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Abstract 

 

It is a fundamental requirement in copyright law that the author shall receive a fair remuneration 

in return for the use of his/her work. Since the 1800s there has been a continuing need from 

authors in relation to this fair compensation. Nowadays copyright laws, international 

conventions and EU sources incorporate the protection of authors’ interests, which means that 

these legal sources declare the fair remuneration as well. In the essays we would like to present 

the rules of fair remuneration and the so-called bestseller clause in the newest EU copyright 

directive, and to illustrate the application of this clause due to a famous legal dispute.  
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1. Bevezető gondolatok 

 

A szerzői jogi védelem deklarálása hosszú és szerves jogfejlődése eredménye volt.1 A jogi 

védelem jogszabályi szintű megjelenése után ismét viszonylag hosszú időnek kellett eltelnie 

ahhoz, hogy a szerzők műveik felhasználásért cserébe megfelelő díjazásban is 

részesülhessenek. A szerzői jogi jogviszonyokban alapvető elvárás, hogy a szerzői jogi oltalom 

 
* Jelen tanulmány „Az érvénytelenség és hatálytalanság vizsgálata az új Ptk. tükrében” elnevezésű, K124797 

számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a K17 pályázati 

program finanszírozásában valósult meg. 
** Dr. Sápi Edit PhD, egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Civilisztikai 

Tudományok Intézete, Polgári Jogi Intézeti Tanszék 
*** Szunyogh Örs Péter, V. évfolyamos nappali tagozatos joghallgató 
1 A történeti fejlődésről lásd például: BOYTHA György: A magyar szerzői jog története 1948-ig. In: Benárd Aurél, 

Tímár István (szerk.): A szerzői jog kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973, 49–54; 

CSÉCSY György: A szellemi alkotások jogának fejlődéstörténete. In: Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): A 

civilisztika fejlődéstörténete. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006, 91–112; HORVÁTH Attila: A szellemi alkotások 

jogának története, a szerzői jogi védelem kialakulása, a jogalkotás kezdetei Magyarországon. Iparjogvédelmi és 

Szerzői Jogi Szemle, 11. (121.) évf. 4. sz., 2016. augusztus, 93–123; LEGEZA Dénes: „Egyszer mindenkorra és 

örökáron”. A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig. PhD-értekezés, Szeged, 

2017; MEZEI Péter: A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884: XVI. tc.). Jogelméleti Szemle, 2004. 

3. sz.; NÓTÁRI Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése. Lectum Kiadó, Szeged, 2010; PART Krisztina Katalin: 

A szerzői jogi szabályozás kialakulása Angliában, Németországban és az Egyesült Államokban. Iparjogvédelmi 

és Szerzői Jogi Szemle, 1. (111.) évf. 4. sz., 2006. augusztus, 140–153; TATTAY Levente: A szellemi alkotások 

szabályozásának történeti vonatkozásai. In: Tattay Levente, Pintz György, Pogácsás Anett: Szellemi alkotások 

joga. Szent István Társulat, Budapest, 2011, 32–37. 
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alatt álló alkotás szerzője a felhasználásért cserébe megfelelő díjazásban részesüljön. A szerzői 

jogi szabályozás hajnalán, a 18. században egész Európában megfigyelhető volt az a tendencia, 

hogy a tehetséges, híres szerzők gyakorlatilag éhbérért dolgoztak és nem tudták biztosítani a 

megélhetésüket. A jogi védelemért küzdő szerzők és szerzői érdekvédő szervezetek elsődleges 

célkitűzése az volt, hogy a művek felhasználása engedélyek keretében történjen és a szerzők 

által adott engedélyekért cserébe díjazás illesse meg őket. Ebben az időben, amellett, hogy már 

megjelent a szerzői jog és a szerzői jogdíj, még mindig nem lehetett úgy tekinteni a 

szabályozásra, mint ami a szerzők számára méltányos díjazást biztosított volna. Ha az 1700-as 

évek végének Európájára tekintünk – annak ellenére, hogy az első szerzői jogi törvény már az 

1700-as évek elején született2 – még mindig nem találhatunk olyan szerzői jogi szabályozást, 

amely a szerzők érdekeit és védelmét valóban megfelelő vagyoni ellentételezéssel biztosította 

volna. Ennek oka többek között abban is keresendő, hogy az első szerzői jogi törvényt majdnem 

100 évvel később követték a továbbiak, így a fejlődés fokozatosan jelentkezett.3 A kor 

sajátosságai hozták magukkal azt az élethelyzetet, hogy abban az időben sokkal jobb anyagi 

megbecsülésnek örvendtek az előadóművészek, mint a szerzők. Ebből a helyzetből is fakadóan, 

például a Comédie Française színház – monopolhelyzetét kihasználva – arra szorította a 

szerzőket, hogy díjazás nélkül engedjék meg darabjaik előadását.4 A francia Beaumarchais – 

született nevén Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, aki jogszabálykezdeményezésben is 

komoly szerepet játszott – e helyzetre reagálva jegyezte meg elhíresült mondatát, miszerint: „A 

színházak előcsarnokaiban az emberek arról beszélnek, hogy nem illő dolog az ismertséget 

