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TANTÁRGY CÉLJA:

A hallgatók elsajátítsák a legfontosabb jogi alapfogalmakat, a jogágakat, a jogrendszer
sajátosságait, megismerjék az állami szervezetrendszer legfőbb jellemzőit, a közigazgatás
intézményrendszerének és működésének alapvetéseit, s ennek birtokában képesek legyenek a
jogszabályok értelmezésére, gyakorlati alkalmazására. Tisztában legyenek az állam, a
közigazgatás általános működésmechanizmusával.
A hallgató rendelkezzen azokkal a speciális jogi ismeretekkel, amelyek szerződéskötéskor, a
szerződés értelmezésekor, a művek könyvtári felhasználásakor szükségesek.
TANTÁRGY TARTALMA:
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•

A jog kialakulása, fogalma, funkciója, a jogszabály.
A jogrendszer, jellemzői, jogforrások. A jogszabályok kihirdetése, közzététele,
nyilvántartása. A jogszabály hatálya.
Nemzetközi együttműködés a szellemi alkotások védelmére. Polgári jogi
alapismeretek.
A szellemi alkotások joga és a Ptk. A szerzői jogviszony. A szerzői mű fogalma és
fajai.
A szerző, a közös mű szerzőtársai. A szerzői jogviszony keletkezése és tartalma. A
szerző személyéhez fűződő jogok, a szerző vagyoni jogai.
A védelmi idő. A szerzői jog korlátai. A szabad felhasználás.
A szerzői jog megsértésének következményei. Szomszédos jogok.
A szerzői jogi szabályok gyakorlati alkalmazása. Közös jogkezelést végző egyesületek
nyilvántartása, működésük szabályai.
Műbejelentés. Jogdíjfelosztás. Szerzői információs rendszer.
Jogosítás. Nyilvános előadás. Internet, rádió, televízió, hangfelvételek szerzői jogi
szabályozása.

KÖTELEZŐ IRODALOM:
1. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2. Az 1975. évi 3. törvényerejű rendelet az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény Párizsban, 1971.
évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
3. Az 1975. évi 3. törvényerejű rendelet az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény kihirdetéséről
4. 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és
működéséről
5. 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes
tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek
meghatározásáról

6. 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző
egyesületek nyilvántartásának szabályai

AJÁNLOTT IRODALOM:
1. Amberg Eszter: A szerzői jog szerepe az elektronikus kereskedelemben. = Könyv, Könyvtár,
Könyvtáros, 16. évf. 2007. 4. sz. 3-8. p.
2. Amberg Eszter: Az adatbázisok szerzői jogi védelme hazánkban. = Könyvtári Figyelő,
20.(56.) évf. 2010. 2. sz. 257-262. p.
3. Csécsy György: A szellemi alkotások joga. Miskolc, Novotni, 2002.
4. Lontai Endre - Faludi Gábor - Gyertyánfy Péter - Vékás Gusztáv: Magyar polgári jog Szellemi
alkotások joga. Bp., Eötvös K., 2006.
5. Lontai Endre - Faludi Gábor - Gyertyánfy Péter - Vékás Gusztáv: Szellemi alkotások joga.
Bp., Eötvös K. 2004.
6. A Tanács 91/250/EGK irányelve (1991. május 14.) a számítógépi programok jogi védelméről
7. A Tanács 92/100/EGK irányelve (1992. november 19.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési
jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz kapcsolódó egyes jogokról
8. A Tanács 93/98/EGK irányelve (1993. október 29.) a szerzői jog és egyes kapcsolódó jogok
védelmi idejének összehangolásáról
9. Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi
védelméről
10. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs
társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő
összehangolásáról
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve (2001. szeptember 27.) az eredeti
műalkotás szerzőjét megillető követő jogról
12. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi
tulajdonjogok érvényesítéséről
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