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Kuti Csongor

PIAC, JOG, 
JÖVEDELEM 
Az el｣ad|-mｶv[szeti teljesjtm[nyek [rt[kesjt[si lehet｣s[geir｣l

Az ZrtZkesitZst, pontosabban az el｢ad{-mｶvZszeti teljesitmZnyek felhasznJlJsi szerz｢dZs 
ｯtjJn val{ ZrtZkesitZsZt vizsgJlom jelen irJsomban – a mｶvZszek kiszolgJltatottsJgJt 

elemz｢ korJbbi sz‾vegem1 szerz｢i Zs szomszZdos jogok szempontjJb{l val{ tovJbbgondolJ-
saként. 

A hJrom rZszre tagolt irJs elejZn r‾viden Jttekintem az el｢ad{mｶvZszek munkaer｢piacJnak 
sajJtossJgait (ebben a rZszben jelent｢s mZrtZkben tJmaszkodom Ruth Towse Market Value and 
Artists` Earnings c. írására),2 amely sorJn kifejtem, hogy a mｶvZszek j‾vedelme szempontjJb{l 
megkerｲlhetetlen jelent｢sZggel bir a szerz｢i Zs szomszZdos (vagyoni) jogok ZrtZkesitZse. A mJ-
sodik rZsz feladata a mｶvZszeti teljesitmZnyek romJniai ZrtZkesitZsZnek kereteit megszab{ jogi 
rendelkezZsek JttekintZse. A zJr{ rZsz a felhasznJl{i szerz｢dZs ｯtjJn megval{sithat{ ZrtZkesitZs 
akadályait lajstromozza.

ÍrJsomnak nem cZlja sommJs k‾vetkeztetZsek megfogalmazJsa, inkJbb a hazai – els｢sor-
ban magyar – alkot{i k‾z‾ssZg szempontjJb{l szJmomra relevJnsnak tｶn｢ kZrdZseket, szem-
pontokat szeretnZk felvetni, amelyek remZlhet｢leg tovJbbgondolkodJsra kZsztetik az olvas{t. 
MindazonJltal vZlemZnyem szerint megJllapithat{, hogy a jelenleg hatJlyos szerz｢i jogi szabJlyo-
zJs, legalJbbis a felhasznJlJsi szerz｢dZs Jltali ZrtZkesitZs Zs a k‾z‾s jogkezelZs szempontjJb{l, 
nem emelkedik fel a kihívások szintjére.

Piac

A huszadik szJzad utols{ felZben a kultｯrJval foglalkoz{ k‾zgazdJszok k‾rZben kZt jelent｢s, 
egymJsnak nZmikZpp ellentmond{ nZzet alakult ki a mｶvZszeti alkotJsok (teljesitmZnyek) gaz-
dasági értékének meghatározhatósága tekintetében. 

Az egyik nZzet szerint a mｶvZszetek „tｯlsJgosan ZrtZkesek” ahhoz, hogy – gazdasJgi – ZrtZ-
kｲket a piac hatJrozhassa meg. E szerint a mｶvZszet Zs a mｶvZszek mibenlZtZt nem lehetsZges 
piaci szempontok szerint deiniJlni.3 Az, hogy mi tekinthet｢ mｶvZszeti alkotJsnak vagy teljesit-
mZnynek, kizJr{lag esztZtikai kZrdZs, amelyet csak a mｶvZszek Zs kultｯraelmZlettel foglalkoz{ 

1 Kuti Csongor: Az el｢ad{mｶvZszek kiszolgJltatottsJgJr{l. Játéktér, 2017 ｢sz, 39−45. 
2 Towse, R.: Market Value and Artists` Earnings. In: Klamer, A. (szerk.): The Value of Culture. On the relati-

onship between economics and arts. Amsterdam Univ. Press, 1996. 96−107. 
3 Klamer, A.: The Value of Culture. In: Klamer, A., (szerk.): The Value of Culture. On the relationship between 

economics and arts. Amsterdam Univ. Press, 1996, 13−28. 
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szakemberek vJlaszolhatnak meg. Ellenz｢i szerint ez a megk‾zelitZs egy (Jllami) tJmogatJs ala-
pｯ inanszirozJst helyez el｢tZrbe a piaci alapｯ inanszirozJssal szemben, ami vZgeredmZnyben 
a szakZrt｢i bizottsJgok, kurat{riumok preferenciJit (lJsd: kJnon) tｲkr‾zi, teret nyitva a jJradZk-
vadászok számára.4

