fogyasztói kereslet növelésében is. Ebből következően a
vele kötött szerződések többnyire a merchandisingból származó későbbi bevétel
(revenue) bizonyos százalékát is neki juttatják, ami a filmben kevésbé jelentős karakter,
illetve kevésbé ismert színész esetén 2,5-5 %, míg jelentősebb szerep, illetve már nagy
hírnévnek örvendő színész esetén egészen 15 %-ig is felmehet.177 Tekintettel a
korábban részletezett személyes jogokra, köztük a right of publicityra, mindig érdemes
egy olyan klauzulát foglalni a velük kötött szerződésbe, amelyben nevüket és
jellemzőiket ("name and likeness) engedik felhasználni a producernek a film
népszerűsítése céljából. Ebbe beletartozik a róluk készült kép, videó, az életrajzuk és a
mindehhez kapcsolódó merchandising jogok.178 Amennyiben a film megjelenése előtt is
szeretne az előállító merchandising tevékenységet folytatni a színészek által alakított
figurák felhasználásával bármilyen (akár plakát, baba stb.) formában, akkor arra külön
engedélyt kell kérnie a színésztől, amit célszerű már a szerződésébe előzetesen
belefoglalni.179
Összességében azt lehet mondani, hogy az általam vizsgált országokban a
megköthető szerződések nagyfokú egyezést mutatnak, inkább csak az elnevezésükben,
mint funkciójukban vagy részletszabályaikban fedezhetőek fel különbségek. A
legfeltűnőbb eltérés a vagyoni jogok átruházhatóságában mutatkozik, és véleményem
szerint célszerű lenne a magyar jogban is engedélyezni a szerző részére a műhöz
kapcsolódó vagyoni jogainak teljes és kizárólagos átruházását, hiszen ez is a szerződési
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szabadság egyfajta megjelenése. Emellett úgy gondolom megfontolandó az a szabály is,
amely szerint kizárólag természetes személy tekinthető szerzőnek, hiszen a filmkészítés
drága, és stúdiók keretében egyszerűbben előteremthetőek az anyagi feltételek, azonban
mai szabályozásunk szerint hiába foglalkoztatná a szerzőt a stúdió, akkor is a
természetes személy minősülne szerzőnek és díjigénye folyamatosan fennállna a
stúdióval szemben. Emellett úgy gondolom, hogy a filmgyártás teljes folyamatát át
kellene gondolni a magyar gyakorlatban, mert az egyelőre többségben rendező
központú, aki művészi kreativitását tartja szem előtt és nem a profitszerzés az
elsődleges célja.

VI. Jogok megsértése, a karakter jogtalan felhasználása
1. Szerzői jog
A nemzetközi egyezmények a szerzők jogait tartalmazzák részletesebben, az
egyes államok nagyfokú szabadságot élveznek a jogsértési tényállások és az esetükben
igénybe vehető eljárások szabályozásában. Általában tartalmaznak egy jogérvényesítési
klauzulát, amely megköveteli, hogy a részes államok beépítsék jogrendszerükbe a
szükséges eljárásokat, amelyek a jogosultak számára elérhetőek és ezáltal lehetővé
teszik a hatékony jogérvényesítést.180 A TRIPS harmadik fejezetében tartalmazza a
jogérvényesítés alapvető követelményeit, a korrekt és méltányos eljáráshoz való jogot, a
jogosult tájékozódáshoz való jogát, az ideiglenes intézkedések körét, és a lehetőséget
kártérítés igénylésére.
Seiter úgy fogalmaz, hogy a szerzői jog megsértését jelenti a védett alkotás
engedély nélküli reprodukciója, disztribúciója, eladása, nyilvános előadása vagy
lejátszása, illetve belőle bármilyen származékos mű készítése. A jogosultnak
bizonyítania kell, hogy az ő tulajdonában vannak az adott jogok, hogy megtörtént a mű
vagy egy részének jogtalan lemásolása, emellett azt is hogy a jogsértőnek lehetett
hozzáférése az adott műhöz és a két mű közti hasonlóság alapvető.181
Az Szjt. kiemeli a mű egységének védelme kapcsán, hogy "a szerző személyhez
fűződő jogát sérti művének mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, vagy a mű más
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olyan megváltoztatása vagy a művel kapcsolatos más olyan visszaélés, amely a szerző
becsületére vagy hírnevére sérelmes".182 Ez az általános megfogalmazás fejezi ki a
legjobban, mi minősül a szerzői jog megsértésének. Természetesen a szerző vagyoni
jogait is meg lehet sérteni, amennyiben engedélye nélkül a mű egészét vagy valamely
azonosítható részét anyagi, illetve nem anyagi formában felhasználja valaki. Most végig
lehetne venni az összes jogsértési tényállást, de az önmagában is egy dolgozat anyagát
képezhetné. A szerző és a szomszédos jogok jogosultjainak minden a törvényben leírt
joga megsérthető, amennyiben az engedélyük nélkül történik a mű bármilyen
felhasználása, hasznosítása. A törvény nem emeli ki külön részben a jogsértési
tényállásokat, hanem ahol a jogsértés speciális, ott az egyes jogoknál tér ki rá, így
például a terjesztés jogánál kiemeli, hogy annak "megsértését jelenti a mű jogsértéssel
előállott példányának kereskedelmi céllal történő birtoklása is, ha a birtokos tudja vagy
neki az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett tudnia kellene, hogy a
példány jogsértéssel állt elő".183 (Egyebekben a 16.§ (1) és (7) bek. itt is irányadó.)
Az amerikai törvény azt mondja ki, hogy bárki aki megsérti a szerző kizárólagos
jogait, vagy a mű másolatait, illetve hangfelvételeit az országba importálja törvénysértő
módon, az szerzői jogsértést követ el. Ezt követően visszautal a korábban részletezett
jogokra.184 A japán törvény szintén nem emeli ki az egyes tényállásokat, arra helyezi a
hangsúlyt, hogy minden engedély nélküli felhasználás, hasznosítás jogsértő, és hogy a
jogsértéssel keletkezett termékek importálása, exportálása és terjesztése is ide
értendő.185 A koreai szabályozás csak a jogokat listázza, nyilván azok bármiféle
megsértése szerzői jogsértésnek minősül.
2. Védjegy
"A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy
használatára."186 Tehát ha bárki más használja a lajstromozott védjegyet, akkor
jogsértést követ el. Védjegybitorlásnak minősül, ha valaki egy másik védjeggyel azonos
vagy ahhoz hasonló ábrát használ ugyanolyan vagy hasonló típusú áruk és
szolgáltatások esetében, és ez a használat alkalmas a fogyasztók összezavarására vagy
megtévesztésére a származás tekintetében.187 Azon ügyekben, amelyek az amerikai
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föderális bíróságok elé kerülnek, kiemelhető néhány meghatározó szempont, amelyeket
a bíróság vizsgál a hasonlóság megállapításának érdekében: "a hasonlóság foka, az áruk
és szolgáltatások összefüggései, milyen mértékben fedik át egymást kereskedelmi
csatornáik, a korábbi használó védjegyének erőssége, annak a valószínűsége hogy a két
használó egymás piacára lép, mennyire valószínű hogy a vásárló képes lesz
megkülönböztetni őket, bizonyíték arra nézve hogy megtévesztést eredményez a két
ábra, és a későbbi felhasználó szándéka a védjegy megválasztása során".188
A magyar törvény (Vt.) a 12. §-ban részletezi, hogy a védjegyjogosult milyen
tevékenységek esetén léphet fel. A hangsúly a védjegy és ahhoz hasonló megjelölés
használatán van, emellett azon, hogy olyan szolgáltatásokon és árukon kell megjelennie,
amelyek a védjegy árujegyzékében szerepelnek, vagy amennyiben nem azonos vagy
hasonló árukról van szó, a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül
kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét. A (2) bekezdés
pedig kiemeli, hogy a korábbi feltételek megvalósulása esetén mely tevékenységek
különösen tiltottak, így például a megjelölés elhelyezése árun vagy annak a
csomagolásán.
Ehhez kapcsolódóan érdemes kiemelni a karakter értékesítéséhez kapcsolódó
jogsértéseket és az ezekkel kapcsolatos eljárásokat. Ezen jogsértések esetén maga a
jogsértő nem feltétlenül készít reprodukciót, vagy használja fel más védjegyét, hanem
csak birtokában tart, forgalmaz olyan terméket, amely a szerzői jog, illetve védjegyjog
megsértésével készült. Ezen áruk forgalma azért is problémás, mert a jogszerűen a
terméket előállító jogosultnál általában olcsóbban képes forgalmazni az, akinek a
jogokért nem kellett fizetnie, és így ugyanazon a piacon a jogszerűen felhasználó
nyilván nem képes gazdasági előnyre szert tenni, hiszen a fogyasztó két egyező termék
közül nyilván az olcsóbbat választja.189 Ennek következtében a jogtalan felhasználó
tisztességtelen előnyhöz jut a jogok birtokosával szemben az adott piacon. A TRIPS
Megállapodás megköveteli a tagoktól, hogy olyan eljárásokat hozzanak létre, amellyel a
jogosult igényelheti a vámhatóságtól, hogy függessze fel a termékek szabad forgalomba
bocsátását amennyiben "alapos indoka van feltételezni, hogy hamis védjeggyel ellátott
vagy szerzői jogot bitorló ,,kalóz'' termékek behozatalára kerül sor". Ezzel kapcsolatban
definiálja a hamisított védjeggyel ellátott áru és a szerzői jogot bitorló kalóz termék
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fogalmát.190 Ez a két definíció kiválóan megfogalmazza, hogy a kereskedelemben
miként jelenik meg a szerzői jog megsértése és a védjegybitorlás áruk formájában.
"Hamisított védjeggyel ellátott áru (termék) minden olyan áru – a csomagolást is
beleértve –, amely engedély nélkül visel olyan védjegyet, amely azonos az ilyen
termékekre érvényesen bejegyzett védjeggyel, illetőleg amely lényeges vonásaiban nem
különböztethető meg az utóbbitól, s ami ennek folytán sérti a védjegy birtokosának
jogait az importáló állam joga szerint." Mint látható ez a magyar törvényben szereplő
jogsértéseknek csupán egy aspektusát öleli fel, azt amikor azonos ábrát használ a
jogsértő a bejegyzettel, ebben a hasonlóság és a megtéveszthetőség nem jelenik meg.
"Szerzői jogot bitorló ,,kalóz'' termék az olyan másolat, amely a jogtulajdonos, illetőleg
az előállítás országában általa feljogosított személy engedélye nélkül készült, s amelyet
közvetlenül vagy közvetve olyan termékből állítottak elő, amelynek sokszorosítása az
importáló ország joga szerint szerzői, illetve a kapcsolódó jogok megsértésének
minősül." Ez a definíció minden terméket ide sorol, amelynek előállítása sérti a szerző,
illetve a szomszédos jogok jogosultjainak törvények által biztosított jogait. Fontos, hogy
külön a kereskedelem szabályozása is biztosítson a jogosultaknak eljárási lehetőséget
arra az esetre, ha a jogsértés eredményeként már létrejött egy termék, és azt a jogsértő
forgalomba akarja helyezni vagy forgalomba helyezte.