kereső szerzőknek a mindennapi szükségleteikért küzdeniük. Az igaz, hogy az ismertség 

felmentő ok, de az emberek elfelejtik azt, hogy a természet arra kárhoztatott minket, hogy 365-

ször ebédeljünk, hogy tudjuk élvezni a sikert egy éven át.”5  

A mai szerzői jogi törvények, nemzetközi egyezmények és Európai Uniós jogi aktusok már 

azon az elven szabályoznak, hogy a szerző érdekeinek védelme lehetőleg a legteljesebb körben 

megvalósuljon és művei felhasználása, valamint a felhasználások engedélyezése a szerző 

kizárólagos jogába tartozzon. A modern szerzői jogi szabályozás célja tehát valójában egy 

egyensúly teremtése a jogviszony szereplői között. Ennek az egyensúlynak a biztosítása 

megjelenik hatályos szerzői jogi törvényünk6 preambulumában is, miszerint „A technikai 

fejlődéssel lépést tartó, korszerű szerzői jogi szabályozás meghatározó szerepet tölt be a 

szellemi alkotás ösztönzésében, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek megóvásában; 

egyensúlyt teremt és tart fenn a szerzők és más jogosultak, valamint a felhasználók és a széles 

közönség érdekei között, tekintettel az oktatás, a művelődés, a tudományos kutatás és a szabad 

információhoz jutás igényeire is; gondoskodik továbbá a szerzői jog és a kapcsolódó jogok 

széles körű, hatékony érvényesüléséről.” A szerzői érdekvédelem és a kizárólagos monopoljog 

gyakorlása jogszabályi szinten összefonódik hiszen az Szjt. egyrészt előírja, hogy a szerzőtől 

műve mindennemű felhasználása esetén engedélyt kell kérni,7 másrészt pedig, hogy ezért az 

engedélyért cserébe díjazás illeti meg.8 A tanulmányban a szerzői érdekvédelem garantálásának 

 
2 Ez volt a Statute of Anne, amelyet 1709-ben fogadtak el Angliában.  
3 Az első modern francia szerzői jogi törvényt például 1793. július 19-én fogadták el. („Décret de la Convention 

Nationale du dix-neuf juillet 1793 relatif aux droits de propriété des Auteurs d'écrits en tout genre, des 

Compositeurs de musique, des Peintres et des Dessinateurs (avec le rapport de Lakanal)”. 
4 GRAD-GYENGE Anikó – SARKADY Ildikó: Közös jogkezelés az audiovizuális médiában, Médiatudományi 

Intézet, 2014, 21. 
5 Idézi: POGÁCSÁS Anett: Különbözőség az egységben. A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása 

a jogterület szerepére és hatékonyságára. Pázmány Press, Budapest, 2017. 24. 
6 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (a továbbiakban: Szjt.) 
7 Szjt. 16. § (1) bek. 
8 Szjt. 16. § (4) bek.  
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egy sajátos eszközére, az ún. bestseller klauzulára fókuszálunk egy közelmúltbeli jogeset 

kapcsán. Figyelemmel arra, hogy a vonatkozó jogeset nem a hazai gyakorlatban merült fel, 

hanem a lengyel szerzői jogi gyakorlat palettáját gazdagítja, egy összehasonlítást végzünk a 

magyar és a lengyel szabályozás között. Mindemellett figyelembe kell vennünk a vonatkozó új 

uniós szabályanyagot is, így röviden erre is ki kívánunk térni.  

 

 

2. Aktualitások a bestseller klauzula szabályozását illetően: A CDSM irányelv  

 

Mindebből látható tehát, hogy a szerzőket megillető méltányos díjazás jogintézménye a szerzői 

jog fontos részét képezi. Ennek megfelelően az Európai Unió több tagállamában is 

megfigyelhető annak alkalmazása az egyes nemzeti szerzői jogokban, illetve egyes közösségi 

jogforrásokban is találunk rá vonatkozó rendelkezéseket. Ilyen a közelmúltban született 

jogalkotási produktum az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve9, mely bár 

sok más kérdésre is kiterjed,10 lényeges átültetendő rendelkezéseket tartalmaz a méltányos 

díjazás jogintézményét illetően is a tagállamok számára. Maga az irányelv egyébként sok 

tekintetben úttörőnek tekinthető, hiszen számos olyan rendelkezést vezet be, amely nóvum a 

szerzői jogi gondolkodásban. Az irányelvet emiatt számos – sok tekintetben inkább politikai, 

mint jogi – vita övezte, azonban az Európai Parlament 2019. március 26-án elfogadta azt, a 

tagállamoknak pedig két éven belül kell eleget tenniük az átültetési kötelezettségnek. A CDSM 

több ponton is rávilágít a szerzőket megillető méltányos díjazás fontosságára. E körben 

említhető például az Irányelv 3. preambulumbekezdése miszerint „A szerzői jogok 

szempontjából jól működő és méltányos piac megteremtése érdekében szabályokat kell 

megállapítani (…)”, valamint a 61. preambulumbekezdésben olvasható „(…) az engedélyezési 

megállapodásoknak méltányosnak kell lenniük, és észszerű egyensúlyt kell fenntartaniuk 

mindkét fél között. A jogosultaknak megfelelő díjazást kell kapniuk műveik vagy más védelem 

alatt álló teljesítményeik felhasználásáért.”  

