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A műsorsugárzó szervezetek jogi védelme a WIPO Egyezménytervezetének tükrében 

 
Bevezetés 

 
Az ENSZ szakosított szervezeteként működő Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 
keretében átfogó szabályozási program indult 1998-ban. Az ekkor létrejött állandó bizottság 
(Standing Committee on Copyright and Related Rights) néhány, a szerzői jogokkal ún. 
szomszédos jogterületet érintő nemzetközi egyezmény kidolgozását kezdte meg. Ezek közül 
az egyik a műsorsugárzó szervezetek jogi védelméről szóló előkészület alatt álló új 
nemzetközi egyezmény. A szabályozás időszerűségét az adja, hogy a többi ún. szomszédos 
jogi jogosulti csoporttal ellentétben a műsorsugárzó rádió- és televízió-szervezetek jogi 
védelmének korszerű újraszabályozása még nem történt meg. A nemzetközi szabályozás 
korszerűsítését indokolja az utóbbi évtizedekben végbement óriási távközléstechnikai és 
informatikai fejlődés, a műholdas műsorsugárzás megjelenése az 1970-es évek végén, majd 
tömegessé válása az 1980-as évektől, a digitális technika megjelenése a televíziózásban és a 
rádiózásban, az Internet és egyéb IP alapú tartalomszolgáltatási technikák megjelenése a 
legutóbbi években.  
 
A szomszédos jogi jogosultak jogait átfogó módon szabályozó nemzetközi egyezmény, az 
1961-es Római Egyezmény (amelyet az 1996. évi Phonograms and Performances Treaty - 
WPPT megerősített és modernizált) az előadóművészek (kivéve az audiovizuális 
felvételekben rögzített előadások jogosultjait) és a hangfelvétel előállítók jogait szabályozza 
és korszerűsíti a legszélesebb értelemben vett nemzetközi egyezményi szinten. A WPPT nem 
foglalkozik ugyanakkor a harmadik hagyományosan kialakult szomszédos jogi jogosulti 
csoport, a rádió- és televízió-szervezetek jogaival, annak ellenére, hogy az Egyezmény 
előkészítése során, csakúgy, mint a szerzői jogosultak jogait szabályozó másik 1996-os WIPO 
Egyezmény (WCT) előkészítése során számos delegáció javasolta, hogy a WIPO a 
műsorsugárzó szervezetek jogharmonizációját is foglalja bele a szabályozási programjába.1 
Az 1997. áprilisában Manilában megrendezésre került, a rádió- illetve televízió sugárzást és új 
telekommunikációs technológiák kérdésével foglalkozó szellemi tulajdonjogi tárgyú 
szimpóziumon (WIPO World Symposium on Broadcasting, New Communication 
Technologies and Intellectual Property), valamint az 1998. februárban Mexikóban tartott 
latin-amerikai és karibi WIPO szimpóziumon több olyan szabályozási területet határoztak 
meg a résztvevők, amelyeken a nemzetközi szintű jogharmonizáció és az új technikákra 
tekintettel a szabályozás korszerűsítése szükségessé vált. E rendezvényeken az is felvetődött, 
hogy a szabályozási munkának a kábeltelevízió szervezetek által előállított műsorokra is ki 
kell terjednie. 1998-ra többé-kevésbé egyetértés alakult ki a tagállamok között arról, hogy a 
jelenleg hatályos nemzetközi szerzői jogi tárgyú egyezmények nem biztosítanak megfelelő 
szintű jogi védelmet a rádió- és televízió szervezeteknek.  
 

 

1 Copyright and Related Rights in the Audiovisual Sector (IRIS FOCUS 2000/2) 
by Natali Helberger, Francisco Javier Cabrera Blázquez, Dr. Susanne Nikoltchev, OBS/IVIR (02/2000) 

 



Történeti áttekintés 

 
Ezek után vegyük sorra röviden a műsorsugárzó szervezetek szomszédos jogi védelmével 
kapcsolatos jelenleg hatályos nemzetközi jogszabályi rendelkezéseket. A legszélesebb 
nemzetközi értelemben vett jogi szabályozást a szerzői joggal szomszédos jogok védelméről 
szóló 1961-es alapegyezmény, az ún. Római Egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezetet 
létrehozó 1994. évi Marrakesh-i egyezmény keretében létrejött, a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló ún. TRIPS Egyezmény, valamint az 1974-es brüsszeli 
műholdas műsort hordozó jelek védelméről szóló egyezmény adja.  
 
