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A merchandising tevékenység (a továbbiakban: mörcs)
valamely filmhez, zenéhez, más alkotáshoz kapcsolódóan, azok elemei, felismerhető elemei felhasználásával készült termék árusítása. A mörcs egyik legkomolyabb üzleti értékkel bíró területe a zeneipar.
A mörcs aktivitás a zeneiparban egyre komolyabb teret
hódít. Éppen emiatt különös jelentősége van, hogy ennek során a speciális jogi szempontokra is figyelemmel
legyenek a szereplők. Ezek közül az első, hogy az, amit
a mörcs terméken meg szeretnénk jeleníteni, áll-e valamilyen (szerzői jogi, szomszédos jogi vagy más szellemi
tulajdonjogi, esetleg személyiségi jogi) védelem alatt, a
második, hogy a fennálló védelemből fakadóan milyen
engedélyeket kell beszerezni a jogszerű felhasználásokhoz, végül pedig ha az engedély megszerzése mégsem történik meg, a jogosultak milyen módon tudnak
a jogaiknak érvényt szerezni.
A mörcs lehet profitszerző tevékenység, ami akár jelentősen növelheti is egy együttes saját bevételeit, de lehet
akár non-profit/jótékonysági célú is, amikor valamilyen
nemes célra fordítják a bevételeket. Ez a különbség viszont nem befolyásolja azt, hogy ha védett elem kerül a
mörcs terméken megjelenítésre, ahhoz engedélyt kell
kérni a jogosulttól.
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I. Védelem alatt álló
teljesítmények
1. Személyiségi jogi elemek
A zeneipari mörcs egyik fontos területe a zenészek (előadók, alkotók) arcának, koncertszituációban való megjelenésének, pontosabban ezek fotóinak felhasználása illetve az arcképek stilizált formában történő felhasználása (gondoljuk
csak például a Freddie Mercury pólókra). A képmás felhasználása a képen lévő
személy engedélyéhez kötött. Ettől elkülönítve kell azonban foglalkozni a fotós
vagy akár a grafikus szerzői jogával: ugyanis a fotós teljesítménye szerzői jogi védelem alatt áll attól függetlenül, hogy a fotón szereplő személy hozzájárulása is
szükséges-e a merchandising jellegű felhasználáshoz. A grafikus teljesítménye
az adott személy arcképének stiliázálásakor ugyanúgy szerzői jogi szempontból
értékelendő teljesítmény, így a grafikus hozzájárulása is szükséges lehet. Tipikus
esetben tehát be kell szeretni a képen szereplő személy és a fotós/grafikus engedélyét is.
Az előadók, szerzők, együttesek neve szintén személyiségi jogi védelem alatt
áll, a mörcshöz célszerű a jogosult hozzájárulását megszerezni (ebben az esetben
kifejezetten engedélyezési jog azonban nem áll fenn). Az együttesek nevével kapcsolatos védelem közösen illeti meg az együttes tagjait, így a jogsértő felhasználásával kapcsolatban is közösen léphetnek fel. (Természetesen előfordulhat, hogy
e joguk gyakorlásával megbíznak valakit maguk közül.) Ha a névnek valamilyen
grafikus megjelenítése történik, az szerzői jogi védelmet is megalapozhat a grafikus javára. E tekintetben az alább ismertetett védjegyjognak különös jelentősége
lehet.
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2. Szerzői jog által védett elemek
A zeneipari mörcs nem ritkán előforduló esete az, amikor a poháron, trikón,
táskán, egérpadon vagy más tárgyon zeneszöveg(részlet)ek, sajátos műcímek
(dalcímek), ritkábban kottaképek tűnnek fel.
Fontos itt rögzíteni, hogy a szerzői jogi védelem fennállásához nem kell a
zeneszöveget, dalcímet, stb külön eljárással oltalom alá helyezni, mivel a mű
szerzői jogi védelme a létrejöttével születik.
Ezek az alkotások (alkotásrészletek) tehát jellemzően szerzői jogi védelem
alatt állnak, így a mörcs körében történő felhasználásukhoz szükséges a jogosult
(jellemzően a szerző) engedélye. Gyakran nem is teljes alkotás, hanem csak részlet kerül fel a termékre, de általában ehhez is engedély kell, mivel a mörcs terméken megjelenő műrészlet is egyéni, eredeti jellegű.
Az alkotás(részlete)t a mörcs terméken való elhelyezéssel, megjelenítéssel a
felhasználó többszörözi, függetlenül attól, hogy az milyen hordozóra történik (pl.
dísztárgyakra, használati eszközökre nyomtatja), terjeszti, függetlenül attól, hogy
az hol valósul meg (pl. koncerttermek shopjai, koncertek végén a ruhatár). Ha
pedig az adott termék online is rendelhető, ott a lehívásra hozzáférhetővé tétel
is megvalósulhat (akár egy online jegyvásárló alkalmazásban, vagy egy együttes
honlapján), ehhez is az alkotó engedélye szükséges.