A mJsik nZzet, a neoklasszikus k‾zgazdasJgtan elvein alapulva, a mｶvZszeti alkotJsokat 
és teljesítményeket „árunak” tekintve, a kulturális piac fogalmára hagyatkozva (lásd: kultúripar), 
a nZz｢ket, hallgat{kat, olvas{kat „fogyaszt{kZnt” meghatJrozva, mintegy egyenl｢sZgjelet tesz 
piaci Jr Zs ZrtZk k‾zZ, a piacra bizva a mｶvZszetek inanszirozJsi rendszerZnek alakitJsJt.5 Ez a 
megk‾zelitZs nem hasznavehet｢ a morJlis, esztZtikai kritZriumok tekintetZben, illetve nem tudja 
megJllapitani, hogy az igy kialakult „Jr” igazsJgos vagy hatZkony-e.6

A mｶvZszek (Zs els｢sorban az el｢ad{mｶvZszek) munkaer｢piacJnak elemzZse sorJn azon-
ban – például jelen írás számára – a neoklasszikus közgazdaságtani megközelítés releváns té-
nyekkel szolgJlhat. Filer kutatJsa, az Egyesｲlt Államokat tekintve, cJfolta a „nZlkｲl‾z｢ mｶvZsz” 
mitoszJt, arra a k‾vetkeztetZsre jutvJn, hogy a mｶvZszek munkaer｢piacJnak mｶk‾dZse nem 
mutat eltZrZst mJs szakmJk munkaer｢piacJZt{l, illetve hogy a mｶvZszek ugyanolyan j‾vedelmet 
valósíthatnak meg, mint a hasonló korú és hasonlóan képzett, más szakmákban foglalkoztatott 
állampolgárok.7 Ezeket az eredmZnyeket azonban szJmos kZs｢bbi, kｲl‾nb‾z｢ orszJgokban 
(Egyesｲlt KirJlysJg, AusztrJlia, FinnorszJg stb.) vZgzett kutatJs megkZrd｢jelezte. Ut{bbiak ki-
mutattJk, hogy az ezredvZgi (nyugati) mｶvZszek jellemz｢en kZnytelenek egyszerre t‾bb JllJst 
vJllalni, kiegZszitend｢ a mｶvZszeti tevZkenysZgb｢l szJrmaz{ j‾vedelmeiket, ezJltal a mJs szak-
mákban foglalkoztatottakhoz képest átlagban több munkaórát dolgoznak le, kevesebb jöve-
delem fejZben. TovJbbJ, a klasszikus munkaer｢-piaci elmZleteket megcJfolva, megJllapitJsra 
kerｲlt az is, hogy az Jtlagos szakmJknJl tipikusan hosszabb oktatJsi-kZpzZsi id｢szak ellenZre a 
mｶvZszek j‾vedelme nem arJnyos a kZpzZs hosszJval, a szakmai tapasztalattal vagy az Zletkor-
ral. Ennek egyik lehetsZges magyarJzatJt az elemz｢k abban vZlik felfedezni, hogy a mｶvZszek 
legjobban ZrtZkesithet｢ tulajdonsJga a tehetsZg. (E tekintetben hasonl{ helyzetben vannak, mint 
a proi sportol{k, kｲl‾n‾sen a lJtvJnysportokat ｶz｢k; ugyanakkor nZzetem szerint talJn Zrdemes 
kｲl‾nbsZget tenni az ｯn. „magas kultｯrJban”, illetve a „populJris kultｯrJban” alkot{-tevZkenyke-
d｢ mｶvZszek k‾z‾tt, hiszen ut{bbiakra nem alkalmazhat{ fenntartJsok nZlkｲl a fenti megJllapi-
tJs.) A tehetsZget viszont sem kZpzZssel, sem fels｢oktatJsi intZzmZnyek Jltal kiJllitott oklevZllel 
nem lehet sikeresen Zs maradZktalanul „el｢Jllitani”.8