Az irányelv 3. fejezete („A méltányos díjazás a szerzők és előadóművészek felhasználási 

szerződéseiben”), a jogforrás irányelv léte ellenére viszonylag konkrét szabályokat fogalmaz 

meg. Kimondja egyrészt, hogy „A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a szerzők és 

előadóművészek műveik vagy más védelem alatt álló teljesítményeik felhasználása céljából 

kizárólagos jogaik gyakorlását másnak engedélyezik vagy azokat másra átruházzák, megfelelő 

és arányos díjazásra legyenek jogosultak.”11 Más szóval az irányelv a különböző felhasználási 

megállapodások (a magyar jog szerint felhasználási szerződések12) esetére általános jelleggel 

biztosítja a szerzők számára a méltányos díjazást, ami megfelelő és arányos díjazás elveként 

kerül nevesítésre. A jelenlegi magyar szabályozás egyébként összhangban van az irányelv ezen 

megfogalmazásával, hiszen hatályos szerzői jogi törvényünk 16.§ (4) bekezdése szerint a 

szerzőt a mű felhasználására adott engedély fejében díjazás illeti meg, amelynek - eltérő 

megállapodás hiányában - a felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel kell arányban állnia.  

Az irányelv 18. cikk (2) bekezdése hozzáteszi továbbá, hogy „Az (1) bekezdésben foglalt 

elv nemzeti jogba történő átültetése során a tagállamok szabadon alkalmazhatnak különböző 

 
9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a 

szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról HL - (A 

továbbiakban: CDSM irányelv) HL L 130., 2019.5.17., 92-125. o. 
10 Erről lásd pl.: KASKOVITS Melinda: Szerzői jog a digitális egységes piacon, Infokommunikáció és Jog, 2017. 

különszám, 25-32. 
11 CDSM irányelv, 18. cikk (1) bek.  
12 Szjt. 42. § (1) bek.  
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mechanizmusokat, figyelembe véve a szerződési szabadság elvét, valamint a jogok és érdekek 

közötti méltányos egyensúlyt.”  

Valójában a méltányos díjazással és a fent idézett bekezdéssel – mint sajátos mechanizmus 

– kapcsolatban álló szabály az ún. bestseller klauzula, amelynek hazai és – a jogeset 

érdekeltsége okán – lengyel szabályozása a későbbiekben kerül kifejtésre. Mindemellett 

azonban a CDSM irányelv értelmezéséhez fontos előre bocsátani azt, hogy a jogintézmény – 

bár szabályozásában akár jelentős különbségek is felmerülhetnek egyes tagállamok között – 

általánosságban a szerző azon jogos érdekét hivatott védeni, hogy műve felhasználásának 

engedélyezéséért a felhasználásból származó vagyoni előnnyel arányos díjazásban részesüljön. 

Az irányelv erre is kitér és a hatályos magyar és lengyel szabályozáshoz hasonlóan,13 egy 

szerződéskiigazítási mechanizmust határoz meg. Kimondja ugyanis, hogy „A tagállamok 

biztosítják, hogy az e cikkben foglalthoz hasonló mechanizmusról rendelkező, alkalmazandó 

kollektív szerződés hiányában a szerzők és az előadóművészek vagy képviselőik jogosultak 

legyenek további megfelelő és méltányos díjazást követelni attól a féltől, akivel a jogok 

gyakorlásáról szerződést kötöttek, illetve azok jogutódjaitól, amennyiben az eredetileg 

kialkudott díjazás aránytalanul alacsonynak bizonyul a művek vagy előadások felhasználásából 

származó valamennyi későbbi bevételhez képest.”14 Mindezek mellett a CDSM irányelv a 

méltányos díjazás vonatkozásában rendelkezik egy úgynevezett átláthatósági kötelezettségről 

is, melynek értelmében a szerzők évente legalább egyszer tájékoztatást kell, hogy kapjanak a 

felhasználási engedéllyel rendelkezőktől a felhasználásról és annak körülményeiről – ezek 

közül is kiemeli az irányelv a keletkezett bevételeket és a felhasználás módjait. Ezen 

átláthatósági kötelezettséggel, valamint a szerződéskiigazítási mechanizmussal kapcsolatban 

egyebekben lehetőséget biztosít az irányelv az esetlegesen felmerülő jogviták önkéntes, 

alternatív vitarendezési eljárásban történő rendezésére.15 

A CDSM irányelv számos további részletszabályt tartalmaz az említett jogintézmények 

alkalmazását és átültetését illetően, azonban a következőkben egy olyan jogvitán és annak 

eredményén keresztül kívánjuk bemutatni, majd összehasonlítani a bestseller klauzula magyar 

és lengyel szabályozását, amelyben bár konkrét bírósági eljárásra – valamint alternatív 

vitarendezési eljárásra – nem került sor, mégis gyakorlatilag a megállapodás alapját a bestseller 

klauzula alkalmazásának a lehetősége adta. 