A Római Egyezmény2

 
Az előadóművészek, hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek szomszédos jogi 
védelméről szóló 1961-es Római Egyezmény bizonyos alapvető szabályokat tartalmaz a 
rádió- és televízió-szervezetek védelméről. Az egyezményhez jelenleg kb. 60 állam 
csatlakozott. A Római Egyezmény egyik hiányossága, hogy kivételeket enged a 
tagországoknak abban a tekintetben, hogy milyen feltételek mellett biztosítják a más 
tagállamok területéről származó rádió- és televízió műsorok védelmét. Bár az Egyezmény 
biztosítja az ún. belföldiekkel való egyenlő elbánás elvét a más tagállamból származó 
jogosultak számára, az Egyezmény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az Egyezményhez 
csatlakozott országok az Egyezményben foglalt honossági szabályoknál szigorúbb 
feltételekhez kössék a más csatlakozott államból származó sugárzott műsorok belföldiekkel 
egyenlő szintű védelmét. Ennek megfelelően egy fenntartással élő, Egyezményhez 
csatlakozott állam megteheti, hogy a védelmet csak akkor biztosítja a külföldi rádió-, illetve 
televízió-műsorok jogosultjainak, ha mind az adott rádió- vagy televízió-szervezet székhelye 
(szokásos ügyintézési helye), mind pedig a műsort sugárzó adóállomás valamely más, az 
Egyezményhez csatlakozott állam területén található, ezzel kizárva a védelemből a külföldről 
származó rádió- és televízió-műsorok jogosultjainak jelentős részét.  
 
Az Egyezmény által biztosított jogok terjedelme szempontjából is szükséges a nemzetközi 
szabályozás korszerűsítése. A Római Egyezmény a következő ún. minimum jogokat biztosítja 
a műsorsugárzó szervezeteknek: 
 

- a sugárzott műsor továbbsugárzásával kapcsolatos jogi védelem; 
- a sugárzott műsor rögzítésével kapcsolatos jogi védelem; 
- a rögzített műsor többszörözésével kapcsolatos jogi védelem; 
- a sugárzott műsornak a közönség számára belépti díj ellenében hozzáférhető 

helyiségekben történő nyilvános közvetítésével kapcsolatos jogi védelem. 
 
Az Egyezmény egyik legnagyobb hiányossága, hogy a sugárzott műsor továbbsugárzásával 
kapcsolatosan kifejezetten csak a sugárzott műsor más sugárzó szervezet általi szimultán 
sugárzását szabályozza, és nem tesz említést az egyéb módon, például kábelen történő 
továbbközvetítésről, amely pedig a sugárzott műsorral kapcsolatos egyik legnagyobb 
gazdasági jelentőségű hasznosítási cselekmény. 

                                                           

2 Existing international, regional and national legislation concerning the protection of the rights of broadcasting: 
Memorandum prepared by the International Bureau (Standing Committee on Copyright and Related rights; First Session, 
Geneva, November 2 to 10, 1998) 
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Az Egyezmény a többszörözési jog körében a rádió- és televízió-szervezeteknek csak azok 
ellen a jogosulatlan többszörözési cselekmények ellen biztosít jogi védelmet, amelyek vagy 
eredetileg az adott jogosult engedélye nélkül rögzített műsorról készültek, vagy az 
Egyezmény szerinti szabad felhasználási rendelkezéseknek megfelelően készült rögzítéseknek 
az eredetihez képest más célra történő többszörözései (az egyes szerződő országok, pl. 
megengedhetik a magáncélú műsorrögzítést, a különböző kulturális eseményekkel 
kapcsolatos tájékoztató műsorok keretében más televízió műsorokból rövid részletek 
rögzítését, illetve a kizárólag oktatási vagy tudományos kutatási célú használatra szolgáló 
rögzítést, és az ilyen rögzítésekről az eredeti céltól eltérő többszörözéseket tiltja az 
Egyezmény). Ezen túl a jelenlegi nemzetközi szabályozás nem biztosít jogi védelmet a 
jogosulatlan többszörözésekkel szemben, holott számos olyan új felhasználási terület jött létre 
az elmúlt évtizedekben, mint például az internetes felhasználás céljára történő többszörözés 
vagy a különböző digitális multimédia művek céljára történő többszörözés, amelyekkel 
kapcsolatosan szükséges az eredeti műsorsugárzó szervezetek hatékony védelme. 
 