A fenti elemzZs azonban t‾bb pontban is kihivJsokkal kｲszk‾dik. Nem tud mit kezdeni a mｶ-
vZszek munkaer｢-piaci jJtZkoskZnt val{ meghatJrozJsJval, illetve a mｶvZszeti oktatJs-kZpzZs 
gazdasJgi hatJsJval (nehZz a mｶvZszi foglalkozJst meghatJrozni, illetve a mｶvZszeti tevZkeny-
sZg kifejtZsZnek nem kizJr{lagos feltZtele a formJlis mｶvZszeti kZpzZs). Ez azZrt relevJns, mert 
– mJs szakmJkkal ellentZtben – a munkaer｢piac nem tudja a kereslet-kinJlati egyensｯlyt sza-
bJlyozni (amennyiben elfogadjuk, hogy mｶvZsznek tekintend｢ bJrki, aki ‾nmagJt mｶvZszkZnt 
hatJrozza meg Zs mｶvZszeti tevZkenysZget fejt ki, folyamatos tｯlkinJlattal szembesｲlｲnk – lJsd: 
az ‾nk‾ltsZgen, jellemz｢en vesztessZggel publikJl{ ir{k t‾mkelege).

TovJbbJ a hivatkozott kutatJsok elmulasztottJk igyelembe venni azt a tZnyt, hogy a mｶvZ-
szek, a szellemi tulajdonjog intézménye révén, a munkájukkal megvalósított azonnali hasznon 
tｯlmen｢en alkotJsuk, teljesitmZnyｲk kZs｢bbi felhasznJlJsa sorJn elmZletileg j‾v｢beli bevZtelekre 

4 Towse, i. m.
5 Frey, B. Zs Pommerehne, W.: Muses and Markets. Blackwell, Oxford, 1994.
6 Towse, i. m.
7 Filer, R.: The Starving Artist – Myth or Reality? Earnings of Artists in the United States. Journal of Political 

Economy 1984, 94: 56−75.
8 Towse, i. m.
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is jogosultak, méghozzá emberi léptékkel mérve igen hosszú ideig: alapesetben haláluk után 
számított 70 évig.9

Az el｢ad{-mｶvZszetek tekintetZben a jelenlegi romJniai munkaer｢piacon a keresleti oldal kZt 
kateg{riJra oszthat{: a k‾zpZnzb｢l inanszirozott, a k‾zponti vagy helyi k‾zigazgatJsi szervek 
alJrendeltsZgZben mｶk‾d｢ el｢ad{-mｶvZszeti intZzmZnyek; illetve a magJnkezdemZnyezZskZnt 
lZtrehozott el｢ad{-mｶvZszeti tJrsasJgok. Az el｢ad{-mｶvZszeti intZzmZnyek Zs tJrsasJgok mｶ-
ködését meghatározó jogszabály (2007. évi 21. számú Kormányrendelet,10 az utólagos módo-
sitJsaival Zs kiegZszitZseivel egyｲtt) a k‾zpZnzb｢l fenntartott intZzmZnyek szJmJra kizJr{lagos 
jelleggel Jllapitja meg a foglalkoztatJs lehetsZges formJit. Eszerint a foglalkoztatJs f｢ formJi az 
egyZni munkaszerz｢dZs Zs az ｯn. felhasznJlJsi szerz｢dZs, azaz egy adott mｶvZszeti teljesitmZny 
felhasználáshoz kapcsolódó szellemi tulajdonjog bizonyos formáinak értékesítése. A foglalkozta-
tJs, illetve az egyZni munkaszerz｢dZs egyes vonatkozJsaival korJbbi irJsomban foglalkoztam,11 
ezZrt itt els｢sorban a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kZrdZseket vizsgJlom.

A szellemi tulajdonjog Zs ezen belｲl a szerz｢i Zs szomszZdos jogok intZzmZnye el｢irja a 
mZltJnyos dijazJs jogJt, amely szerint mｶvZszi ZrtZkre val{ tekintet nZlkｲl, szerz｢i Zs szomszZ-
dos jogi védelemre jogosult minden eredeti szellemi alkotás és teljesítmény, amely létrehozásá-
ba szerz｢je (el｢ad{ja) energiJt fektetett. A mZltJnyos dijazJs mibenlZtZt, mZrtZkZt Zs konkrZt 
megval{sulJsi formJjJt, elvileg, a piac hatJrozza meg. Ezen a ponton kｲl‾nbsZget kell tenni az 
el｢ad{mｶvZsz dijazJsa, illetve a produkci{ dijazJsa k‾z‾tt. 