VII. Jogérvényesítés
A jogérvényesítés első lépcsője, hogy megállapítsa a jogosult, azt, hogy az adott
esetben jogsértés történt. A jogsértés megtörténtét a korábbi fejezetben leírtak alapján
tudja megállapítani és ezután kezdhet el azon gondolkodni, hogy hogyan fogjon hozzá
jogai érvényesítéséhez. A jogérvényesítésnek két fontos aspektusa van, az egyik a hol
kérdése, a másik a milyen eszközzel. A hol kérdésére válaszolnak az egyes országok
jogszabályai a bírósági joghatóság és hatáskör szabályozásával, tehát hogy mely
ügyekben melyik állam bíróságai és azon belül az adott államnak mely bíróságai
járhatnak el. A joghatóság és hatáskör szabályozását emellett nemzetközi és uniós
dokumentumok is szabályozzák. Az alábbiakban először a nemzetközi és uniós
dokumentumok rendszerét tekinteném át, majd ezt követően az általam vizsgált
országok erre vonatkozó szabályozását. A milyen eszközzel kérdésre az országok által
190
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szabályozott jogi eszközöket érdemes megvizsgálni. Ezen eszközöket két jogterületről
lehet összeválogatni, az egyik a versenyjog, a másik a szellemi alkotások jogterülete,
habár kétségkívül ez utóbbi a jelentősebb, hiszen a karaktereket érintő legtöbb per a
védjegyjog kapcsán merül fel, ami a szerzői jog mellett ehhez a területhez tartozik.
1. A jogérvényesítés intézményi háttere
Az intézmények kapcsán először el kell különíteni a rendes bírósági és a
választott bírósági rendszert. Ezen ügyek tekintetében mindkettőnek lehet szerepe,
hiszen a felek választása alapján bármelyik rendszerben lehetséges a perindítás. A
rendes bírósági intézményi háttér világszerte érdekesen alakult az elmúlt évtizedben
tekintettel

arra,

hogy

a

szellemi

tulajdonnal

kapcsolatos

perek

számszerű

növekedésének lehettünk tanúi, és egyre több országban érezték úgy a jogalkotók, hogy
az ügyteher miatt és mert ezen ügyek speciális szakértelmet kívánnak meg, szükséges
szeparált bíróságokat kialakítani. Dél-Koreában 1998 óta létezik az iparjogvédelmi
bíróság (Patent Court), Japánban pedig 2005-ben alapították a szellemi tulajdonvédelmi
bíróságot (Intellectual Property Court), amelyek a tartományi és a legfelsőbb bíróság
között, a magyar bírósági rendszerben nem ismert szinten helyezkednek el.
Magyarországon ugyan különbíróságot nem alakítottak ki erre a célra, de a Fővárosi
Törvényszéknek külön iparjogvédelmi csoportja van, amely ezen perekkel foglalkozik.
A választott bíróságok tekintetében meg kell különböztetni az állandó, azaz a
valamilyen szervezet (pl. WIPO vagy Magyar Kereskedelmi Kamara) mellett működő,
és az adott ügy elbírálására külön létrehozott ad hoc bíróságokat. Utóbbiakkal jelen
dolgozatban nem foglalkozok, tekintettel arra, hogy kialakítása és a döntéshozás
folyamata nagymértékben a feleken, az általuk kötött szerződésen múlik.
Nemzetközi viszonylatban nyilván nem beszélhetünk rendes bíróságokról és
bírósági szervezetről, azonban állandó választott bíróságok működnek. Az egyik
legismertebb az 1994-ben Genfben a Szellemi Tulajdonvédelem Világszervezete által
alapított választott bírósági és mediációs központ (WIPO Arbitration and Mediation
Centre), amely tekintettel a bővülő ázsiai piacra 2010 óta irodát működtet Szingapúrban
is. A központ a WIPO-n belül egy független és pártatlan szervezet, amely kétféle egy
általános és egy gyorsított eljárást kínál a feleknek szerződéses és szerződésen kívüli
vitáik eldöntéséhez. Előnyei közé tartozik a gyorsaság (három, illetve gyorsított eljárás
esetén egy hónapon belül döntést hoz), a zárt eljárás és hogy a döntéshozók az adott