Ami a nyilvánossághoz történő közvetítés jogát illeti az Egyezmény számos eltérést enged a 
szerződő államoknak e jog biztosítása alól, és az egyezményi szabályozás jelen formájában 
maga sem kielégítő. A közönség számára belépti díj ellenében hozzáférhető helyiségekre való 
utalás a gyakorlatban nem biztosít megfelelő védelmet az eredeti műsorsugárzó 
szervezeteknek, gyakori például, hogy különböző, nagy érdeklődésre számot tartó műsorokat, 
pl. sportközvetítéseket olyan vendéglátóhelyeken sugároznak televíziókészülékről vagy 
speciális kivetítőkről, amelyek külön belépti díjat nem számítanak fel, mely esetben a 
nemzetközi szabályozás szerint - és a magyar jog szerint is - az eredeti televízió-szervezet ki 
van zárva a jogvédelemből.  
 
Szükséges lehet a fentieken túl a Római Egyezmény által engedett kivételek és korlátozások 
(magáncélú felhasználás, kisebb műsorrészletek, aktuális eseményekről szóló tájékoztató 
műsorokban történő felhasználása, efemer rögzítés, oktatási vagy tudományos kutatási célú 
felhasználás) körének felülvizsgálata. Megjegyzendő ebben a körben, hogy a magyar szerzői 
jogi törvény, az 1999. évi LXXVI. törvény sok más nemzeti joggal egyezően további kivételt 
enged a rádió- és televízió-szervezeteket megillető kizárólagos jogok alól minden olyan 
esetben, amikor a törvény a szerzői jogi védelem alatt álló alkotás felhasználásához sem 
kívánja meg a szerző hozzájárulását.  
 
A Római Egyezmény a sugárzás évének végétől számítva 20 évben határozza meg a rádió- és 
televízió-szervezeteket az adott műsorral kapcsolatosan megillető jogok minimális védelmi 
idejét. A nemzeti jogok jelentős része – így a magyar jog is – már ma is 50 éves védelmi időt 
ír elő, így a nemzetközi szabályozásban is feltétlenül szükséges a védelmi idő felemelése.  
 
A Római Egyezmény által előírt szabályok, az 50 éves megemelt védelmi idő alkalmazásával 
az 1994. évi VII. törvénnyel kerültek be a hazai szerzői jogi szabályozásba 1994. július 1-i 
hatállyal.3

 
 

                                                           
3 Az 1994. évi VII. törvény folytán a régi Szerzői Jogi Törvényt, az 1969. évi III. törvény 1994. július 1-i 
hatállyal tartalmazta a Római Egyezménynek a védelemben részesülő minimumjogokra vonatkozó 
rendelkezéseit.  
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TRIPS Egyezmény4

 
A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló ún. TRIPS Egyezményhez 
jelenleg több mint 130 tagország, azaz a Kereskedelmi Világszervezet valamennyi tagállama 
csatlakozott. Magyarországon az 1998. évi IX. törvény törvény hirdette ki a Kereskedelmi 
Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezményt, amelynek 1/C.számú mellékletét képezi 
a TRIPS Egyezmény.  
 
Ami a TRIPS Egyezménynek a belföldiekkel való egyenlő elbánás elvét kimondó szabályát 
illeti, az megfelel az 1961-es Római Egyezményben foglalt rendelkezéseknek. A TRIPS 
szabályozásában ugyanis visszautal a Római Egyezmény szövegére. A TRIPS Egyezmény 
által szintén előírt legnagyobb kedvezményes elbánás elve (most-favored-nation treatment) 
alól a TRIPS Egyezmény 4. cikkelyében felsorolt kivételes szabályoknak megfelelően 
kiesnek továbbá mindazok a kivételek, amelyeket a Római Egyezmény a belföldiekkel való 
egyenlő elbánás elve alól enged. Ennél fogva megállapíthatjuk, hogy a TRIPS Egyezmény 
nem biztosít magasabb fokú jogvédelmet a más országokból származó műsoraik tekintetében 
a rádió- és televízió-szervezeteknek a Római Egyezményben foglalt védelemnél.  
 
A TRIPS Egyezmény a következő minimum jogokat biztosítja az eredeti sugárzó 
szervezeteknek: 
 

- rögzítési jog; 
- a rögzített műsorok többszörözésének joga; 
- a sugárzott műsor vezeték nélkül történő továbbsugárzásának joga; 
- a továbbsugárzott televízió műsor nyilvánosság számára történő közvetítésének joga. 

 
A TRIPS Egyezmény alapján a WTO tagországok a Római Egyezmény által 
megengedettekkel azonos mértékű feltételeket, korlátozásokat, kivételeket és fenntartásokat 
tehetnek. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a TRIPS Egyezmény 14.6. cikke szerint az ún. 
kölcsönös szintnek megfelelő védelem, a szomszédos jogi jogosultak közül csak az 
előadóművészeket és hangfelvétel-előállítókat illeti meg, a műsorsugárzó-szervezeteket nem.  
 