VizsgJl{dJsom k‾zZppontjJban az el｢ad{mｶvZsz Jll mint munkaer｢-piaci jJtZkos, illetve az 
｢ egyZni teljesitmZnyZb｢l fakad{ szerz｢i Zs szomszZdos jogok ZrtZkesitZsZnek lehet｢sZgei. Az 
el｢ad{mｶvZszek viszonylag kevZs esetben talJlhat{k abban az egyszerｶ helyzetben, hogy tel-
jesitmZnyｲket mintegy ‾nmaguk producerekZnt, k‾zvetlenｲl a befogad{knak (felhasznJl{knak) 
ZrtZkesitsZk (lJsd: k‾nnyｶzenei el｢ad{k, stand-up komikusok stb.). Jellemz｢en t‾bb egyZni mｶ-
vZszeti teljesitmZny Zs technol{giai tZnyez｢ bonyolult kombinJci{jJt kZpvisel｢ szinpadi, koncert-
termi stb. produkci{ rZszekZnt fejtik ki tevZkenysZgｲket, amelynek lZtrehozJsa Zs ZrtZkesitZse 
intZzmZnyes keretek k‾z‾tt zajlik. Ebben az esetben az el｢ad{mｶvZsz sajJt teljesitmZnyZt nem 
k‾zvetlenｲl a befogad{knak (felhasznJl{knak) ZrtZkesiti, hanem a produkci{t lZtrehoz{ el｢ad{-
mｶvZszeti intZzmZnynek vagy tJrsasJgnak, egyZni munkaszerz｢dZs vagy felhasznJl{i szerz｢dZs 
útján.

A produkci{ ZrtZkesitZse jellemz｢en piaci k‾rｲlmZnyek k‾z‾tt zajlik. EgyrZszt a befogad{k 
szJmJra t‾rtZn｢ k‾zvetlen (szinpadi, koncerttermi stb.) bemutatJs jegyJrJt legt‾bb esetben a 
kereslet-kinJlat fｲggvZnye hatJrozza meg (a menedzseri szerz｢dZs a k‾zpZnzb｢l inanszirozott 
intZzmZnyek esetZben is el｢irhatja az elvJrt jegybevZtel, illetve nZz｢szJm mZrtZkZt), mJsrZszt 
a felhasznJlJs tovJbbi formJi (produkci{ r‾gzitZse, a felvZtel kｲl‾nb‾z｢ formJkban val{ ZrtZ-
kesitZse, k‾zvetitZse stb.) piaci alapon mｶk‾d｢, gazdasJgi haszon megval{sitJsa ZrdekZben 
létrehozott vállalkozások által valósulhat meg.

Jog

Az el｢ad{mｶvZszek dijazJsJt – legalJbbis RomJniJban – csak rZszben hatJrozza meg a 
piac. Ez annak a ténynek tudható be, hogy a szakmában dolgozók túlnyomó többsége egyéni 
munkaszerz｢dZs alapjJn fejti ki tevZkenysZgZt (2012-ben a foglalkoztatottak 93,7%-a, a Nem-
zeti Statisztikai Hivatal adatai szerint), ugyanakkor a legjelent｢sebb munkaad{k a k‾zpZnzekb｢l 
fenntartott el｢ad{-mｶvZszeti intZzmZnyek. Esetｲkben pedig az egyZni munkaszerz｢dZsek alap-

9 Towse, i. m.
10 Ordonanｬa nr. 21/2007 privind instituｬiile ｩi companiile de spectacole sau concerte, precum ｩi desfOｩurarea 

activitOｬii de impresariat artistic. 
11 Kuti, i. m.
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jJn kiizethet｢ bZrek tekintetZben a mindenkori k‾ltsZgvetZsi bZrszJmfejtZsr｢l sz{l{ t‾rvZny Jltal 
meghatJrozott keretek az irJnyad{ak, nem a munkaer｢-piaci kereslet-kinJlat viszonya. Ez a tZny 
{hatatlanul befolyJssal bir a szerz｢i Zs szomszZdos jogok felhasznJlJsJnak mZltJnyos dijazJsJra 
is, hiszen a szerz｢i jogi t‾rvZny (Szj. Tv., 1996. Zvi 8 sz. t‾rvZny)12 vonatkoz{ el｢irJsai szerint, a 
megfelel｢ feltZtelek teljesitZse esetZn, az egyZni munkaszerz｢dZs alapjJn t‾rtZn｢ munkavZgzZs 
során létrehozott alkotások és teljesítmények vagyoni jogai a munkaadóra szállnak (Szj. Tv. 44. 
és 100.§). 