62

terület kimagasló szaktekintélyei.191 Nemzetközi viszonylatban fontos még kiemelni a
Világkereskedelmi Szervezet vitarendezési eljárását, amely azonban nem magánfelek,
hanem államok közötti viszonylatban funkcionál.
Az Európai Unió kapcsán az Európai Törvényszéket érdemes kiemelni, amely
eljár a közösségi védjegyekkel kapcsolatos vitákban. Amennyiben az általa hozott
ítélettel valamelyik fél nem ért egyet, a Bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani,de
kizárólag jogkérdésben és két hónapon belül.192
Az Egyesült Államokban a szerzői jogi ügyekben kizárólagos hatáskörrel
rendelkeznek a föderális kerületi bíróságok.193 Ahhoz, hogy ez jelentsen valamit
számunkra, szükséges némi bevezető az USA bíróságainak alapvető struktúrájába. Két
egymás mellett létező rendszerről beszélhetünk, az egyik az egyes tagállamok által
felállított bírósági szervezetek rendszere, a másik a tagállamok feletti föderális. A
tagállami rendszerek esetében 50 többé-kevésbé eltérő rendszert találunk, amelyek
általában három vagy négyszintűek. Jelen esetben ezek egyáltalán nem játszanak
szerepet, kizárólag a föderális szinten alapított bíróságok. A föderális bírósági
rendszer194 legalsó szintjén a föderális bíróságok és más a bírósági rendszeren kívüli
entitások vannak: katonai bíróság, veteránok fellebbviteli bírósága, adók amerikai
bírósága, föderális adminisztratív ügynökségek és bizottságok.195 A második szinten a
Trial/ District Courts (kerületi bíróságok) találhatóak, amely a föderális ügyek szinte
minden kategóriájára rendelkeznek joghatósággal. Összesen 94 államok feletti bírósági
kerület van jelenleg. A föderális bírósági rendszerben a másodfokon eljáró bíróságok a
U.S. Courts of Appeals.196 A 94 bírósági kerület 12 regionális körbe van rendezve és
mind a 12 körben találunk egyet ezen bíróságokból. Ezen felül a U.S. Court of Appeals
for the Federal Circuit az egész ország területére kiterjedő illetékességgel rendelkezik
meghatározott ügyek esetében, így a szabadalmakkal, védjegyekkel kapcsolatos
ügyekben A legfelsőbb szintet pedig a Legfelsőbb Bíróság jelenti, amelynek
diszkrecionális joga eldönteni, mely ügyeket tárgyal. Egy ú.n."Writ of certiorari"-t kell
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írni a bíróságnak, és az ott dolgozó bírósági segédek az ú.n. "clerk"-ek eldöntik, hogy az
ügy tartalmaz-e olyan jogi kérdést, amely indokolja, hogy az USA Legfelsőbb Bírósága
döntsön.197 A szerzői jog területén mindenképpen érdemes még kiemelni a
Kongresszusi Könyvtár szervezetébe ágyazottan működő három bíróból álló Szerzői
Jogi Jogdíj Tanácsot, amely kizárólag a jogdíjak ésszerű mértékének és a fizetés
időtartamának meghatározására jött létre.198 A védjegyjog területén, mint fentebb
láthattuk a U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit is rendelkezik illetékességgel,
azonban védjegyek esetében nincs kizárólagos föderális hatáskör, a tagállami bíróságok
is eljárhatnak. Ez annyit jelent, hogy kizárólag abban az esetben fognak a föderális
bíróságok eljárni, ha "a védjegy használata, a hozzá kapcsolódó áruk és szolgáltatások
kereskedelme kettő vagy több állam viszonylatában valósul meg."199 Lehetőség van a
legfelsőbb bíróságokhoz fordulásra is, a védjegyek esetében az egyes tagállami
legfelsőbb bíróságokhoz, vagy amennyiben a U.S.Court of Appeals for Federal Circuit
járt el, a föderális bírósági szervezet csúcsán elhelyezkedőhöz, az Egyesült Államok
Legfelsőbb Bíróságához. A tisztességtelen piaci verseny szabályaira alapozott keresetek
esetében, amennyiben azokat valamely szellemi jogra alapozott keresettel együttesen
terjesztik elő, szintén a föderális kerületi bíróságoknak lesz hatáskörük.200
Dél-Koreában és Japánban is találunk a törvényszékekkel azonos szintre
telepített
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kapcsolatos

ügyekre
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rendelkező

különbíróságokat. Dél-Koreában elég korán, 1998-ban alapították a Teukheopeopwon-t
(Szabadalmi Bíróságot)201, amelyből az egész országban egy található, a fővárosban.
Hatáskörét a koreai bírósági szervezeti törvény határozza meg a 28-4. cikkelyében.202
Japánban a Chiteki zaisan koto saiban syo-t (Szellemi Tulajdon Bíróságát)203 2005-ben
alapították, és a kerületi bíróságok szerzői joggal, szabadalommal kapcsolatos
határozatai elleni fellebbezések és a Japán Szabadalmi Iroda által hozott döntések elleni
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ellentmondások elbírálására rendelkezik hatáskörrel. Habár mindkét ország szellemi
jogokkal foglalkozó bírósága a törvényszékek szintjén helyezkedik el, ha közelebbről
tekintünk magára az eljárásra, azok igen eltérőek. Dél-Koreában az ilyen tárgyú ügyek a
Koreai Szellemi Tulajdoni Iroda előtt indulnak minden esetben, és ha a felek nem
ellenzik az általa hozott döntést, akkor az eset nem kerül a bíróság elé. Ha a felek nem
értenek egyet a döntéssel, azt megtámadhatják a Szabadalmi Bíróság, mint első fokú
bíróság előtt, és ha valamelyik fél a bíróság ítéletével sem elégedett, akkor lehetőség
van fellebbezni a dél-koreai Legfelsőbb Bírósághoz is. Japánban ezekben a specifikus
esetekben a kerületi bíróságok előtt lehet első fokon eljárást indítani, a Szellemi
Tulajdon Bírósága a másodfokú bíróság és ezt követően lehetséges a fellebbezés a
Legfelsőbb Bírósághoz.
Magyarországon nem alakult különbíróság ezen ügyek elbírálására, a
törvényszékek kizárólagos hatáskörébe tartoznak a szerzői és a szomszédos jogi,
valamint az iparjogvédelmi perek is.204 A Fővárosi Törvényszéken külön tanács
foglalkozik ezen ügyekkel, de szervezetileg elkülönült döntéshozó testületről nem
beszélhetünk. A törvényszékeken hozott döntéseket az ítélőtábláknál és végső esetben a
Kúriánál lehet megtámadni.
Összefoglalva a legcélszerűbb igényérvényesítési mód a választott bíróság, azok
közül is véleményem szerint a WIPO által működtetett szervezethez érdemes fordulni,
tekintettel arra, hogy eljárása gyors és adatbázisában több mint 1500 pártatlan
szakember szerepel, emellett a felek választhatják meg az irányadó jogot. Amennyiben
mégis a bírósági szervezetet választjuk érdemes mérlegelni a szervezetek és a
jogrendszerek közötti eltéréseket, és kikérni egy a területen jártas jogász véleményét.
Talán érdemes lenne Magyarországon is megfontolni egy a koreaihoz hasonló szerzői
jogi iroda felállítását, amely előzetes eljárásával a bírósági ügyterhet is csökkenthetné.
2. Igénybe vehető jogi eszközök a jogosult számára
A. Szellemi alkotások joga
A jogérvényesítésnek van egy időbeli határa, tehát a jogsértéstől eltelt idő
kulcsfontosságú jogunk érvényesítésében, egy meghatározott idő eltelte után már nem
hivatkozhatok a bíróság előtt a jogsértésre, ha addig nem érvényesítettem jogaimat, úgy
kell tekinteni, hogy egyetértek a használattal. Az USA szerzői joga esetében ez 3
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év.205A magyar jogban a szerzői jogra vonatkozóan ilyen külön szabály nincs. A Polgári
Törvénykönyv általános elévülési szabályai, azonban nyilvánvalóan itt is irányadóak.
Ennek megfelelően a szerzői joggal vagy bármilyen más szellemi alkotás jogával
kapcsolatban kötött szerződés esetében a követelések 5 év alatt évülnek el. Tekintettel
arra, hogy az Szjt. erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, jogosultság
gyakorlásának és követelés érvényesítésének elmulasztása jogvesztéssel nem járhat.206
A védjegyek esetében a Vt. tartalmazza a belenyugvás intézményét, amely szerint ha "a
védjegyjogosult öt éven át megszakítás nélkül eltűrte egy későbbi védjegynek az
országban történő használatát, noha tudomása volt e használatról, a továbbiakban nem
léphet fel e későbbi védjegynek az országban történő használatával szemben, valamint
korábbi védjegyére hivatkozva nem kérheti a későbbi védjegy törlését sem". Némileg
korlátozza ezt a szabályt az a rendelkezés, amely szerint "csak azokra az árukra, illetve
szolgáltatásokra