A brüsszeli műholdas egyezmény 
 
A műholdas műsort hordozó jelek védelméről szóló 1974. évi brüsszeli egyezmény célja a 
műsorsugárzó szervezetek közötti műsorjel-forgalom során a sugárzott televízió-, illetve 
rádiójelek védelme az esetleges illetéktelen vétellel szemben. A Brüsszeli Egyezmény alapján 
az egyes szerződő államok kötelesek megfelelő jogi védelemben részesíteni a más szerződő 
államban honos sugárzó szervezet vagy műsorterjesztő szervezet sugárzott műsorjelét az adott 
szerződő állam területén vagy annak területéről történő terjesztés során az olyan vétellel 
szemben, melyre az eredeti sugárzó szervezet, illetve műsorterjesztő szervezet szándéka nem 
terjedt ki. Az Egyezmény így megfelelő védelmet ír elő a műhold útján eljuttatott különböző 
műsortartalmakra vonatkozóan, melyek célja nem a nyilvános vétel, hanem például valamely 
híranyag, tudósítás eljuttatása a partner rádió vagy televízió szervezet számára. Az 
Egyezmény célja az volt, hogy a szerzői jogi és a szomszédos jogi védelemben nem részesülő 
műsorjelek nemzetközi védelmét biztosítsa, hiszen e műsort hordozó jelek nagy része sem a 
Berni Uniós Egyezmény szerinti szerzői műnek, sem pedig a Római Egyezmény szerinti 
védett szomszédos jogi teljesítménynek (rádió-, illetve televízió-műsornak) nem minősül.  
 
                                                           
4 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm 
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Az Egyezmény tehát az egyes sugárzó, illetve műsorterjesztő szervezetek közötti műsorjel-
forgalom során biztosítja a műsort hordozó jelek védelmét és nem terjed ki a nyilvános 
vételre, illetve kábeltelevíziós továbbközvetítésre szánt műsorokra. Ezzel lényegében az 
illegális vétellel („jellopással”) szemben hoz létre egyfajta speciális „szomszédos jogi” jellegű 
védelmet azon rádió-, illetve televízió-szervezetek számára, melyeknek az adott műsorjeleket 
a „feladó” szervezet eredetileg szánta, és amelyeket ezáltal a jogosítatlan vétel („jellopás”) a 
leginkább károsít. Ezt az intézkedést az tette szükségessé, hogy a jogosított vevőszervezetnek 
egyébként semmifajta „szomszédos jogi védelme” nem állhatna fenn a más („feladó”) 
szervezettől eredő műsorjeleken. 
 
A Brüsszeli Egyezményben részes államok köre viszonylag szűk, 2002. július 15-én összesen 
24 szerződő állam csatlakozott az Egyezményhez. Magyarország nem részese az 
Egyezménynek. 
 
 A továbbiakban röviden összefoglaljuk a jelentősebb regionális egyezményeket, annak 
érdekében, hogy átfogó képet kapjunk az egyes régiók fejlődési irányairól és szabályozásáról. 
 
Európai Unió: 
 
A műsorszolgáltató szervezetek védelmével számos európai uniós irányelv foglakozik:  
 

- az 1992-es, a szellemi alkotásokra és műhordozókra vonatkozó bérleti és 
haszonkölcsönzési jogokkal foglalkozó Irányelv5;  

- az 1993-as ún. Műholdas és Kábeles Irányelv6, amely a szerzői művek műholdas 
sugárzásának és kábeles továbbközvetítésének jogát szabályozza; 

- az 1993-as ún. védelmi idő harmonizációról szóló Irányelv7, amely a szerzői illetve 
szomszédos jogok védelmi idejének harmonizálásáról rendelkezik.  

 
 

A fent említett direktívák 1995. július 1-jével bezárólag az Európai Unió minden 
tagállamában hatályba léptek. 
 