3. Szomszédos jogi elemek
A zeneipari merchandising kevésbé frekventált területe magukra az előadásokra épül.
A hangot magába foglaló mörcs termékek jogosításánál fokozottan szükséges figyelni, hiszen kép vagy szövegelem felhasználásának jogosításához képest
több személy engedélyének beszerzése lehet szükséges.
Ha a mörcs termék alapanyaga valamilyen hang, és az egyébként hangfelvételben rögzített zenemű, akkor ott a szerző, az előadóművész és a hangfelvétel-előállító hozzájárulása is szükséges. Ha a merchandising alapanyaga olyan
hang, amely egyébként nem előadóművészi teljesítmény, ott legalább a szerző
és a hangfelvétel-előállító jogaira kell figyelmet fordítani.
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4. … és egyéb szellemi tulajdonvédelmi elemek
A szerzői jogi védelmen kívül előfordulhat védjegyjogi védelem is, amire
figyelemmel kell lenni, mivel a mörcs termékekkel kapcsolatban ezek a jogok
merülnek fel leggyakrabban a szerzői jog mellett. Az együttesek neve, egyes
alkotók, előadók neve önmagában állhat védjegyjogi védelem alatt is.
Itt tartjuk érdemesnek megjegyezni, hogy a szellemi alkotások védelmi hálójának elemei összeérnek, tehát nem feltétlenül egyetlen oltalmi forma véd egy
alkotást: így például egy sajátos műcím szerzői jogi védelme mellett kerülhet
védjegyoltalom alá és akár domainnév része is lehet.
A védjegyoltalmat azonban csak hatósági eljárás eredményeképpen lehet
megszerezni, az tehát nem a megjelölés létrejöttétől kezdve nyújt védelmet. A
védjegy ezen kívül mindig egy adott területen biztosít oltalmat, így a magyar
nemzeti védjegy Magyarország területére, az Európai Uniós Védjegy az EU területére ad oltalmat.
Védjegyoltalom alá kerülhetnek többek között szavak, szóösszetételek (beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is), ábrák, de hangok is (gondoljuk csak például a híres MÁV szignálra). A zeneiparban számos szereplő helyezett
védjegyoltalom alá olyan elemeket (az egyébként fennálló szerzői jogi oltalom
mellett), amelyeket a védjegy hatékonyan képes védeni. Jennifer Lopez, Bruno
Mars vagy Ed Sheeran neve az EU területén védjegyoltalom alatt áll. Figyelem, a
védjegyek jogosultja nem minden esetben a zenész/énekes, sokszor más személyek (pl.: lemezkiadó stb.) nevén vannak ezek az oltalmak. Ahogyan lent részletesen kifejtjük, amennyiben a védjegyoltalom olyan megjelölésre irányul, amely
egészben vagy részben nem a bejelentőt illetné, a védjegybejelentés benyújtásához engedély szükséges a jogosulttól. Így Jennifer Lopez engedélye kellett ahhoz,
hogy a JLO HOLDING COMPANY, LLC bejelentse a nevét védjegyként.
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Természetesen az együttesek is gondoskodnak nevük ilyen típusú védelméről (pl.: Rolling Stones), de az ikonikus logóikat is a védjegyeik védik:

Linkin Park
logója

Pink Floyd
egyik híres logója

A Rolling Stones kinyújtott
nyelv szimbóluma

A Queen zeneszámának címe a ’We will rock you’ önállóan, valamint annak plakátjával együtt is védjegyoltalom alatt áll. Marilyn
Monroe (illetve a hagyatékát kezelő társaság) ennél is tovább
ment, ugyanis Monroe arcmása is, valamint aláírása is védjegyoltalom alatt áll.