alkalmazható,

amelyekkel

kapcsolatban

a

későbbi

védjegyet

ténylegesen használták, és nem alkalmazható, ha a későbbi védjegyet rosszhiszeműen
jelentették be lajstromozásra".207
a. Szerzői jog208
Alapvetően háromféle jogi eszközt biztosítanak a bíróságok a jogosultak
számára. Egyrészről kérni lehet a jogsértő eltiltását a jogsértő cselekménytől, másrészt
pénzbeli kompenzációt azokért a gazdasági károkért, amiket a jogsértés okozott,
harmadrészt a jogsértésből származó termékek forgalmazásának beszüntetését, adott
esetben azok megsemmisítését. Ezek közül az eltiltást a magyar rendszerben (és
emellett az USA-ban , és az egész EU-ban is) már előzetesen, ideiglenes intézkedésként
is lehet kérni. A károkat tekintve minden ország biztosítja, hogy a jogosult a
ténylegesen felmerült kárait, beleértve a profitveszteséget is igényelje, utóbbit a jogsértő
bruttó bevételére alapozva. Az USA-ban emellett lehetőség van az előbbi helyett ú.n.
"átalány kár"209 érvényesítésére is, ami azt jelenti, hogy a bíróság diszkrecionális
jogkörében megítél egy összeget a jogosult számára a jogsértés megállapításával
egyidejűleg, amely $750-$30.000 összegű lehet művenként. Erre azonban csak akkor
van lehetőség, ha a jogsértés előtt regisztrálva lett a mű. Amennyiben a jogosultnak
sikerül bizonyítania, hogy a jogsértés szándékos volt, akkor ez az összeg felmehet
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egészen $150.000-ig, emellett, ha a jogsértőnek sikerül bizonyítania, hogy tudtán kívül
sértette más jogait, a bíróság csökkentheti ezt az összeget, de nem lehet kevesebb a
megítélt összeg $200-nál.
Az Szjt. 94-99. §-ai tartalmazzák az erre vonatkozó szabályokat. Ez alapján a
jogosult kérheti a jogsértés tényének bírósági megállapítását, a jogsértés abbahagyását
és a jogsértő eltiltását a további jogsértő cselekményektől. Követelheti elégtétel adását,
és hogy a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot
biztosítsanak. A jogosult kérhet adatszolgáltatást is a jogsértőtől a jogsértéssel érintett
dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében
résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról. Ezt az
adatszolgáltatást nem csak a jogsértőtől, de attól is követelheti, aki kereskedelmi
mértékben birtokolta a jogsértéssel érintett dolgokat, kereskedelmi mértékben vette
igénybe a jogsértéssel érintett szolgáltatásokat, kereskedelmi mértékben nyújtott
szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez, vagy attól aki mindezen személyek állítása
szerint közreműködött a jogsértéssel érintett dolgok előállításában és terjesztésében,
illetve a jogsértéssel érintett szolgáltatások nyújtásában. Emellett követelheti a
jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését, a sérelmes helyzet megszüntetését, a
jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a
jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok
lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való
visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. Természetesen a
polgári jogi felelősségi szabályok alapján kártérítés is követelhető. A szerző kérheti a
bíróságtól, hogy rendelje el a lefoglalt, kereskedelmi forgalomból visszahívott, illetve
onnan véglegesen kivont eszközöket, anyagokat, illetve dolgokat fosszák meg jogsértő
mivoltuktól, vagy – ha az nem lehetséges – semmisítsék meg. A jogosult ideiglenes
intézkedést is kérhet, akár a keresetlevél benyújtását megelőzően is, és vélelmezni kell,
hogy az intézkedés szükséges a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelméhez,
ha a kérelmező igazolja, hogy a mű szerzői jogi védelem alatt áll, valamint, hogy ő a
szerző, a szerző jogutóda vagy a mű olyan felhasználója, illetve a szerzői jogok közös
kezelését végző olyan szervezet, amely jogosult saját nevében fellépni a jogsértéssel
szemben. Ezek csak a legjelentősebb rendelkezések, nem kimerítő felsorolás, mégis
jelzik, hogy a szerzői jog jogosultjának széleskörű védelmet nyújt a törvény, és az
ideiglenes intézkedések keresetlevél benyújtását megelőző igénylésének biztosítása
lehetőséget nyújt az azonnali fellépésre, ezáltal a károk mérséklésére. A TRIPS
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megállapodás korábban idézett rendelkezése itt is megjelenik, mint vámjogi
következmény a vámáruk forgalomba kerülésének megakadályozására is lehetőség van.
A szerzőn kívül a törvény jogokat biztosit a szerzőtől kizárólagos felhasználási
engedélyt szerző személynek is: a vagyoni jogok megsértése esetén felhívhatja a szerzőt
a szükséges intézkedések megtételére, és amennyiben a szerző nem teszi meg 30 napon
belül, akkor a jogszerző saját nevében felléphet. Az fentebb említett jogok megilletik a
másodlagos jogosultakat is.
Az amerikai törvényben az 502-505 bekezdésekben nagyjából ugyanezeket a
rendelkezéseket találjuk, tekintettel arra, hogy a TRIPS rendelkezései kerültek ott is
átültetésre. Az eltérés abban mutatkozik, hogy a kártérítést jóval részletesebben
szabályozza, mint a magyar szerzői jog, ami csak egy utaló szabályt tartalmaz a Polgári
Törvénykönyv kártérítési rendelkezéseire. Ez utóbbi Amerikában lehetetlen lenne,
hiszen nincsen polgári törvénykönyvük. A koreai törvény 123-129.cikkei szintén
rendkívül hasonló szabályokat tartalmaznak. Az egyetlen eltérő rész, ahol az elhunyt
szerző személyiségi jogainak védelméről ír, amelynek érdekében családja vagy
végakaratának végrehajtója léphet fel, akárcsak a Ptk. szerint Magyarországon. Érdekes
módon ezt is a jogsértés miatt támasztható igények között tárgyalják, visszautalva a 14.
cikkre, amely a személyiségi jogokat szabályozza. A japán törvény 112-118. cikkeiben
találhatóak az igénybe vehető jogi eszközök. Maguk a részletszabályok még
megfogalmazásukban is rendkívüli hasonlóságot mutatnak a koreai szabályokkal és
ugyanúgy megtalálható a szerző személyiségi jogainak halál utáni védelme.
b. Védjegy
A védjegy jogtalan használata kapcsán az elsődleges védelmi forma a bitorlóval
szemben a védjegyjogi szabályozás szerint indított per, de a jogtalan felhasználás
szorosan kapcsolódik egy másik jogterülethez, a versenyjoghoz, annak is a
tisztességtelen versenyre vonatkozó rendelkezéseihez. Ugyanis ha van egy ismert
karakter, és azt egy másik, a jogosult céggel azonos piacon versenyszituációban lévő
cég felhasználja, azzal a fogyasztókat megtévesztve jogtalan versenyelőnyre tehet szert.
Ehhez kapcsolódóan a jogérvényesítés a szerzői jogtól eltérően tartalmaz egy "meg nem
nevezett" harmadik felet is minden esetben, ami a publikum, azaz az érintett fogyasztói
közösség. A védjegy esetén a korábban a szerzői jognál említett hasonlóságra épülő
vizsgálat sokkal nagyobb súlyt kap. A pernek két központi eleme van, az egyik a
jogosult érdekeinek védelme a tisztességes piaci verseny keretei között, a másik a
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fogyasztói közösség védelme, aki a védjegy láttán elvárja, hogy az áru a megszokott
színvonalú legyen, feltételezve a forrás azonosságát.210 Az angolszász jogban a
védjegyek területén történő jogérvényesítéshez kapcsolják a magyar jogban inkább a
know-how területén felmerülő ú.n. "misappropriation-doktrínát", amely egyfajta
jogtalan eltulajdonításként fogalmazható meg, és három feltétel együttes fennállása
esetén lehet pert indítani erre alapozva: "1. a kvázi-tulajdonáról van szó az igénylőnek,
amelynek előállításába időt, energiát és pénzt fektetett, 2. az alperes költségek nélkül
vagy kis befektetéssel szerezte meg az adott "dolgot", 3. az igénylőnek kára kellett hogy
származzon ebből, elsősorban profitveszteség".211 Azt lehet mondani, hogy még az
amerikai joggyakorlatban is kérdéses, hogy alkalmazható-e ez a doktrína a karakterek
esetében, a jogesetek ellentmondásosak ilyen téren. Egy másik a jogtalan felhasználás
esetén a jogérvényesítés során alkalmazható tétel az Európai Unió által is átvett
"dilution-doktrína"212, amely a védjegy felhígulásához kötődik, azaz ahhoz amikor egy
védjegynek a más általi felhasználása csökkenti az eredeti jog értékét vagy veszélyezteti
azt. Sokkal nehezebben védhető, de ugyanakkor létező igényérvényesítési mód a "right
of publicity" megsértésére alapozott kereset, amely azonban kizárólag az élő személyek
által megformázott karakterek esetén jöhet szóba. Ez tulajdonképpen a személyiséghez
fűződő jogokhoz és a tisztességtelen versenyhez egyaránt kapcsolódó jog, amely
megakadályozza, hogy más engedély nélkül használja egy személy nevét, meghatározó
személyiségjegyeit, hangját kereskedelmi célokra.213 Az amerikai bíróság a Lugosi v.
Universal Pictures ügyben elismerte, mint személyhez fűződő jogot, ami azonban a
bíróság értelmezésében kizárólag az eredeti tulajdonos által aknázható ki, és ha ő
anélkül halt meg, hogy ezt megtette volna, akkor halálával ez a jog megszűnik.214 A per
érdekessége, hogy a film elkészülte előtt kötött szerződés szerint a producert illette
minden a Drakula filmhez kapcsolódó jog, a bíróság ennek ellenére megállapította,
hogy Lugosi Béla úgy alakította Drakula karakterét, hogy megillette az ehhez
kapcsolódó jog és annak kiaknázása. Tekintettel arra, hogy a pert halála után örökösei
indították a jog elismerésének különösebb gyakorlati jelentősége nem lett, hiszen a
fentebbi logika alapján az örökösöket már nem illeti meg ezen jog.
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Kiemelendő a védjegybitorlás tárgyában indítható per. A Vt. a korábban az Szjt.ből ismertetett szabályokat vette át, így a jogosultnak ugyanazok a jogérvényesítési
lehetőségei vannak, mint a szerzői jog jogosultjának.215 Emellett a védjegy
licenciaszerződés jogosultja a felhasználási szerződés jogosultjával azonos módon
léphet fel, azzal az eltéréssel, hogy már a bejelentő is felléphet a bitorlóval szemben,
azonban ebben az esetben az eljárást fel kell függeszteni mindaddig, amíg a védjegy
lajstromozásáról jogerősen nem döntöttek.216
Kizárólag a már régebben a piacon lévő jó hírű védjegyek esetén jöhet szóba a
védjegybitorlás mellet a védjegy felhígításának megállapítása iránti per217, a kettő
egymás mellett megindítható. (Magyarországon ilyen külön igény nincs, be van
ágyazva.) Ennek megállapításához nem szükséges a megtévesztő hasonlóság, csak
annyi, hogy a híres védjegy megkülönböztető jellegét gyengítse, vagy hogy rontsa
annak jó hírét.218 A híres védjegy ismérveit a következőket vizsgálva lehet
meghatározni Seiter szerint: "a védjegy reklámozásának hossza, mértéke és földrajzi
kiterjedése; a védjegy alapján történt eladások mennyisége, volumene és földrajzi
kiterjedtsége; a gyakorlatban történő felismerés mértéke; és hogy a védjegy regisztrálva
lett-e." Szintén Seiter összegzi a bíróságok által gyakran, de nem kizárólagosan vizsgált
6 tényezőt, amelyek a védjegy felhígulásához vezethetnek: "1. a két ábra közötti
hasonlóság foka, 2. a híres védjegy megkülönböztető jellegének foka, 3. milyen
mértékben kizárólagosan valósul meg a tulajdonos általi használat, 4. a híres ábra
felismerésének foka, 5. mennyire szándékozik a későbbi felhasználó kapcsolatot
létesíteni a híres védjeggyel, 6. minden közvetlen kapcsolat a két védjegy között."
B. Versenyjog
A versenyjogi szabályozásban nem jelennek meg kifejezetten nevesítve sem a
szerzői jogi, sem a védjegyjogi oltalom alatt álló művek. A szabályok mégis kihatnak a
karakterek védelmére, azokon belül is elsősorban a védjegyként bejegyzettekre. Az
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról (Tptv.) szerint "tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint
valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a
versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetőleg veszélyeztetni". Egy jó
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hírnevű védjegy jogtalan használata nyilván sértheti a jogosult jó hírnevét. Ennél
azonban konkrétabb és a védett karakterek esetében jobban alkalmazható rendelkezés,
amely szerint "tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs
hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve
az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni,
reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a
versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni".219 Mint látható ezek a
szabályok elsődlegesen a reklámcélra használt figurák esetén bírhatnak jelentőséggel, a
filmek kapcsán nehezen képzelhető el alkalmazásuk. Ezekben az esetekben a bíróságnál
versenyfelügyeleti eljárását lehet indítani a Tptv. 86. §-a alapján. Az érdekelt az Szjt.ből már ismertetett jogi eszközökkel élhet, így például a jogsértés tényének bírósági
megállapítása, vagy kártérítés igénylése.
C. Büntetőjog
A magyar jogban a büntető rendelkezések nem kerültek beillesztésre az egyes
szellemi