A fent említett irányelvek, különösen az ún. műholdas Irányelv, jogharmonizációs 
szempontból is fontosak Magyarország számára8. A rádió- és televízió-szervezetekre 
vonatkozó uniós irányelvi rendelkezések mára teljes mértékben beépültek a hatályos hazai 
szerzői jogi szabályozásba.9

 

                                                           
5 Council Directive 92/100/EEC, 19 November 1992 – On Rental and Lending Rights related to Copyright in the Field of 
Intellectual Property, O.J. L 346, p. 61, 27 November 1992 
6 Council Directive 93/83/EEC, 27 September 1993 – On the Co-ordination of Certain rules Concerning Copyright and 
Rights Related to Copyright Applicable to Satellite Broadcasting and Cable Retransmission, O.J. L 248, p. 15, 6 October 
1993 
7 Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 – Harmonising the Term of Protection of Copyright and Certain Related 
Rights, O.J. L 290, p. 9, 29 October 1993 
8 A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991.  
december 16-án aláírt Európai Megállapodás, melyet az 1994. évi I. törvény hirdetett ki, 65 Cikkében jogharmonizációs 
kötelezettséget ír elő Magyarország számára az Unió szerzői jogi tárgyú jogszabályainak a belső jogba való átültetésére.  
9 Az 1969. évi III. törvény (régi Szerzői Jogi Törvény) 1994. július 1-i átfogó módosítása során a jogalkotó a 
Műholdas Irányelvben foglalt szabályozással megegyezően szabályozta a műholdas sugárzás fogalmát, ide értve 
a kódolt műholdas sugárzás fogalmát is. E szabályok változatlan formában átkerültek a szerzői jogról szóló 
jelenleg hatályos 1999. évi LXXVI törvénybe a 26., illetve 28. §-okban foglalt rendelkezések formájában. 
Részletes ismertető a kérdésről Sár Csaba a Magyarország Médiakönyve 2001. című kiadványban foglalt 
“Jogalkalmazás és joggyakorlat, az elektronikus média szerzői jogi kérdései” című tanulmányában található. 
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Európa Tanács10: 
 
A televízió-műsorok védelméről szóló európai egyezmény (European Agreement on the 
Protection of Television Broadcast) 1961 július 1-jén lépett hatályba. A fenti egyezmény volt 
az első olyan nemzetközi okmány, amely rendelkezett a műsorszolgáltató szervezetek 
szomszédos jogi védelméről. Az egyezményben biztosított minimum jogok meghaladják a 
Római Egyezményben foglalt jogokat, nevezetesen annyiban, hogy többek között 
tartalmazzák a televíziós műsorszámok vezetékes közvetítését; a rögzítések számának 
korlátozása nélkül biztosít jogot olyan rögzített műsorszámok többszörözéséhez, amelyek a 
műsorszolgáltató szervezet előzetes hozzájárulása nélkül készültek.  
 
 
 
A tervezett WIPO Egyezmény legfontosabb rendelkezései 

 
A fenti rövid áttekintésből megállapítható, hogy a jelenleg hatályos nemzetközi szintű szerzői 
jogi szabályozás meglehetősen hiányos a rádió- és televízió-szervezetek jogainak védelmét 
illetően. Hiányzik az igazán átfogó szabályozás. A részletszabályok nem követik a technikai 
fejlődést. Megjegyzendő, hogy nem is könnyű az átfogó szabályozás kialakítása, sok esetben 
nem is szerzői jogi természetűek a szabályozandó jogviszonyok (pl. a műsorjelek védelme). 
Részben ezzel magyarázható, hogy miért váratott magára ilyen sokáig a sugárzó szervezetek 
jogait szabályozó nemzetközi egyezmény létrehozása. 
 
Vegyük sorra ezek után a tervezett Egyezmény fő szabályozási pontjait, valamint azokat a fő 
kérdéseket, melyekkel a WIPO Szerzői Jogi Állandó Bizottság foglalkozik: 
 
A tervezett Egyezmény viszonya más nemzetközi egyezményekhez 
 
Egyetértés kezd körvonalazódni, hogy az előkészület alatt lévő Egyezmény az 1961-es Római 
Egyezménytől független nemzetközi egyezményként jön létre, nem érintve a Római 
Egyezmény szerint az egyes szerződő államok egymással szemben vállalt kötelezettségeit. Az 
Egyezmény ugyancsak független jogszabály lenne minden egyéb nemzetközi egyezménytől, 
érintetlenül hagyva az azok alapján fennálló bármely jogokat és kötelezettségeket. Felmerült 
olyan szabályozási javaslat is, mely szerint az Egyezmény a az előadóművészi teljesítmények 
és hangfelvételek jogi védelméről szóló 1996-os WIPO Egyezmény (WPPT) protokollja lenne 
(a svájci delegáció javaslata). 
 