Az el｢z｢ pontban kifejtettek alapjJn tehJt az el｢ad{-mｶvZszeti teljesitmZnyek felhasznJlJ-
sJra kizJr{lag a jogosult hozzJjJrulJsa alapjJn kerｲlhet sor, ezt a hozzJjJrulJst pedig vagy az 
egyZni munkaszerz｢dZs vonatkoz{ el｢irJsai, vagy pedig a felhasznJlJsi szerz｢dZs kell hogy tar-
talmazzák. 

Egy el｢ad{-mｶvZszeti teljesitmZny felhasznJlJsa kizJr{lag a vagyoni jogokra vonatkozhat: a 
szemZlyhez fｶz｢d｢ jogok nem kZpezhetik tranzakci{ tJrgyJt. El｢ad{mｶvZszek esetZben sze-
mZlyhez fｶz｢d｢ jogok alatt a hatJlyos romJniai szabJlyozJs az alJbbiakat Zrti: a teljesitmZny 
el｢ad{jakZnt val{ elismerZst; a mｶvZsz el｢ad{kZnt val{ feltｲntetZsZt (nZv vagy mｶvZsznZv) a mｶ 
minden el｢adJsa, illetve az arr{l kZszｲlt felvZtel minden egyes felhasznJlJsa alkalmJval; a teljesit-
mZny min｢sZgZnek tiszteletben tartJsJt, annak olyan mZrtZkｶ eltorzitJsJt{l, meghamisitJsJt{l, 
lZnyeges megvJltoztatJsJt{l val{ tart{zkodJst, amely kJrosithatnJ az el｢ad{mｶvZsz becsｲletZt 
vagy hirnevZt (Szj. Tv. 96. §). Az el｢ad{mｶvZsz halJla utJn a szemZlyhez fｶz｢d｢ jogok, az ‾r‾k‾-
s‾dZsi jog szabJlyai szerint JtszJllnak jogut{djaira, id｢beni korlJtozJsok nZlkｲl (tehJt a vagyoni 
jogokt{l eltZr｢ m{don).

A vagyoni jogok kateg{riJjJba a k‾vetkez｢k tartoznak: a teljesitmZny r‾gzitZse; a r‾gzitett 
teljesitmZny t‾bbsz‾r‾zZse; a r‾gzitett teljesitmZny forgalmazJsa; a r‾gzitett teljesitmZny bZrbe-
adJsa vagy k‾lcs‾nzZse; a r‾gzitett teljesitmZny forgalmazJs cZljJb{l t‾rtZn｢ importja; a telje-
sitmZny k‾zvetitZse vagy nyilvJnossJ tZtele; a r‾gzitett teljesitmZny oly m{don val{ k‾zzZtZtele, 
hogy a nyilvJnossJg tagjai a hozzJfZrZs helyZt Zs idejZt egyZnileg vJlaszthassJk meg; a r‾gzitett 
teljesítmény vezeték útján való közvetítése (Szj. Tv. 98. §). 

Az egyZni munkaszerz｢dZs alapjJn foglalkoztatott el｢ad{mｶvZszek esetZben a munkaszer-
z｢dZsnek tZtelesen tartalmaznia kell azokat a vagyoni jogokat, amelyek a szerz｢dZs hatJlyJnJl 
fogva átruházódnak a munkaadóra (Szj. Tv. 100. §). Ilyen kitétel hiányában a munkaadó nem 
rendelkezhet a teljesitmZny ut{lagos felhasznJlJsJr{l a jogtulajdonos (el｢ad{mｶvZsz vagy jog-
ut{dai) hozzJjJrulJsa nZlkｲl. 

AudiovizuJlis mｶ, felvZtel vagy hangfelvZtel elkZszitZsZben k‾zremｶk‾d｢ el｢ad{mｶvZszek 
esetZben, ellenkez｢ rendelkezZs hiJnyJban, fennJll a vZlelem, hogy – mZltJnyos dij megizetZse 
ellenében – a rögzített teljesítmény felhasználásnak kizárólagos joga átszáll a producerre. Ez 
esetben nem szｲksZges kｲl‾n szerz｢dZsben rendelkezni a felvZtel 98. § szerinti felhasznJlJsJr{l. 