tulajdont

védő törvényekbe, hanem

azokat

egységesen

a Büntető

Törvénykönyv tartalmazza a 27. fejezetében. Eszerint a bitorlás bűntettét követi el az,
"aki más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni
hátrányt okoz, illetve aki gazdálkodó szervezetnél betöltött munkakörével, tisztségével,
tagságával visszaélve más szellemi alkotásának hasznosítását vagy az alkotáshoz fűződő
jogok érvényesítését attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból származó
haszonból vagy nyereségből részesítsék, illetve jogosultként tüntessék fel". A polgári
jogi eszközök igénybevételéhez elég önmagában a jogosult törvény által biztosított
jogainak megsértése, de ahogyan ez látható, a büntetőjog többletkövetelményeket
támaszt: a bitorlónak tisztségével kell visszaélnie, vagy sajátjaként kell feltüntetnie a
művet és ez vagyoni hátrányt kell, hogy okozzon a jogosultnak. Erre szükség is van,
hiszen a bitorlás 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható, és emellett minden polgári
jogi szankció eltörpül, hiszen a bitorló alapvető emberi jogai kerülnek korlátozásra. A
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének vétségét követi el az, "aki
másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy
ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti", illetve az is,
"aki a szerzői jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzőt,
illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj
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megfizetését elmulasztja". Azonban érdemes kiemelni, hogy az okozott vagyoni
hátránnyal arányosan a büntetési tétel is nő, vétség helyett bűntett lesz, és amennyiben
különösen jelentős az okozott hátrány (500 millió Ft feletti), akár 10 évig terjedő
szabadságvesztéssel is büntethető. A büntető eljárás az általános szabályok szerint a
rendőrségen megtett feljelentéssel indítható. Amennyiben a törvényi feltételek
megvalósultak a feljelentés alapján az ügyészség vádat emel, a továbbiakban a
jogosultnak nincsen különösebben szerepe.
3. A védelem lehetőségei, ha karakteremmel szemben más támaszt jogi igényeket
Nyilvánvalóan más védekezési lehetőségeim vannak attól függően, hogy szerzői
jogi, védjegyjogi vagy versenyjoggal kapcsolatos igényeket támasztanak alkotásommal
szemben. Ebben a részben kizárólag a szerzői jog esetében felhozható védelemmel
foglalkozok, mert a védjegyjog és versenyjog területén felhozható védekezési
lehetőségek jóval szűkebb körűek. A védekezési lehetőségeket részben Sterling
leírása220, részben saját elemek alapján vázolom fel.
A. Ötlet és nem alkotás ("Taking of mere idea, not of protected expression"): Ahogy
azt korábban kifejtettem, ahhoz, hogy egy mű a szerzői jog által védett legyen, annak
kifejezettnek kell lennie és eredetinek. Önmagában egy ötlet, ami nincs formába öltve,
vagy nem viseli magán alkotója egyedi jegyeit, az nem védett. Sterling ennél a pontnál
csak a kifejezésmódot tárgyalja és külön pontban foglalkozik az eredeti jelleggel,
véleményem szerint azonban a kettő elválasztása nem indokolt, tekintettel arra
szervesen összefüggenek. Például ha van egy történetem, amelyben a két főhős
egymásba szeret, de családjaik ezt ellenzik és így nem lehetnek együtt, akkor azzal
nyilvánvalóan senki sem fog pert nyerni ellenem, hogy ez az ő ötlete és én megsértettem
a szerzői jogait, hiszen ebben semmi eredeti jelleg nem fedezhető fel, már William
Shakespeare is használta. Tehát ha valaki mégis pert indítana, erre hivatkozva, akkor
védekezésem abból fog állni, hogy ez csupán egy ötlet, amely a szerzői jogi védelem
alatt nem áll. A karakterek esetében elképzelhetőnek tartom ezt a fajta védelmet, így
például ha a drámákra gondolunk, vannak bizonyos jellemző karakterek, amelyek
mindegyikben megjelennek, általánosnak és semmiképp sem tekinthetőek egyedinek.
Ilyen karakter a cselszövő (intrikus), a zord apa, vagy a hősszerelmes. Ha ezeket
megjelenítem filmemben, az önmagában nem valósíthat meg szerzői jogsértést, nyilván
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ha ezen kívül több jellemző is egyezik, akkor már a karakterek behatóbb vizsgálatával
állapítható csak meg a jogsértés kérdése. Emellett érdemes visszautalni a bevezetőben
említett United Artists Corp. v. Ford Motor Co. ügyre, ahol az alperes sikerrel
alkalmazta ezt a védelmet, és a bíróság az emberi tulajdonságokkal felruházott animált
macska megjelenítését nem találta jogsértőnek. Ugyanakkor, ha felhasználnék egy
sárgás pirosas háttér előtt ülő fekete macskát sárga szemekkel és hosszú bajusszal új
termékemen, akkor nagyon nagy valószínűséggel már önmagában az ilyen
színkombinációban való megjelenítéssel sérteném a "TOURNÉE DU CHAT NOIR de
Rodolphe SALIS"221 néven bejegyzett közösségi védjegyet, habár szerzői jogokat
minden valószínűséggel ekkor sem sértenék.
B. A kérdéses ötlet csak egy módon fejezhető ki ("Taking of idea merged in
expression"):