 

 

3. A bestseller klauzula ereje: A Witcher felhasználásával kapcsolatos megállapodás és az 

abból eredő jogvita 

 

Az Andrzej Sapkowski tollából származó Witcher – magyarra fordítva Vaják – sorozat 

napjainkra gyakorlatilag világhírre tett szert. A lengyel író két novelláskötetből, egy ötrészes 

regénysorozatból és egy hatodik, külön regényből álló sorozatából már három videojáték 

(valamint három egyéb videójáték, amelyek nem alkotnak sorozatot, de említésre méltóak), egy 

film és két sorozat is készült, melyek közül a lengyel filmmel és sorozattal szemben a Netflix 

saját gyártású „Witcher” címen futó sorozata emelhető ki, amelynek egyelőre egy évadja 

tekinthető meg, a második évad munkálatai pedig folyamatban vannak. Ami kiemelendő és a 

szerzői jog szempontjából releváns ezen alkotások közül, az jelen esetben a három videojáték, 

név szerint a lengyel CD Projekt S.A. (ismertebb nevén és a továbbiakban CD Projekt Red) 

videojáték-fejlesztő és kiadó cég által kiadott The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, 

 
13 Mindkét ország szerzői jogi törvénye a szerződés későbbi, bíróság általi módosítását teszi lehetővé. 
14 CDSM irányelv 20. cikk (1) bek.  
15 CDSM irányelv 19. cikk 
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és a The Witcher 3: Wild Hunt. Ezen játékok mind Sapkowski könyveit veszik alapul, 

középpontjukban Ríviai Geralttal (Geralt of Rivia), a vajákkal (witcher), aki pénzért különféle 

szörnyektől szabadítja meg a Sapkowski által megalkotott világ középpontjában álló 

Kontinensen élő embereket. A játékok történetüket tekintve a könyvek eseményei után 

játszódnak és figyelembevéve, hogy az alapjukat képező megállapodás nem terjedt ki ezen 

aspektusra, nem képezik a szerző által megalkotott kánon részét, így ilyen szempontból fan-

fiction-ként is értelmezhetőek.16 A három játék közül is azonban ki kell emelni egyet, 

nevezetesen a sorozat harmadik elemét, a The Witcher 3: Wild Hunt-ot, amely 2015-ben jelent 

meg, PlayStation 4, Xbox One és Windows platformokra, majd 2019-ben Nintendo Switch-re 

is. Ez az alkotás napjainkig is az egyik legjobb nyílt világú akció-szerepjátékként van számon 

tartva, amit mi sem bizonyít jobban, mint, hogy 2019. decemberére világszerte több, mint 28 

millió példányt17 adtak el belőle. Bár ez utóbbi számhoz hozzájárult az eladásában 

bekövetkezett 554%-os növekedés is, amit az említett hónapban váltott ki a Netflix sorozatának 

megjelenése, mégis egyértelműen kijelenthető, hogy ez a játék hozta meg a világhírt a Witcher 

világában játszódó alkotások számára, ugyanis a játékból eladott példányok már 2019. 

júniusában meghaladták a 20 milliót. Ennek kapcsán felmerülhet a bestseller klauzula 

jogintézménye, ugyanis, mint ahogyan az Andrzej Sapkowski nyilatkozataiból és a közte és a 

CD Projekt Red között létrejött megállapodások ismert részleteiből következtetésként 

levonható, az író maga sem számított ekkora sikerre. Közte és a stúdió között 1997-ben jött 

létre megállapodás, minden bizonnyal felhasználási szerződés keretein belül (tekintettel arra, 

hogy a játékfejlesztő cég gyakorlatilag engedélyt kapott arra, hogy a Witcher-univerzum 

karaktereit és történetét használja fel az elkészítendő játékainak alapjául). Ellenszolgáltatásként 

Sapkowski részére a játékok eladásai után jutalékot18 kínáltak fel, aki azonban, mivel nem hitt 

a játékadaptációk anyagi sikerében,19 fix összeget kért a felhasználási jogokért. E két körülmény 

(a játékok által hozott világhír és a jutalék elutasítása) vezetett oda, hogy az író 2017-ben egy 

interjúban,20 melyet az Eurogamer internetes oldal újságírójának adott már arról nyilatkozott, 

hogy nagyon rossz döntés volt részéről, hogy rögtön megadta a felhasználási engedélyt. 

Véleménye 2007-ben kezdett megváltozni, amikor a stúdió kiadta az első Witcher játékot, 

amelynek sikerét látva a könyvkiadók is igyekeztek minél nagyobb profitra szert tenni, így 

elkezdték újra kiadni a sorozat könyveit a karakterek játékban használt megjelenítését alapul 

véve a könyvek borítóihoz és képeihez. Lengyelországban ez különösebb problémát nem 

jelentett Sapkowski számára, ahol kifejezett ismertségnek örvendett, azonban az angol nyelvű 

közönség – akik számára 2008 előtt nem voltak elérhetőek művei – könnyen juthatott arra a 

téves következtetésre, hogy a játék szolgál a könyvek alapjául, nem pedig fordítva. Így jutott 

az író arra a döntésre, hogy 2018 augusztusában levelet21 fogalmazott meg a stúdió felé (a stúdió 

 
16 A fan-fiction szerzői jogi vonatkozásairól lásd: JAMAR, Steven D. – GLENN, Christen B’anca: When the 

Author Owns the World: Copyright Issues Arising from Monetizing Fan Fiction, Texas A&M Law Review, 2014. 