A Egyezmény szerinti jogvédelem tervezett személyi hatálya
 
Nincs egységes álláspont a tekintetben, hogy pontosan mely szervezetek tartozzanak az 
Egyezmény szerinti jogi védelem hatálya alá. A szövegszerű javaslatok többsége nem 
tartalmaz speciális meghatározást a „sugárzó szervezet” fogalmára (kivéve Argentína 
javaslata). Az Egyezmény tervezett 2. Cikkelye – az Európia Unió javaslata szerint 1bis 
cikkelye – a sugárzás fogalmát definiálja és ebből következik az Egyezmény tervezett 
személyi hatálya. Az EU javaslata szerint a sugárzás fogalma alá tartozna a vezeték nélküli, 
levegőn át történő jelátvitelen kívül a kábeles műsortovábbítás is. Japán javaslata szerint pl. a 
sugárzás kizárólag a vezeték nélküli jelátvitelt foglalná magába. A vezeték nélküli 

                                                           
10 Study on neighbouring rights protection of broadcasting organisations: Current problems and possible lines of action 
Natali Helberger, July 1999 
http://www.ivir.nl/publications/helberger/coe.doc 
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műsorsugárzás körébe a javaslatok többsége a műholdas és a nyilvánosság számára 
hozzáférhető eszközzel dekódolható kódolt adás is beletartozna. Éles vita tart a kábeles 
műsorszolgáltatás (cablecasting) védelmén túl az internetes ún. webcasting 
műsorszolgáltatásokkal kapcsolatosan. Amennyiben ugyanis a webes tartalomszolgáltatás 
körében a hagyományos értelemben vett sugárzó rádió-, illetve televízió-szervezetek saját 
internetes műsorfelhasználását védelem illeti meg, úgy a következetes szabályozás azt kívánja 
meg, hogy a kifejezetten webes tartalomszolgáltatók (webcasterek) is részesüljenek az 
Egyezményben meghatározott jogi védelemben. 
 
Az egyezményelőkészítés jelen fázisában egyetértérs mutatkozik arról, hogy a kábeles 
műsorszolgáltatók (cablecasterek) tartozzanak az Egyezmény személyi hatálya alá, 
ugyanakkor a webcasterek jogi védelmével szemben erős ellenállás alakult ki, nem zárva 
azonban ki, hogy ebben a kérdésben az Egyezmény egy későbbi protokollja szintjén 
döntsenek majd. 
 
A kábeles műsortovábbítás körében határozottan külön kell választani a saját műsor kábeles 
sugárzását (szolgáltatását) és az eredeti sugárzó szervezet műsorának kábeles 
továbbközvetítését, amely második eset semmiképpen sem értelmezhető önálló sugárzásként 
a különböző szövegjavaslatok alapján. 
 
Az Egyezmény szerint tervezett jogi védelem kedvezményezettjei  
 
A különböző tagországok között eltérés mutatkozik abban, hogy mely feltételek fennállta 
esetén szükséges jogi védelem biztosítása a más tagországból származó sugárzott műsorok 
tekintetében. A Római Egyezményben foglalat kettős feltételhez, illetve az azzal kapcsolatos 
fenntartás lehetőségéhez hasonlóan az Európai Unió lehetővé tenné, hogy az egyes szerződő 
államok fenntartással éljenek e tekintetben és csak a tervezett két előfeltétel, (1) a szokásos 
ügyintézés helye és (2) az adóállomás helye együttes alkalmazásával határozzák meg a más 
szerződő államból származó sugárzott adás jogosultjának védelmét. Ennek megfelelően – 
fenntartás esetén – az adott szerződő állam csak azon más szerződő állam területéről származó 
sugárzott műsort kell, hogy védelemben részesítse, amely esetén, mind a sugárzó szervezet 
szokásos ügyintézési helye, mind pedig az adóállomás valamely, az Egyezményben részes 
szerződő állam területén található. Más javaslatok (pl. Argentína, Japán) szerint kizárólag a 
tervezett fenti két feltétel együttes megléte esetén illetné meg a külföldi sugárzott adást az 
Egyezmény szerinti jogi védelem. Svájc a vagylagos előfeltételek alkalmazását javasolja. 
 
Műholdas műsorsugárzás esetén több javaslat, így az EU és Svájci javaslatok is lényegében az 
előzőekben már hivatkozott 93/83 EEC uniós Irányelv szerinti megoldással azonos megoldást 
szorgalmaz, nevezetesen, hogy az adóállomás helyétől függő feltétel alkalmazásában ebben az 
esetben a műholdfeladó-állomás helyét kelljen figyelembe venni. 
 