Vannak

bizonyos

tartalmak,

amelyeket

minden

szerző

csak

egyféleképpen tud leírni művében, ilyen például ha a Titanic elsüllyedéséről akarok
filmet készíteni az a tény, hogy a hajó 1912. április 10-én indult el Southamptonból,
április 15-én hajnalban Új-Fundland partjainál jéghegynek ütközött, reggelre elsüllyedt
és a rengeteg halálos áldozat elsődleges oka, hogy kevés volt a mentőcsónak, mindössze
az utasok felének elegendő hely volt bennük. Véleményem szerint ez karakterek esetén
nehezen képzelhető el, de talán néhány speciális esetben mégis lehetséges, mint például
a télapó megjelenítésekor, ami minden kultúrában a hosszú szakállú, piros kabátos,
kövérkés emberke. Természetesen ez nagyon közel áll az előbbi védekezési alaphoz, így
akár egyszerre is alkalmazhatóak.
C. A külső tényezők által diktált elemek átvétele ("Taking of material dictated by
external factors"): Ebben az esetben arra hivatkozhatok, hogy bizonyos olyan elemeket
használtam, amelyek az adott beállításnak, jelenetnek, meghatározott környezetnek
egyértelmű velejárói. Az előző példánál maradva nem tudom elkerülni, hogy filmbeli
utasaim a hajó orra felé vegyék az irányt, amely emelkedik, annak elkerülése végett,
hogy a tengerbe essenek, illetve azt sem, hogy a vízbe esők fázzanak, hiszen a tények
által meghatározott vidéken a vízhőfok meglehetősen alacsony. A karakterek esetében
azonban véleményem szerint ez tartalmilag megegyezik az előző védelmi lehetőséggel.
D. Közkincs, szabad felhasználás: Bizonyos művek már a közkincs részei, nem esnek
védelem alá és így szabadon felhasználhatóak bárki által. Azonban ezen felhasználás
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esetében is vigyáznunk kell, mert elképzelhető, hogy egy karakter már a közkincs része,
de bizonyos megkülönböztető módon történő ábrázolása még szerzői jogilag védett. Így
például a Warner Brothers Entertainment v. X One X Productions perben a bíróság
megállapította, hogy ugyan az Óz a csodák csodája és az Elfújta a szél könyv és
karakterei már a közkincs részei ugyan, de ha ezeket a karaktereket Judy Garland, Clark
Gable vagy Vivian Leigh arcával jelenítem meg, akkor a film szerzői jogait még
sérthetem. Önmagában a karakterek használata a színészek arcával nem elegendő
azonban a jogsértéshez, szükséges még valamilyen egyéb hozzáadott tartalom is, mint a
jelen esetben a "There's no place like home" frázis az Ózból.222 Másik neves példa a
Grimm testvérek Hófehérke és a hét törpe meséje, ami szintén nem védett már,
ugyanakkor a Walt Disney által megformált mesekarakterek védettek, így ha újabb
Hófehérke karaktert akarunk létrehozni, vissza kell mennünk az eredeti forráshoz és az
alapján létrehozni, vigyázva, hogy ne használjunk olyan elemet, amely a Walt Disney
sajátja.223 Donaldson az amerikai jog szerint öt kategóriába sorolja az ide tartozó
műveket, amelyeket én is öt csoportba sorolnék, de más felosztásban.224 Az elsőbe
tartoznak a tények és események, mint például a korábban említettek szerint a Titanic
elsüllyedésének adatai. A második kategóriába sorolja a nagyon régi történeteket,
amelyekre nézve már lejárt a védelmi idő. Ahogy arról korábban szó volt az amerikai
jogban az 1923 előtti művek azok, amelyek biztosan ebbe a kategóriába esnek. A
harmadik esetkört én nem választanám külön az előzőtől, ugyanis ez szintén a védelmi
idővel függ össze, bizonyos művek az 1978-as jogváltozás idején szintén a közkincsbe
kerültek, mert vagy nem feleltek meg a formális követelményeknek, amit a törvény
támasztott vagy tulajdonosaik nem újították meg őket a megszabott határidőben. A
negyedik kategóriát azok a publikációk és más művek jelentik, amelyeket az amerikai
állam vagy annak valamely ügynökségének munkavállalói munkakörük keretében
állítottak elő. Ahogyan Donaldson is kiemeli az, hogy ezen dokumentumok a közkincs
részei, nem jelenti, hogy szabadon hozzáférhetőek, hiszen akár titkosítottak is lehetnek
nemzetvédelmi okokból. Az ötödik esetkör, amikor a szerző lemond a műhöz fűződő
jogairól ("abandonment"). Ennek egy alkategóriájának tekinti Donaldson a Creative
Commons licenszeket, amelyeket én azonban különválasztanék, tekintettel arra, hogy
ott a mű szerzője választja meg a védelem szintjét. Véleményem szerint a karakterek
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szempontjából a védelmi idővel összefüggő kategóriának és a szerző lemondásának van
csak szerepe, hiszen puszta tények és események alapján karaktert alkotni nagy
valószínűséggel nem lehet, azt sem tartom valószínűnek, hogy egy karakter megjelenne
kormányzati iratokban, és a Creative Common licenszek között külön karaktert védő
nincsen, csak az egész műre vonatkoznak.
A korábbiakban kifejtettek szerint a felhasználás módja szempontjából
különleges esetek tartoznak a szabad felhasználás kérdéskörébe, amikor egyébként
védett tartalmat mégis jogszerűen használhatok fel engedély nélkül. A védjegyek
esetében akkor alkalmazható ez a védelem az amerikai joggyakorlat szerint, ha más
védjegyének használata nem vezeti félre vagy zavarja össze a vásárlókat az áru eredete
tekintetében.225 Ugyanakkor ha a 107.§ által biztosított szabad felhasználás
klauzulájával szeretnénk védekezni, akkor nagyon körültekintően kell eljárnunk, mert
sem a törvény sem a bírói gyakorlat nem tudta pontosan meghatározni a művek mely
köre sorolható ide, sőt a Legfelsőbb Bíróság elé eljutott ügyekben sem sikerült a
bíráknak mindig egyetértenie.226 Ezekben az ügyekben mindig a konkrét eset
vizsgálatával lehet eldönteni a kérdést, amely vizsgálat során a következő faktorok
vizsgálandóak: a karakter használatának célja (beleértve hogy kereskedelmi természetű
vagy nonprofit oktatási célú), a védett mű természete, a felhasznált rész mértéke és
tartalma összefüggésben a felhasznált mű egészével.227 A használat célja kapcsán fontos
elem a szükségesség-arányosság, ami alatt azt értem, hogy a védett művet csak az új mű
végkövetkeztetéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben lehet felhasználni,
figyelembe véve, hogy az új mű mennyiben lehet hatással a korábbi mű eladásaira,
annak piacára. Például az American International Pictures három ügyében is egyetértett
a szabad felhasználással a bíróság228, amely ügyekben a jogok tulajdonosa James
Nickolson özvegye volt, aki első alkalommal beperelte az American Movie Classics
(AMC) televízió adót, amely elhunyt férje alkotásiból használt fel részleteket a horror
film klasszikusai című dokumentum filmjéhez, később még két pert indított eltérő
alperesek ellen, és mindkettőt elvesztette azonos alapon.229 A felhasznált rész mértéke