Vol 1., Issue 4. 959-978.  
17 The Witcher 3: Wild Hunt page on Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Witcher_3:_Wild_Hunt (2020. 05. 20.) 
18 Kiegyezett a The Witcher megalkotója és a CD Projekt 

https://www.origo.hu/techbazis/20191221-andrzej-sapkowski-cd-projekt-red-megegyezes.html (2020. 05. 20.) 
19 Tekintettel arra, hogy a megállapodás 1997-ben jött létre, ez a vélemény érthető, ugyanis akkoriban a 

videojátékok mostani állapotukhoz (pl. grafika, játékidő, komplexitás) képest mondhatni gyerekcipőben jártak. 
20 PURCHESE, Robert: Meeting Andrzej Sapkowski, the writer who created The Witcher 

https://www.eurogamer.net/articles/2017-03-24-meeting-andrzej-sapkowski-the-writer-who-created-the-witcher 

(2020. 05. 20.) 
21 Demand for payment by Andrzej Sapkowski 
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október 1-én kapta kézhez), melyben fizetséget követelt magának a lengyel jogra hivatkozva. 

Követelését a hatályos szerzői jogi törvényre22 és annak 44. cikkére – mint feltétel nélkül 

alkalmazható szabályra – alapozta, amely arra az esetre tartalmaz rendelkezéseket, ha a 

felhasználási engedélyért nyújtott ellenszolgáltatás aránytalanul alacsony a felhasználásból 

származó haszon mértékéhez képest. Sapkowski és jogi képviselője azt állították, hogy az 

elvárható kompenzáció, amit a feltűnően nagy értéknövekedésből adódóan követelnek, 

legalább a játékok eladásából származó bevétel 6%-a kellene, hogy legyen, így konkrét 

összeget, 60.000.000 (hatvanmillió) lengyel Zlotyt (PLN) határoztak meg, mint követelést. 

Egyebekben a levélben kitértek a fennálló helyzet rendezésére is: kijelentették, hogy hajlandóak 

„gyorsan és csendben” rendezni az ügyet, azaz amennyiben fennáll a megegyezés lehetősége, 

nem kívánnának bírósági eljárásba bocsátkozni. A stúdió számára 2018. október 19-ét jelölték 

meg határidőként, ameddig hajlandóak tárgyalni a kompenzációt illetően. Válaszként a CD 

Projekt Red hivatalos állásfoglalást23 tett közzé a befektetőinek címezve, melyben kijelentették, 

hogy jogszerűen és törvényesen szerezték meg Sapkowski művei felhasználásának a jogát, 

mellyel kapcsolatban a szerzői jogi szabályozás értelmében minden kötelezettségüket 

megfelelően teljesítették. Emellett azonban kimondták azt is, hogy továbbra is szándékukban 

áll, hogy jó kapcsolatot ápoljanak azokkal a szerzőkkel (jelen esetben Sapkowskival), akiknek 

művei alapul szolgáltak az általuk kiadott játékokhoz, ugyanakkor egy kérést is 

megfogalmaztak, miszerint szeretnék, ha a felek korábbi akaratnyilatkozatai és a létrejött 

szerződések továbbra is tiszteletben lennének tartva. A hivatalos állásfoglalásban egyebekben 

jogi alapként a piaci visszaélésekkel kapcsolatos lengyel szabályozásra hivatkoztak, bár 

konkrétan nem jelölték meg, hogy milyen módon alkalmazható a szabályozás az adott esetben, 

de feltehető, hogy arra kívántak utalni, hogy Sapkowski visszaélésszerűen gyakorolja szerzői 

jogát. Így a stúdió, bár kifejezte aggályait, egyértelműen utalt arra, hogy hajlandóak tárgyalni a 

szerzővel. Ez végül meg is történt, melynek eredményeképpen 2019. december 20-án a CD 

Projekt Red a saját oldalán közzétett egy közleményt,24 mely szerint sikeresen megállapodtak 

a Witcher könyvek szerzőjével, akivel aláírtak egy megállapodást, amely „tovább szilárdítja 

kapcsolatukat”. Ezen megállapodásban teljes mértékben tisztázták mindkét fél álláspontját és 

elvárásait mind a múltra, mind a jövőre nézve, valamint kidolgozták a két oldal közti jövőbeli 

együttműködés keretrendszerét. Ennek értelmében a játékfejlesztő cég korábban kapott 

felhasználási engedélye megerősítésre került a „The Witcher”, mint szellemi tulajdon kapcsán 

videojátékok,25 képregények, társasjátékok és merchandising tekintetében. Bár a megegyezés 

részletei nem kerültek nyilvánosságra, valószínűsíthető, hogy Sapkowski nem kapta meg a kért 

hatvanmillió Zloty-t, mégis megfelelően kompenzálásra került ahhoz, hogy – remélhetőleg – 

hosszú távra rendeződjön a felek viszonya. 

