
tt felmerülnek olyan kérdések, hogy mi minõsül egyálta-
lán munkaviszonyban alkotott mûnek? Mennyire tág
a munkaszerzõdés hatásköre, milyen – a megítélést befo-

lyásoló – szerepe lehet a program megalkotásához szükséges
infrastruktúra rendelkezésre bocsátásának, van-e eltérés a kö-
tött munkaidejû programozók alkotásai között illetve azok
esetében, akik csak meghatározott óraszámot kötelesek ledol-
gozni, ám tetszõleges idõpontokban (saját választása szerint
akár hétvégén, vagy éjszakákba nyúlóan)? A szerzõi jogi tör-
vények általában véve munkaviszonyban alkotottnak minõsí-
tik azokat a mûveket (így a szoftvereket is), melyek elkészítõ-
je és késõbb vagyoni jogi jogosultja közötti, a munkavégzést
rendezõ viszonyt a Munka törvénykönyve, a Közalkalmazotti
illetve a Köztisztviselõi törvény rögzíti. Ám az ezekhez pusz-
tán hasonlító szerzõdési formák esetében nem állapítható
meg munkaviszony léte, s így a mûvekre vonatkozó vagyoni
jogosultságok automatikus átszállása sem. Ennek oka a szer-
zõi jogi törvény szerzõvédõ értelmezési elve lehet.
Érdekes kérdést vet fel, ha a szoftver egy érvénytelen
munkaszerzõdés keretei közt jön létre, itt a körülmények
elbírálása lesz a döntõ arra vonatkozóan, hogy a felhasz-
nálási jogok, legalább a jogügylet licenc szerzõdésnek való
minõsítésébõl kiindulva átszálltak-e.
Ha kétség merül fel, a munkáltató köteles bizonyítani, hogy
a program megalkotása munkaviszonyból fakadó kötele-
zettség volt, amennyiben erre nem képes, a szerzõ szaba-
don rendelkezhet mûvével.
Külön kérdéskört jelent az igénybe vett hardver esete.
Míg a nyolcvanas évek elején elképzelhetetlennek tûnt
a szoftveralkotás otthoni körülmények között, és feltétlenül
nagy beruházást igényeltek az olyan számítógépek, melyek
egy komolyabb program futtatására alkalmasak voltak,
mára már lényegesen egyszerûbbé vált a megfelelõ hard-
verháttér biztosítása, ám ugyanakkor elõfordulhat, hogy
a munkavállaló a munkájához kapcsolódó, ám nem munka-
köri feladatai közé tartozó módon, munkahelyén kívül, sa-
ját hardveren a munkáltatója számára is hasznos szoftvert
fejleszt. Amennyiben ez a szoftver összefügg a munkahe-
lyén megismert know-how ismeretekkel, kötelessége lesz
a munkáltató számára felkínálni a mûvet, míg az otthoná-
ban alkotott szoftverek esetében alapvetõen az a feltéte-
lezés él, hogy a munkaviszonyon kívül alkotott a mû.
Ugyanakkor a szoftverfejlesztés tipikusan az a terület,
ahol a „távmunka” minden gond nélkül megvalósítható.
Sajátos megoldást jelentene, ha a szabadalmi alkotások

mintájára, elhatárolást nyerne a „szolgálati” illetve az
„alkalmazotti találmányhoz” hasonlóan a „szolgálati” illetve
„alkalmazotti mû” megkülönböztetése a szerzõi jogban.
Ezen felosztás szerint a munkaköri kötelességként alkotott
szoftver esetében a munkáltató a vagyoni jogok megszer-
zésére, míg munkaviszonyból eredõ kötelezettségen kívül
fejlesztett szoftverekre, amennyiben annak hasznosítása
a munkáltató tevékenységi körébe tartozik, csak felhaszná-
lási jogot nyerne a munkáltató.
Ugyancsak megfontolandó szoftverkészítõk esetében
a munkaidõ fogalma, hiszen a hely meghatározásán túl az
idõ is fontos tényezõ. A munkaidõn túli teljesítményért az
általános szabályok szerint túlóradíj illetné meg, amennyi-
ben azonban ezt nem utalják számára, feltételezhetõ-e,
hogy a mûért cserében megfelelõ ellenszolgáltatást kapott?
Fontos figyelembe venni azt, hogy a munkáltató nem sajá-
títhatja ki a programozót, így annak is joga van – még ab-
ban az esetben is, ha õ az egyetlen, az adott témához értõ
szakember egy cégnél – a szabadsághoz, és ahhoz, hogy
a szabad idejét saját elképzelései szerint töltse el.
A legszigorúbb elhatárolást mégis a munkaköri leírás je-
lenti, hiszen általában ez alapján ítélik meg a szoftver elké-
szítésénél releváns körülményeket. Ugyancsak munkavi-
szonyban alkotottnak minõsül a mû, ha az elkészítésére
a szerzõ utasítást kap, ám ilyenkor kérdéses, hogy az utasí-
tás mennyiben terjeszkedhet túl az adott a munkakörön, hi-
szen például egy éjjeli õr is lehet jó programozó, de ez még
nem jelenti, hogy a munkáltató õt egy szoftver elkészítésére
utasíthatja. Ehhez kapcsolódó a német bíróság egy 1997-bõl
származó döntése, ahol a bíróság kimondta, hogy a techni-
ka fejlõdésébõl következik, hogy egyszer elérünk majd egy
pontot, mikor egy felelõsségteljes munkakört betöltõ sze-
mélytõl elvárható lesz nem csak a programok futtatásának,
hanem fejlesztésének képessége is, és attól kezdve a szoft-
veralkotás a munkaszerzõdések részét fogja képezni.
Ám már ezen állapotot megelõzõen is megállapítható, hogy
amennyiben a munkáltató jóváhagyásával és annak költsé-
gére a munkavállaló szoftvert fejleszt, az a munkaszerzõdé-
si tevékenységi kör keretein belülinek minõsül.
Az egyes jogokra speciálisan hat, amennyiben munkavi-
szonnyal összefüggõen gyakorolják õket, bár nagy részüket
már említettük, érdemesek még egy összefoglaló áttekintésre.
Erre azonban a következõ hónapban térünk ki részletesen.
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Munka- és szolgálati viszony I. – Általános rész
A szoftverekkel kapcsolatos, már részleteiben érintett probléma a munkaviszony-
ban alkotott szoftverek esete.
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