A Szj. Tv. szerint azon produkci{k esetZben, ahol az egyZni mｶvZszeti teljesitmZnyek oszt-
hatatlan egZszet alkotnak, amelyben az egyes mｶvZszek jogait nem lehet kｲl‾n-kｲl‾n meghatJ-
rozni, egyｲttes teljesitmZnyr｢l beszZlhetｲnk (lJsd: k{rus, balettkar, zenekar, tJrsulat). Ez esetben, 
a rendez｢, karmester (karvezet｢) Zs sz{listJk kivZtelZvel, a t‾rvZny el｢irja egy k‾z‾s kZpvisel｢ 
megbizJsJnak szｲksZgessZgZt, aki mindannyiuk nevZben nyilatkozhat a k‾z‾s teljesitmZny fel-
használásáról (Szj. Tv. 99. §).

Amennyiben az el｢ad{mｶvZsz felhasznJlJsi szerz｢dZs alapjJn ZrtZkesiti teljesitmZnyZt, a 
szerz｢dZsnek minimJlisan az alJbb felsoroltak tekintetZben kell rendelkeznie: a teljesitmZny fel-
hasznJlJsJnak engedZlyezett formJir{l, a felhasznJlJs f‾ldrajzi Zs id｢beli korlJtair{l, illetve an-
nak kizJr{lagos vagy nem kizJr{lagos jellegZr｢l, tovJbbJ a felhasznJlJs fejZben a jogtulajdonost 
megillet｢ dijr{l. 

12 Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor ｩi drepturile conexe.
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Az el｢ad{mｶvZszek vagyoni jogainak vZdelmi ideje a nem r‾gzitett el｢adJsok esetZben az 
els｢ el｢adJst{l szJmitott 50 Zvig tart. A nem hangfelvZtelen r‾gzitett el｢adJsok esetZben – ami-
lyen pZldJul egy szinhJzi el｢adJs leilmezZse – a felvZtel els｢ forgalomba hozatalJt{l szJmitott 50 
Zvig (nem publikJlt felvZtelek esetZn a r‾gzitZst｢l szJmitott 50 Zvig), illetve hangfelvZtelben r‾g-
zitett el｢adJsok – pZldJul rJdi{jJtZk – esetZben a felvZtel els｢ forgalomba hozatalJt{l szJmitott 
70 Zvig (nem publikJlt felvZtelek esetZn a r‾gzitZst｢l szJmitott 70 Zvig) tart. A vZdelmi id｢ lejJrta 
után a teljesítmény szabadon felhasználható lesz (Szj. Tv. 102. §).

Amennyiben a hangfelvZtelben r‾gzitett el｢adJsZrt az el｢ad{mｶvZsz egyszeri (nem ismZt-
l｢d｢) dijazJsban rZszesｲlt, az 50. Zv elteltZvel Zves kiegZszit｢ dijazJsra jogosul, amit kizJr{lag 
k‾z‾s jogkezelZs ｯtjJn ZrvZnyesithet. Ennek megval{sitJsa ZrdekZben a hangfelvZtel el｢Jllit{ja 
köteles az 50. év elteltével az érintett hangfelvétel felhasználása nyomán keletkezett éves bevé-
telZnek 20%-Jt a k‾z‾s jogkezel｢ szervezet rZszZre Jtutalni (Szj. Tv. 102¹ §).

Jövedelem

Az el｢ad{-mｶvZszeti teljesitmZnyek felhasznJlJsi szerz｢dZs ｯtjJn val{ ZrtZkesitZse RomJni-
Jban, kｲl‾n‾sen a kisebbsZgi mｶvZszek esetZben, t‾bb akadJlyba is ｲtk‾zhet. 

Els｢sorban a piac mZreteit kell megemliteni, hiszen a magyar (izet｢kZpes) cZlk‾z‾nsZg lZlek-
szJma nem tｯl jelent｢s, ugyanakkor, mint korJbban mJr emlitettem, a mｶvZszeti tevZkenysZgek 
esetZben a piac nem tudja a kereslet-kinJlati egyensｯlyt szabJlyozni. Itt kell megemliteni azt a 
tZnyt is, hogy a teljesitmZnyek felhasznJlJsi szerz｢dZs alapｯ ZrtZkesitZse jelenleg inkJbb a kivZ-
telt kZpviseli az egyZni munkaszerz｢dZssel t‾rtZn｢ foglalkoztatJssal szemben.