 

 
https://www.scribd.com/document/389949466/Demand-for-Payment-by-Andrzej-

Sapkowski#from_embed?campaign=SkimbitLtd&ad_group=66960X1516586X73f3ca602d39fdb74adcf390cab2

9028&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate (2020. 05. 21.) 
22 Ustawaz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zmieniona ustawa z 25 września 2015 

r.) (Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights) 

angolul elérhető: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pl/pl010en.pdf  
23 Current report no. 15/2018 

https://www.cdprojekt.com/en/investors/regulatory-announcements/current-report-no-15-2018/ (2020. 05. 21.) 
24 CD PROJEKT S.A. Solidifies Relationship with Witcher Books Author Andrzej Sapkowski 

https://www.cdprojekt.com/en/media/news/cd-projekt-s-a-solidifies-relationship-with-witcher-books-author-

andrzej-sapkowski/ (2020. 05. 21.) 
25 A videójátékok szerzői jogi védelme kapcsán lásd pl.: ESZTERI Dániel: Fantázia vagy valóság? Virtuális 

világok szerzői jogi problémái, Infokommunikáció és Jog, 2011/3., 88-94. o.; dr. Harkai István: Szerzői jog és 

videojátékok, http://ajtkhok.hu/index.php/2020/03/25/infocopy-tdk-szerzoi-jog-es-videojatekok/ (2020. 09. 25.) 

about:blank#from_embed?campaign=SkimbitLtd&ad_group=66960X1516586X73f3ca602d39fdb74adcf390cab29028&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate
about:blank#from_embed?campaign=SkimbitLtd&ad_group=66960X1516586X73f3ca602d39fdb74adcf390cab29028&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate
about:blank#from_embed?campaign=SkimbitLtd&ad_group=66960X1516586X73f3ca602d39fdb74adcf390cab29028&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate
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4. A bestseller klauzula a lengyel és a magyar jogban 

 

A bestseller klauzula néven elhíresült rendelkezés, nem magyar gyökerű jogintézmény, hanem 

a külföldi jogokból ismert és onnan átvett szabályanyag.26 Igaz ugyan, hogy egy olyan 

jogintézményről van szó, amelynek alkalmazása az Európai Uniós tagállamokban nem 

egységes és az országonként eltérő szabályok más-más szempontok alapján határolják körül a 

fogalmát,27 illetve az alkalmazás feltételeit, mégis megfigyelhető, hogy a szabályozás célja 

ugyanaz: a szerző jogainak és jogos érdekének védelme.28 Bár a fent kifejtett eset a lengyel jog 

hatálya alá esik, úgy gondoljuk, hogy a bestseller klauzula hazai szabályozás alapján történő 

alkalmazásának a lehetősége is kifejezetten jól szemléltethető a CD Projekt Red és Andrzej 

Sapkowski között fennállt jogvita által, ugyanis az író levelében hivatkozott jogszabályi 

rendelkezés, azaz a lengyel szerzői jogi törvény 44. cikke számos hasonlóságot mutat a 

bestseller klauzula magyar megfogalmazásával. A lengyel szabályozás értelmében „Ha a 

szerző díjazása és a szerző gazdasági jogainak megszerzője vagy az engedélyes előnyei között 

súlyos eltérés mutatkozik, a szerző kérheti, hogy a bíróság a díjazását megfelelően növelje.”29 

Ehhez hasonlóan fogalmaz az Szjt. is, amelynek 48. §-a rögzíti a bestseller klauzulát a 

felhasználási szerződések általános szabályai között. Az Szjt. vonatkozó szakaszának 

értelmében „A polgári jog általános szabályai szerint a bíróság akkor is módosíthatja a 

felhasználási szerződést, ha az a szerzőnek a felhasználás eredményéből való arányos 

részesedéshez fűződő lényeges jogos érdekét azért sérti, mert a mű felhasználása iránti 

igénynek a szerződéskötést követően bekövetkezett jelentős növekedése miatt feltűnően naggyá 

válik a felek szolgáltatásai közötti értékkülönbség.” Az Szjt-beli bestseller klauzula sajátos 

kapcsolatot mutat a polgári jogi feltűnő értékaránytalanság jogintézményével.30 Bár a két 

jogintézmény nem feleltethető meg egymásnak teljes mértékben, mégis „Összességében tehát 

azt lehet mondani, hogy az Szjt. megváltozott, szerzői jogi jelentéstartalommal ruház fel a 

kötelmi jog általános részében másként használt fogalmakat.”31 

A fenti két normaszöveg alapján megfigyelhető, hogy a két megfogalmazás közül a 

magyar törvény jóval részletesebb és sokkal inkább körülhatárolja az alkalmazás lehetőségét, 

alapvető hasonlóságként jelentkezik a két rendelkezés között, hogy mindkét esetben – ahogyan 

már korábban is említésre került – a szerző érdekeinek védelme áll a középpontban, emellett 

ugyanúgy a bíróság hatáskörébe tartozik a szerződés (ezen belül is a díjazás) módosítása, 

valamint feltételként jelenik meg a feltűnő értékkülönbség. Ez utóbbi esetében a lengyel a 