esetében szintén nem lehet egy általános időtartamot megállapítani, tekintve, hogy akár
egy közel öt perces videó és egy teljes estés film is lehet a védett tartalom, és nyilván
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más időtartam lesz jogsértő ezen két esetben. A mű tartalma szempontjából nyilván
fontos, hogy a fő cselekményszálat, annak egy részét, vagy a mű egy mellékszálát,
annak egy részletét veszem-e át. A tartalom kapcsán az amerikai joggyakorlat egy
kifejezést gyakran alkalmazott, a film szívének, azaz a kifejező központi tartalomnak a
megragadását230, és amely esetekben ez véleménye szerint megvalósult, ott a szabad
felhasználásra alapozott védelmet nem találta megalapozottnak. Elővigyázatosan kell
kezelni a reklámozás területét, mert attól, hogy valamely jelenet a filmemben szabad
felhasználás alá esik, ugyanannak a résznek a felhasználása saját filmem reklámozása
céljából nagy valószínűséggel már jogsértő lesz231, hacsak nem tartalmaz a reklám
valamilyen alapvető újítást, mint ahogy azt a következőkben részletezem.
E. Új, egyedi kreatív jellemzőkkel felruházás: A korábbiak alapján megállapítható,
hogy ha ugyan átveszek egy már létező karaktert, de azt olyan új egyedi, kreatív
tulajdonságokkal ruházom fel, amelyek megkülönböztető jelleget kölcsönöznek neki,
akkor művem egy új védett alkotás lesz és mint olyan az előző műtől független. Ezt
lehetne a szabad felhasználás keretein belül is tárgyalni, minthogy a vele kapcsolatos
bírói gyakorlat alakította ki Amerikában232, de véleményem szerint a kettő közti
eltérések indokolják a külön részben említést. Ahhoz, hogy erre hivatkozhassak egy
valódi kreatív ötletet kell belevinnem művembe és nem árt, ha a hasonlóság nem éri el
azt a szintet, hogy egy átlagos néző észrevegye, de ez utóbbi nem feltétlenül szükséges.
A példaként korábban felhozott koreai "더 지니어스" elnevezésű variety show alkotói
például elképzelhető, hogy sikerrel alkalmaznák egy esetleges jogvita esetén a Liar
Game ("ライアーゲーム")jogosultjaival szemben, figyelemmel arra a tényre, hogy a
két műsorban a játékszabályok nagy mértékben eltérőek, még ha az egyéb jellemzők
rendkívül hasonlóak is. Maga az eseményvonal egyezik, meghatározott számú játékos
be van zárva, játszaniuk kell az ismeretlen, mindig csak tévéképernyőn arc nélkül
megjelenő játékmester által diktált szabályok alapján, a tét a pénzjutalom, minden
körben kiesik valaki, akinek el kell hagynia a házat, maguk a játékok a logikára
épülnek, és bármit szabad, ami nem kifejezetten tiltott.
Az amerikai irodalom külön foglalkozik a paródia kérdésével, ami azonban a
magyar jogban nem jelenik meg nevesítve, erre tekintettel véleményem szerint ezt nem
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érdemes külön kategóriaként tárgyalni, hanem mint egy alesetét az új jellemzőkkel
felruházásnak. Az amerikai joggyakorlatban sem alakult ki teljesen egyértelmű
definíciója, én Donaldson meghatározását alkalmazom jelen dolgozatomban, amely
szerint a paródia "1. egy új szerzői jog által védett mű, amely 2. egy korábbi védett
művön alapul, 3. olyan mértékben, hogy ez a korábbi mű tisztán felismerhető, 4. de az új
alkotás nem használ fel a korábbi műből többet, mint amennyit feltétlenül szükséges, 5.
az új mű kritizálja vagy kommentálja legalább részben az előző tartalmát vagy stílusát,
6. és nem valószínű, hogy rontja a korábbi mű értékét."233 A paródia egy a világon
mindenhol ismert műfaj, és véleményem szerint nagyjából mindenütt a fentebbi
definíció szerintieket értik alatta a köztudatban, még ha nem is kerül ilyen pontosan
megfogalmazásra. Kérdés, hogy ezen esetekben egy karaktert tekintve hogyan
értelmezhető a megkülönböztető jelleg, illetve hogyan alkalmazható a szükségességarányosság tesztje. Ahhoz, hogy valamiről kritikát, véleményt alkossak nyilván
szükséges a mű részbeni felhasználása, kérdés mekkora és milyen rész felhasználásával
valósítok meg már jogsértést. Mielőtt azt gondolná valaki, hogy a paródia kizárólag a
szerzői jog esetében alkalmazható, a gyakorlat bizonyította, hogy védjegyet is lehet
parodizálni és nem feltétlenül lesz jogsértő, annak ellenére, hogy a védjegy
felhasználása már önmagában is jogsértést valóst meg többnyire. Például a Barbie
védjegy használata egy zeneszámban, ami erősen parodizálta magát a karaktert
jogszerűnek minősült.234 Itt is érdemes elkülöníteni a fiktív és az élő személyeket mint
karaktereket. Előbbiek esetében kizárólag szerzői jogot, vagy ha van ilyen, akkor
bejegyzett védjegy jogot sérthetünk, netán bizonyos árucikkekkel a tisztességes verseny
szabályait, viszont az utóbbiak esetén mindemellett az adott személy személyhez fűződő
jogait is sérthetjük, amit a bíróság egy per keretében komoly kártérítési kötelezettséggel
honorálhat. A koreai Legfelsőbb Bírósági gyakorlatból két döntést említ Ho-Hyun
Nahm, az egyik esetben a fentebbi Barbie védjegyhez hasonlóan egy dalszöveg
átírásáról volt szó, ahol a döntés Tae Ji Seo énekes szerzői jogainak megsértését
állapította meg, míg a másik esetben fenntartotta az alsóbb bíróság döntését, amely
szerint egy személy reputációját nem sérti az, hogy személyét egy napilapban megjelent
képregény kiparodizálja. A két döntés némileg ellentétesnek tekinthető, ugyanakkor az
is biztos, hogy egy dalszöveg átvétele sokkal könnyebben bizonyítható, mint egy
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képregény paródiához ötletet adó személye, és egyúttal a szerzői jogsértés is
objektívebben megítélhető kategória, mint a személyhez fűződő jogok megsértése.
F. Right of publicityvel szembeni védelem.235 A használat eseti, véletlenszerű vagy
indirekt (incidental, coincidental, indirect), amelyek általában akkor állapíthatóak meg,
ha a szóban forgó felhasználás rövid idejű, nem tartalmaz szándékos utalást, illetve az
indirekt esetén a hasonlóság foka alacsony. Ide tartozik a kifejezett vagy hallgatólagos
beleegyezés, amit korábban az érintett személy adott, hiszen ha saját akaratából
elfogadta, hogy bekerül a filmbe, akkor a készítő jogi felelőssége már nem állapítható
meg. Az amerikai jogban az első kiegészítésre is lehet alapozni a védelmet, amelynek
négy alesete különböztethető meg: közérdek, paródia, kifejező művek (expressive
works), védett műhöz kapcsolódó reklám. A közérdekbe tartozik minden olyan cikk,
könyv vagy film, amely közszereplők publikus vagy közemberek a média érdeklődését
felkeltő tevékenységével kapcsolatos. A kifejező mű alatt értendő minden szórakoztató,
művészeti vagy egyéb vélemény kifejezésre alkalmas mű kivéve a reklámokat. Az
utolsó kategória a most kifejtett első kiegészítés által védett művek reklámozási
tevékenységével kapcsolatban jelent védelmet, így