Szorosan kapcsol{dik az el｢bbiekhez, hogy a potenciJlis felhasznJl{k, a – szintZn a magyar 
k‾z‾nsZget cZlz{ – televizi{- Zs rJdi{ad{k, hanglemezkiad{k stb. ugyanazon a nem tｯl jelent｢s 
piacon igyekeznek megmaradni, Zrtelemszerｶen szerZny anyagi lehet｢sZgek mellett, amib｢l ki-
foly{lag a felhasznJlJsi jogok megszerzZsZre fordithat{ keretek is szｶk‾sek.

Harmadszor, a szerz｢i Zs szomszZdos jogoknak, a posztkommunista tZrsZg t‾bbi orszJgJ-
hoz hasonl{an, nJlunk is mZg csak kialakul{fZlben lZv｢ kultｯrJjJr{l beszZlhetｲnk, hiszen Zrdemi 
szabJlyozJsunk (nem szJmitva a huszadik szJzad eleji, alapvet｢en k‾nyvkiadJsra vonatkoz{ 
el｢irJsokat) 1996 {ta lZtezik. Elegend｢ itt megemliteni a kilencvenes Zvek elejZt jellemz｢ anal{g 
video-, Zs audiokazetta alapｯ kal{zkodJs burjJnzJsJt, vagy a tudomJnyos Zletben mZg mindig 
komoly problZmJt jelent｢ plJgiumkultｯrJt, az el｢re gyJrtott „referJtumokat” Zs diplomadolgoza-
tokat kinJl{ honlapokt{l a rendszeresen plJgiumgyanｯba kevered｢ doktori disszertJci{kig.

Az Zrintettek kevZssZ tJjZkozottak szerz｢i Zs szomszZdos jogaik (Zs az azokhoz kapcsol{-
dó kötelezettségek) tekintetében, és részben ennek következtében kevéssé hajlamosak ezekkel 
Zlni, illetve esetenkZnt tiszteletben tartJsukat kikZnyszeriteni – konliktuskezelZsi kultｯrJnk is nZ-
mileg gyerekcip｢ben jJr mZg.

Negyedszer, a szerz｢i Zs szomszZdos jogok ZrtZkesitZsZb｢l szJrmaz{ dijak (ｯn. jogdijak) 
kezelése magas tranzakciós költségekkel jár. A vagyoni jogok felhasználásának monitorozása 
Zs a jogdijak begyｶjtZse bonyolult Zs drJga tevZkenysZg. A teljesitmZnyek dijk‾teles felhasznJ-
lJsJnak, amint el｢bb is felsoroltam, szJmos m{dja van: adathordoz{n val{ forgalmazJs, rJdi{s 
vagy televizi{s k‾zvetitZs, online k‾zzZtZtel, nyilvJnos lejJtszJs (klubok, vendZgl｢k, sportesemZ-
nyek, hotelek, bevásárlóközpontok, szórakozóhelyek) stb. A kiadókat pedig, noha elvileg jobb 
pozici{ban lennZnek a monitorozJs vonatkozJsJban, semmi sem ‾szt‾nzi arra, hogy az el｢-
ad{mｶvZszek ZrdekZben eljJrjanak. Fentiek okJn (is) a jogkezel｢ szervezetek azok, amelyek 
a monitorozJst Zs a jogdijgyｶjtZst vZgzik – jellemz｢en a jogtulajdonosok k‾ltsZgZnek terhZre. 
Megjegyzend｢, hogy ez nem speciikusan romJniai Zs nem is ｯj keletｶ problZma, a jogtulajdo-
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nosok vilJgszerte hasonl{ gondokkal kｲszk‾dnek;13 a magas tranzakciós költségek az egyik oka 
annak, hogy nemzetk‾zi szinten id｢r｢l id｢re igen szigorｯan korlJtoz{ szabJlyozJsi javaslatok 
merｲlnek fel.

VZgｲl azonban, ami mJr romJniai speciikumnak is tekinthet｢, a k‾z‾s jogkezelZs megval{-
sult modellje nem tｯl szerencsZs. EgyrZszt a Szj. Tv. lehet｢vZ tette a jogkezel｢ szervezetek gom-
bam{d t‾rtZn｢ szaporodJsJt, igy jelenleg a szerz｢i Zs szomszZdos jogok terｲletZn ‾sszesen 
16 jogkezel｢ szervezetet jegyeznek, amelyek egymJssal folyamatos harcban Jllnak a dijgyｶjtZs 
jogJnak megszerzZse ZrdekZben; ez ut{bbi pillanatnyilag 6 kｲl‾nb‾z｢ szervezet kivJltsJga. Fen-
tiek szerint ｯgy tｶnhet, a jogkezelZs j‾vedelmez｢ tevZkenysZg.