„súlyos eltérés”, míg a magyar törvény a „feltűnően nagy értékkülönbség” kifejezést használja, 

melyek bár lényegüket tekintve megfeleltethetőek egymásnak, meglátásunk szerint a hazai 

szabályozás hatásosabban juttatja érvényre a jogalkotó célját. Egyebekben további 

hasonlóságként jelenik meg, ugyancsak a szerző védelmében, hogy mindkét szabályozás szerint 

ő az a fél, aki kérheti a bíróságtól a szerződés módosítását, azaz vélelmet állít fel a törvény arra 

 
26 SÁPI Edit: A bestseller klauzula fogalmi vizsgálata, In: Via Scientiae Iuris, Jogtudományi PhD Hallgatók 

Nemzetközi Konferenciájának anyaga, Miskolc, 2015., 354.  
27 DUSOLLIER, Séverine – KER, Caroline – IGLESIAS, Maria – SMITS, Yolanda: Contractual Arrangements 

Applicable to Creators: Law and Practice of Selected Member States. European Union, 2014. 
28 DUSOLLIER, Séverine: EU Contractual Protection of Creators: Blind Spots and Shortcomings, Columbia 

Journal of Law and the Arts, 2018, 41:3, 454.  
29 In the event of a gross discrepancy between the remuneration of the author and the benefits of the acquirer of 

author's economic rights or the licensee, the author may request that the court should duly increase his 

remuneration. (saját fordítás) 
30 SÁPI Edit: Analysis of the definition of best-seller clause, Revista Romana De Dreptul Proprietatii Intelectuale, 

2015/4., 116.  
31 GYERTYÁNFY Péter (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez. Wolters Kluwer, Budapest, 2014.  
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vonatkozóan, hogy a szerző szenved érdeksérelmet a feltűnő értékkülönbség bekövetkezésével. 

Ezzel szemben, talán a legfontosabb eltérés a két megfogalmazás között, hogy hazai jogunk 

további feltételként szabja azt is, hogy a klauzula alkalmazására okot adó körülménynek a mű 

felhasználása iránti igény jelentős növekedése okán kell bekövetkeznie. Ez utóbbi kritérium – 

bár a lengyel szabályozásban nem jelenik meg – véleményünk szerint az, ami alapján leginkább 

párhuzam vonható a magyar törvényi megfogalmazás és a konkrét jogeset történései között. 

Sapkowski és a CD Projekt Red ügyében az ügy körülményei és a szerző levele alapján 

egyértelmű, hogy a bestseller klauzula alkalmazásának lett volna helye abban az esetben, ha a 

szerző a bírósághoz fordul. Bár a konkrét összeg, melyben 1997-ben, majd később, 2019-ben 

megállapodtak a felek egymással, nem ismert, mégis három körülményt emelnénk ki, melyek 

a klauzula feltűnő értékkülönbségből adódó alkalmazhatóságára engednek következtetni. 

1. Ahogyan korábban is említettük, Sapkowski műveinek Lengyelországon kívül a The 

Witcher sorozat játékai hozták meg a világhírt, azaz ezek a videojátékok már 

önmagukban is jelentős alkotások és az eladott példányok száma alapján egyértelmű, 

hogy rendkívül nagy bevételt jelenthettek a stúdió számára. Tekintettel arra, hogy az író 

az eredeti szerződés megkötésének időpontjában nem hitt a játékok sikerében, 

valószínűsíthető, hogy ebből kifolyólag aránytalanul kis összeget fogadott el a 

felhasználási jog ellenszolgáltatásaként. 

2. Ez utóbbi feltételezést támasztja alá az a jelentős összeg is (60 millió PLN, ami 

körülbelül 4,6 milliárd Forintnak felel meg), amelyet a szerző eleinte követelt a 

játékfejlesztő cégnek címzett levelében. 

3. A lengyel törvényben megfogalmazott „súlyos eltérés” mindezek mellett a CD Projekt 

Red által is bizonyított, ugyanis bár kérték az írót, hogy tartsa tiszteletben a korábbi 

szerződést, mégis hajlandóságot mutattak arra, hogy megegyezzenek vele, emellett nem 

is vitatták kifejezetten a követelés jogosságát, ahogyan azt sem, hogy a bestseller 

klauzula ebben az esetben alkalmazható lenne. 