ha a műben jogosan történt a

felhasználás, akkor a művet népszerűsítő reklámban is jogszerű lesz a személy
megjelenítése. Bizonyos amerikai államokban, így Californiában védelmet jelent az is,
ha a szóban forgó személy az halott. A magyar jogban ez kicsit nehezebben fogható
meg, az biztos, hogy amennyiben a halott emlékét sérti bármilyen módon a
megjelenítés, akkor az kegyeletsértést fog megvalósítani.

VIII. Összegzés
A karakterek szabályozása az általam vizsgált országokban nem mutat lényegi
eltérést, ugyanakkor a használatuk és megjelenésük a mindennapokban jóval
hangsúlyosabb mind az amerikai, mind a távol-keleti médiában és kultúrában, így
egyúttal a filmiparban is az európainál. A filmekhez kapcsolódó merchandising
tevékenység jóval elterjedtebb, sokszor teljesen hétköznapi termékeken, akár
élelmiszereken is megjelennek a filmek figurái a termékek népszerűsítése érdekében.
Önmagából ebből az eltérésből nyilvánvalóan nem lehet következtetéseket levonni a
magyar filmiparra, merchandising tevékenységre, illetve az erre irányuló szabályozásra
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vonatkozóan, hiszen ezen országok filmipara jóval nagyobb a hazainál, és egyúttal
sokkal nagyobb magántőkét is mozgat. Ugyanakkor érdemes felfigyelni arra az
eltérésre,

hogy

a

karakterek

kihasználása

sokkal

erősebben

van

jelen

a

mindennapokban, és sokkal nagyobb energiát fektetnek a filmek külföldön történő
népszerűsítésébe, mind Amerikában, mind Dél-Koreában. A magyar filmek esetében
mindeddig nem mutatkozott arra irányuló törekvés, hogy külföldön is népszerűsítsék
őket és karaktereiket, még az ismertebb, magyarországi viszonylatban reklám célokra
viszonylag sokszor felhasznált filmek, mint a Vuk, a Magyar Vándor vagy az
Üvegtigris esetében sem.
A védelmi idő hossza tekintetében célszerű lenne egy egységesített nemzetközi
szabályozás, főleg az internet és a különböző gyorsuló telekommunikációs és
médiaszolgáltatásokat figyelembe véve. Véleményem szerint az első publikációtól
számított 50 éves védelmi idő elégséges védelmet nyújtana a szerzők számára, és
kellően ellensúlyozná a műbe fektetett munkájukat. Ennek lehetne egy kiegészítő
szabálya, hogy amennyiben a szerző az 50 év elteltekor még él, akkor a védelem
meghosszabbodik haláláig. Akár azt is el tudom képzelni, hogy a védelmi idő hosszát
lehetne jobban differenciálni a művek típusa szerint. A különböző műfajok egyedi
sajátosságokkal rendelkeznek, és míg nagyon nehéz a zenében valamilyen új dallamot
létrehozni, amelyet még senki sem használt korábban, addig egy karakter rajzolójának
vagy egy vers megírójának "egyszerűbb" dolga van, mert műve megalkotásában "csak"
fantáziája

szabhat

határokat

a

zenei

hangskála

korlátozottságával

szemben.

Összességében a karakterek esetében a publikálástól számított legfeljebb 50 éves
védelmi időt megfelelőnek tartanám.
A jogérvényesítés rendszere mutatja leginkább az egységesedés folyamatát. Azt
lehet mondani, hogy az erre vonatkozó szabályok adekvát, gyors és elérhető védelmet
biztosítanak a jogosultak számára a jogsértőkkel szemben, amely védelem magában
foglalja a jogsértéssel keletkezett áruk kereskedelmi forgalomból történő visszahívását,
a jogsértő tartalomtól való megfosztást vagy akár megsemmisítésüket is.
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