A belföldiekkel való egyenlő elbánás elve
 
Egyetértés alakult ki a belföldiekkel való egyenlő elbánás elvét illetően a tagállamok között. 
Ennek megfelelően az Egyezmény előírná, hogy az Egyezményben foglalt kizárólagos jogok 
tekintetében minden szerződő állam köteles a belföldi műsorsugárzó szervezeteknek 
biztosított jogi védelemmel azonos szintű védelmet biztosítani a más szerződő államból 
származó, az Egyezmény által a védelem kedvezményezettjeként elismert sugárzott adások 
jogosultjainak. 
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Az Egyezmény által biztosított jogok 
 
A legkimunkáltabb részletszabályokat az Európai Unió és Svájc delegációi javasolták. A 
tagállamok többsége – helyenként nem kimerítő jelleggel és a nemzeti jogból származó 
szabályozási sajátosságoknak megfelelően – szintén hozzávetőlegesen hasonló körű 
szabályozást javasol. Az EU és a svájci javaslat a WPPT szabályozási struktúráján veszi 
alapul, azzal a lényeges különbséggel, hogy az EU szövegjavaslat nem tartalmazza a más 
küldöttségek, így a svájci küldöttség által is javasolt speciális „dekódolási” jogot. Az EU 
javaslat szerint biztosítandó kizárólagos jogok a következők: 
 

- a sugárzott adás rögzítésének joga; 
- a rögzített adás bármely módon történő közvetlen vagy közvetett többszörözésének 

joga; 
- a sugárzott műsor egyidejű vagy rögzített változatának akár vezetékes, akár vezeték 

nélkül megvalósuló továbbközvetítési joga; 
- a rögzített adás internetes típusú hozzáféréssel történő felhasználásának (ún. „making 

available”) joga; 
- a sugárzott adásnak a közönség számára belépti díj ellenében látogatható 

helyiségekben történő nyilvános közvetítési joga; 
- a sugárzott adásról készült eredeti vagy másolati rögzített példányok tulajdonjog-

átruházással történő terjesztési joga; 
- a műsort hordozó jeleknek a nyilvánosság számára történő sugárzást megelőző 

fázisban való védelme az engedély nélküli vételi cselekményekkel szemben. 
 
A javasolt jogok közül meglehetősen aggályos a nyilvános helyiségekben történő közvetítési 
jog javasolt szabályozása. Ugyanazokat a problémákat veti fel a tervezett Egyezmény szerinti 
fenti szövegjavaslat, mint amelyekre a Római Egyezmény szempontjából a fentiekben már 
utaltunk: a szabály nem biztosít védelmet a belépti díjat nem szedő, de a rádió- vagy televízió-
műsort nyilvánvalóan a forgalom fokozására felhasználó vendéglátó ipari egységekkel 
szemben. Számtalan módja van a napi gyakorlatban a belépti díjra vonatkozó szabály 
megkerülésének, így pl. a kötelező fogyasztás bevezetése stb. A néhány tagállam részéről 
tapasztalható elutasító magatartás oka a Római Egyezményben rögzített és nyilvánvalóan 
elavult (1961-es!) szabály továbbfejlesztésével kapcsolatban az lehet, hogy a 
vendéglátóhelyeken széles körben elterjedt  rádió- és televízió-használat miatt egy, a sugárzó 
szervezetekre nézve kedvezőbb (belépti díjhoz nem kötött) szabály alapján a vendéglátó ipari 
szektorban jelentős jogdíj-költség teher jelentkezne. 
 
A terjesztési jog javasolt európai szabályozása szintén nem kielégítő. A tulajdonjog-
átruházáshoz kötött terjesztési jog kizárja a védelem köréből azokat a nagyon jelentős 
felhasználási cselekményeket, mint például a videokazettán (DVD-n) rögzített televízió-
műsor haszonkölcsönzési, illetve bérleti konstrukcióban történő terjesztése; hiányzik továbbá 
e szabályból az importjog biztosítása, amely például az 1961-ben hatályba lépett, a televízió-
műsorok védelméről szóló európai egyezményben is bizonyos mértékig már szerepelt. 
 