 

 

5. Mi lesz a CDSM hatása a lengyel és a magyar jogra? 

 

A CDSM irányelv jelentősége a méltányos díjazás és ezen belül a bestseller klauzula 

szempontjából is megkérdőjelezhetetlen, hiszen Európai Uniós szinten deklarálja a szerzők 

méltányos díjazáshoz fűződő érdekét, amelyre korábban még nem volt példa. Úgy véljük 

azonban, hogy célszerű összevetni a hatályos magyar és lengyel szabályozással, ugyanis 

felmerülhet a kérdés a bestseller klauzulával kapcsolatban, hogy hozott-e, illetve fog-e hozni 

bármilyen változást az irányelv a jogintézmény szempontjából? Fontos kiemelni, hogy bár az 

irányelv már több, mint egy éve megszületett, a korábban vizsgált szerzői jogi jogszabályok 

sem a bestseller klauzula, sem pedig a méltányos díjazás tekintetében nem változtak idáig annak 

hatására, ugyanis a magyar szerzői jogi törvény korábbi hatályos állapotaiban is ugyanúgy 

tartalmazta a bestseller klauzulát, mint jelenleg. A lengyel szerzői jogi törvény bestseller 

klauzulájára pedig Sapkowski már korábban, 2018-ban hivatkozott levelében. Ahogyan már 

korábban is kitértünk rá, a két ország szerzői jogi törvényének megfogalmazásaiból három 

közös jellemző emelhető ki a szóban forgó klauzulát illetően, mégpedig: a szerző érdekeinek 

védelme, mint a rendelkezés célja; a bíróság általi szerződésmódosítás lehetősége, mint eszköz; 

valamint a feltűnő értékkülönbség, mint az alkalmazás feltétele. Ezzel szemben az irányelv 

szerződéskiigazítási mechanizmust határoz meg, amelyben ugyan közvetve megjelenik a 

szerzők érdekeinek védelme, valamint a feltűnő értékaránytalanság is, azonban eszközként a 

megfelelő és méltányos díjazás követelése jelenik meg attól a féltől, akivel a szerzők szerződést 
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kötöttek a jogok gyakorlásáról. Ez utóbbi rendelkezés bár arra engedhet következtetni, hogy az 

irányelv hatására változás fog bekövetkezni a bestseller klauzula szabályozásában, azonban 

véleményünk szerint azáltal, hogy a bíróság jogkörébe utalja mind a magyar, mind a lengyel 

szerzői jogi törvény a szerződésmódosítás lehetőségét, közvetett módon létezik a megfelelő és 

méltányos díjazás követelésének a lehetősége a szerzők számára. Ezek alapján úgy gondoljuk, 

hogy a bestseller klauzula szabályozásában sem a magyar, sem a lengyel jogban nem fog 

számottevő változás bekövetkezni. Ennél érdekesebb lehet azonban az átláthatósági 

kötelezettség, melyet az irányelv 19. cikkében találunk. Ez ugyanis rendszeres, évente legalább 

egyszeri tájékoztatási kötelezettséget ír elő a felhasználási engedélyesek részéről a szerzők 

irányába, olyan információk tekintetében, mint a felhasználási módok, a keletkezett bevétel, 

vagy a fizetendő díjazás – melyeket az irányelv nem taxatíve sorol fel. Csupán a teljesség 

kedvéért jegyezzük meg, hogy a szerzői jogi gyakorlatban ez nagyrészt eddig is megvalósuló 

követelmény volt, mindemellett azonban kifejezetten szerencsés, hogy ez a követelmény unió 

szinten is elismerésre került. A lengyel törvény 47. cikke32 egyébként említi, hogy a szerző 

számára biztosítani kell a jogot a szükséges információk igénylésére abban az esetben, ha 

díjazása a mű felhasználásából származó bevételek alapján kerül megállapításra, azonban ezt is 

csak abban a mértékben teszi lehetővé, amennyiben a díjazás mértékének megállapításához az 

szükséges. Így az átláthatósági kötelezettség mely véleményünk szerint a nagyban elősegíti a 

szerzőket megillető méltányos díjazás követelményének tényleges érvényesülését. 

 

 

6. Záró gondolatok 

 

A fenti sorokban említettük, hogy bár Sapkowski és a CD Projekt Red jogvitájában konkrét, 

bíróság általi szerződésmódosításra nem került sor, azonban ha ezen fázisba ért volna a felek 

közti jogvita, a klauzula alkalmazható lett volna. A bestseller klauzula alkalmazásával 

kapcsolatban valószínűsíthető, hogy a felek jogviszonya az ehhez hasonló esetekben nagyon 

ritkán jut el addig, hogy bírósághoz kelljen fordulniuk.33 Ebből kifolyólag úgy látjuk, hogy a 

bestseller klauzula jelenlegi szabályozása alkalmas a mögöttes célok – melyek között a szerző 

érdekeinek védelme mellett a felhasználó érdekeinek védelme, valamint a szellemi alkotások 

létrehozásának ösztönzése is megjelenik – elérésére. A best seller klauzulára tekinthetünk úgy 

is, mint egy olyan visszatartó erőre, mely végső megoldásként utalja a jogvita rendezését a 

bíróság hatáskörébe, legyen szó akár – a fentiek alapján – a lengyel, akár a magyar jogról. 

Ugyanakkor, bár a klauzula önmagában is alkalmas a már említett célok elérésére, a CDSM 

irányelv fent részletezett szerződéskiigazítási mechanizmussal, valamint az átláthatósági 

kötelezettséggel akár tovább is erősítheti a jogintézményt. 

 
32 If the remuneration of the author depends on the revenues from the use of his work, the author shall have the 

right to receive information and to have access, within the necessary scope, to the documentation being essential 

to determine such remuneration. 
33 SÁPI: A bestseller klauzula... 361. 