A jogkezelZs gyakorlati megval{sitJsa ZrdekZben a jogtulajdonosoknak be kell lZpniｲk meg-
felel｢ szervezetbe, ahol regisztrJlniuk, illetve rendszeresen frissiteniｲk kell a repertoJrjukat. A jog-
dijk‾teles teljesitmZnyek felhasznJlJsa engedZlyk‾teles. Az engedZlyt a felhasznJl{k a jogkezel｢ 
szervezetekt｢l szerzik meg, szintZn regisztrJlJs alapjJn. Az engedZlyezett felhasznJl{k aztJn 
havi rendszerességgel kötelesek jelenteni a felhasznált teljesítményeket, illetve a felhasználás so-
rán megvalósított bevételeiket (bevételek hiányában a felhasználásra fordított kiadásokat tekintik 
mZrvad{nak). A felhasznJl{k bevallJsa alapjJn a jogkezel｢ szervezetek k‾z‾s egyezsZge folytJn 
meghatJrozott algoritmus szerint kiszJmoljJk az egyes felhasznJl{k Jltal beizetend｢ dijakat, 
tovJbbJ az egyes szervezetek regisztrJlt felhasznJl{it megillet｢ ‾sszegeket. Nemzetk‾zi egyez-
mZnyek alapjJn a nemzeti jogkezel｢ szervezetek kZpviselik a kｲlf‾ldi jogtulajdonosok Zrdekeit is.

ÖsszessZgZben elmondhat{, hogy sem a jogtulajdonosok, sem a felhasznJl{k szJmJra nem 
egyZrtelmｶ megitZlni, hogy mikZppen kerｲl meghatJrozJsra az egyedi teljesitmZnyek ZrtZke, 
azaz a felhasznJl{ sem tudja megbecsｲlni, pontosan mekkora kiadJst jelent egy adott teljesit-
mény felhasználása. Ráadásul a felhasználónak arra sincsen semmilyen rálátása, hogy az általa 
beizetett ‾sszegekb｢l mikZnt rZszesｲlnek dijazJsban az egyedi teljesitmZnyek jogtulajdonosai.

SzintZn a romJniai helyzet kellemetlen speciikuma, hogy mivel az el｢ad{mｶvZszek jellem-
z｢en egyZni munkaszerz｢dZs alapjJn tevZkenykednek, nem vJlt mZg JltalJnos gyakorlattJ a 
jogkezel｢ szervezeteknZl val{ regisztrJci{ Zs a repertoJr rendszeres frissitZse. MJsrZszt sokan 
preferálják a teljesítményeik felhasználási jogának közvetlen értékesítését, ami gyakran ingyenes 
felhasznJlJsi engedZlyt, vagy jobb esetben egyszeri (egy‾sszegｶ) kiizetZst eredmZnyez.

Ez a magyar el｢ad{mｶvZszek esetZben kｲl‾n‾sen el｢nytelen, hiszen elesnek a magyar k‾-
z‾nsZget cZlz{ felhasznJl{k Jltal beizetett dijakt{l. Megfontoland{ lehet｢sZgnek tartom ezZrt a 
romJniai magyar alkot{i k‾z‾ssZg szJmJra egy sajJt jogkezel｢ szervezet lZtrehozJsJt.

VZgezetｲl elmondhat{, hogy noha a jelenleg hatJlyos szerz｢i jogi t‾rvZnyt 1996-ban fogad-
tJk el, amikor az els｢ alpontban hivatkozott kutatJsi eredmZnyek mJr ismertek voltak, rJadJsul a 
romJniai szabJlyozJs egyZrtelmｶen a vonatkoz{ korabeli nemzetk‾zi szabJlyozJsokra Zs uni{s 
irJnyelvekre tJmaszkodik, mZgsem sikerｲlt a szerz｢i Zs szomszZdos jogok felhasznJlJsJnak 
egy olyan rendszerZt kialakitani, amely sikeresen tudnJ kezelni a szerz｢i Zs szomszZdos jogok 
értékesítése és a közös jogkezelés által jelentett kihívásokat.

13 Towse, i. m.