A műsort hordozó jeleknek a nyilvánosság számára történő sugárzást megelőző fázisban való 
védelmét bizonyos formában már az 1974-es Brüsszeli Egyezmény is tartalmazta (lásd: 
fentebb). A Brüsszeli Egyezményhez csatlakozott országok köre azonban meglehetősen szűk, 
továbbá a Brüsszeli Egyezmény a tagállamokra bízza, hogy milyen módon biztosítják a 
műsorjelek védelmét (pl. tisztességtelen piaci magatartás, polgári jogi szabályozás vagy 
távközlési jog, esetleg speciális szomszédos jogi jogosultság alapján), a jogvédelem szintjét 
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pedig nem kellőképpen szabályozza a Brüsszeli Egyezményben szereplő „megfelelő 
jogvédelmi intézkedés” megtételének tagállamokra előírt kötelezettsége. A műsorjelek 
védelme a „jellopás” különböző eseteivel szemben gyakorlati szempontból nagyon jelentős. 
Ugyanakkor szerzői jogi, jogelméleti szempontból (hasonlóan a „dekódolási” joghoz) 
aggályos, hiszen olyan teljesítményt védene, amely az irányadó jelenleg hatályos nemzetközi 
és nemzeti jogszabályok alapján nem minősül sugárzott rádió-, illetve televízió-műsornak, 
hiszen a nyilvános vételre még nem szánt, vagy nem alkalmas műsorjel-formáról van szó. 
Ebből következően az Egyezményben tervezett speciális jogvédelmi eszköz nélkül a 
nyilvános sugárzást megelőzően a rádió-, illetve televízió-adások kiesnének a rádió-, illetve 
televízió-műsor szomszédos jogi kategóriájából, és klasszikus szerzői jogi alapon nem 
minősülhetnének védelemben. 
  
A fenti kizárólagos jogokhoz képest a svájci és más küldöttségek speciális jogként javasolják 
az Egyezménybe foglalni a „dekódolási” jogot, amely lényegében az engedély nélküli kód-
feloldással szemben védené az eredeti sugárzó szervezetet. A javaslat célja, hogy az 
egyébként szerzői jogi értelemben felhasználásnak minősülő, azaz a széles közönség számára 
megvalósuló esetkörben kívánná meg az eredeti sugárzó szervezet engedélyét a műsort 
hordozó jel dekódolása, így a legtöbb nemzeti jogi szabályozás szerint magáncélú 
felhasználási körbe eső egyedi „kódfeltörésekkel” szemben továbbra sem biztosítana 
védelmet az Egyezmény szerinti szabályozás. Az Európai Unió álláspontja szerint a 
„dekódolási jog”, mint alapvetően szerzői jogtól idegen jogintézmény nem alkalmas arra, 
hogy az Egyezmény által biztosított jogok körébe tartozzon. Uniós vélemények szerint az 
engedély nélküli dekódolással szembeni védelmet más, pl. technikai intézkedésekkel 
hatásosan biztosítani lehetne, ezért nincs szükség a szerzői jogi jellegű jogi szabályozásra. 
 
Korlátozások és kivételek a tervezett Egyezmény végrehajtásával kapcsolatosan 
 
A javaslatok többsége tartalmazza a szerzői kizárólagos alóli korlátozásokra, illetve 
kivételekre való utalás, azzal, hogy az egyes szerződő államok ugyancsak korlátozhatják a 
sugárzó szervezeteknek biztosított kizárólagos jogokat minden olyan esetben, amelyben belő 
joguk a szerzői kizárólagos jogok érvényesülése alól is korlátozást vagy kivételt ír elő. 
Néhány küldöttség, mint az Európai Unió és Japán ezen túlmenően meglehetősen általános 
jellegű további korlátlan kivételt engedne a sugárzó szervezeteket megillető kizárólagos jogok 
alól, mind olyan esetben, amely a normális hasznosítási cselekményekbe nem ütköző 
„speciális” eset. 
 
Védelmi idő
 
Egyetértés mutatkozik abban, hogy a sugárzó szervezetek jogainak védelmi idejét egységesen 
50 évre emeljék az első sugárzás évének végétől, illetve az azt követő év első napjától 
számítva. 
 
A műszaki intézkedések megkerülésével szembeni védelem, jogkezelési adatok védelme
 
Míg a küldöttségek nagy része alapvetően a WCT és a WPPT szerinti szabályozást javasolja 
alkalmazni a rádió-, illetve televízió-műsorok engedély nélküli vagy egyéb okból jogosulatlan 
felhasználásaival szemben alkalmazott hatásos műszaki védelmi eszközök megkerülése ellen, 
a svájci javaslat ismét külön megoldást tartalmaz, speciálisan az illegális dekódoláshoz 
szükséges eszközök gyártása és forgalmazása ellen, hivatkozva a svájci büntetőjogi 
szabályozásra is. 
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Az Egyezmény a WCT-hez és a WPPT-hez hasonló módon szabályozná a jogkezelési adatok 
védelmét. 
 

* 
 
Ahogy az előzőekből látszik, a tervezett WIPO Egyezmény a jelenlegi előkészítési 
stádiumában meglehetősen hiányos és a többi szomszédos jogi jogosulti csoport 
jogvédelméhez viszonyítva nagyon aránytalan védelmet irányoz elő. 
 
Megjelent: 

Médiakönyv (Mediabook) 2002 
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