A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei
Sportesemény közvetítési jogának szerzői jogi megítélése
Ügyszám:

SZJSZT 31/2000

A bíróság által feltett kérdések:
1. A sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény 16. § (1) bek. d) pontja szerint a
sportközvetítések közvetítési joga mint vagyoni értékű jog szerzői jogvédelem alá
tartozik-e? Illetőleg szerzői vagy szomszédos jogi védelem alá esik-e, vagy más jogág
védi?
2. A sportesemény közvetítési joga szerzői jogvédelem alá esik-e, amennyiben igen, a
jogosulatlan felhasználással összefüggésben vagyoni hátrány keletkezett-e, illetve
mekkora annak mértéke?

Az eljáró tanács válasza:
Ad 1. A sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni jogokat a sportról szóló 1996. évi LXIV.
törvény 16. § (1) bekezdés g) pontja említi, amely úgy rendelkezik, hogy az adott sportági
szakszövetség a sportágában kizárólagosan jogosult az általa szerzvezett vagy rendezett és az
általa kiírt sorteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok – beleértve a sportesemények
közvetítési jogát – hasznosításának szabályzatban történő meghatározására. Az adott esetben a
kézilabda Nemzeti Bajnokság keretében megrendezett sporteseményről volt szó, amellyel
kapcsolatos vagyoni értékű jogok, így a közvetítési jog is a sporttörvény hivatkozott
rendelkezésének megfelelően alanyi jogon a sportági szakszövetséget illetik meg. Az
ügyiratokhoz csatolt dokumentumokból kitűnően a Kézilaba Nemzeti Bajnokság keretében
rendezett sortesemények vagyoni értékű jogait a sortági szakszövettség továbbértékesítette.
A sporttörvényben szabályozott sportközvetítési jogok mint vagyoni értékű jogok nem
tartoznak a szerzői jogról szóló törény (a kérdéses esetben alkalmazandó 1999. szeptember 1ig hatályban volt 1969. évi III. törvény) hatálya alá.
A bíróság kérdésére az eljáró tanács megállapítja, hogy az adott sportesemény közvetítési
jogát nem a szerzői jogi törvény, hanem a sportról szóló törvény szabályozza.
Ad 2. Az eljáró tanács hivatkozik az előző kérdésre adott válaszára, amelynek megfelelően a
sportesemény közvetítési joga nem esik szerzői jogvédelem alá. Ebből következően az adott
esetben a szerzői jogi törvény által szabályozott jog megsértéséből eredő vagyoni hátrányról
sem beszélhetünk.
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