A védjegy tulajdonsága, hogy csak azokra árukra és szolgáltatásokra nyújt
védelmet, amelyre a védelmet megszerezték. Így például Monroe fenti ábrás védjegye ruházati termékekre és pár élelmiszerre élvez védelmet.
Alapvetés, hogy olyan megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban,
amely másnak korábbi személyiségi - különösen névhez, képmáshoz fűződő - jogát sértené vagy más korábbi szerzői, szerzői joghoz kapcsolódó vagy iparjogvédelmi jogába ütközne. Ugyanakkor, ha a korábbi jog jogosultja hozzájárul, akkor
már kaphat oltalmat az adott megjelölés. Ez azt jelenti, hogy a Jennifer Lopez
neve, Marilyn Monroe arc vagy aláírása, illetve egy zeneszám sajátos jellegű címe
nem részesülhet védjegyoltalomban anélkül, hogy maga Jennifer Lopez, Marilyn
Monroe (a jogait kezelő társaság) vagy a zeneszám szerzője kifejezetten ne járult
volna hozzá.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért éri meg védjegyoltalmat szerezni egyes
egyébként a szerzői jog vagy más jogterület által védett tartalmakra? A védjegynek az előnye, hogy egy jog bekerül egy lajstromba, így amennyiben jogsértést
észlelünk, úgy hatékonyabb, gyorsabb és költségkímélőbb lehet a fellépés, mert
azt a lépést az eljárás során lényegében véve megspóroljuk, hogy bizonyítani kelljen, hogy a szerzői jog kit illet. A védjegynél ugyanis ez egyértelmű: a jogosult az
a személy, aki a lajstromban jogosultként van feltüntetve. Mindezeken túl a védjegy a vagyoni forgalomban egyszerűen átruházható, míg szerzői jogi értelemben erre nem biztos, hogy van lehetőség (csak felhasználási engedély adható).
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A mörcs termékek gyakran online kaphatók, például olyan tematizált webáruházakban, ahol egyetlen együttessel, zenésszel kapcsolatos termékek kaphatóak (pl.: https://store.jenniferlopez.com/). Ilyen esetben felmerül, hogy a domain
tartalmazza a dalcímet vagy az együttes/ének nevét. A domain igénylőjének az
ilyen felhasználáshoz is meg kell szereznie a zenész engedélyét, ugyanis a domain
név, annak igénylése, illetve annak használata más személy jogait nem sértheti.

Fotó: pexels-jorge-fakhouri-filho
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II. Szerzõdéskötés merchandising
hasznosításra
A fenti tartalmak mörcs felhasználásához a tárgyat tervezőnek és a gyártónak, terjesztőnek engedélyt kell kérnie a jogosultaktól. (Ideális esetben egy valaki szerzi meg az engedélyt, amely aztán lefedi valamennyi, mörcs-szereplő tevékenységét.)
Ha több érintett jogosult is van (pl. zenész arcát ábrázoló fotó felhasználása),
mindenkitől külön engedélyt kell szerezni. Igen fontos, hogy ha akár csak az
egyik jogosult nem adja meg a hozzájárulását a mörcs felhasználáshoz, nem
lehet létrehozni, forgalmazni a mörcs tárgyat.
A szerződés fontos eleme az, hogy milyen célra (milyen mörcs tevékenységre) szerzik az engedélyt. Ezt érdemes a lehető legpontosabban meghatározni,
már csak amiatt is, hogy a megállapított díj mindenképp a felhasználás tényleges terjedelméhez tudjon igazodni, illetve hogy semmiképp ne készüljön olyan
mörcs termék, amelyen a jogosult nem látná szívesen a nevét, alkotását, képmását. A szerződésben érdemes megállapodni a felhasználás terjedelméről is. Ez is
fontos a díj szempontjából, de akkor is, ha a jogosult több mörcs termék készítőnek szeretne engedélyt adni. Ebben a körben lehet tisztázni például, hogy hány
darab termék előállítására nyílik lehetőség, milyen időtartamban van lehetőség a
mörcs hasznosításra, hol lehet terjeszteni.

8

II. Szerzõdéskötés merchandising hasznosításra

Az engedély fejében fizetendő díjról a felek szabadon állapodnak meg, ennek számos módja lehetséges. A jogosultak szempontjából nézve érdemes olyan
megállapodást kötni, amely legalább a díj egy részének kifizetését magának az
engedélynek a megadásához köti (tehát akkor is jár, ha a mörcs hasznosítója végül nem tudja nyereségessé tenni a tevékenységét). Jó megoldás, ha egy másik
része a díjnak a mörcs tevékenységekkel elért bevételekből származik. A jogosultak számára a legnagyobb kockázatot jellemzően az jelenti, ha a díjat a mörcsből
elért nyereséghez viszonyítva állapítják meg.
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Fotó: pexels-monicore

III. Jogérvényesítés
Amennyiben a jogosult észleli, hogy valaki olyan mörcs termékeket árul,
amelyen szerepel egy zenekar neve, sajátos műcím, zeneszöveg vagy éppen egy
arcmás, és azok felhasználásához nem adott engedélyt, a felhasználás jogellenes
és ellene fel lehet lépni.
A jogi eljárások eredményessége szempontjából kulcsfontosságú a bizonyítás, így mielőtt bármilyen lépés megtételére sor kerülne, érdemes az adott
mörcs termék értékesítőjének, előállítójának kilétéről, valamint magáról a termék
létezéséréről és megjelenéséről bizonyítékot szerezni. Ilyen bizonyíték például a
termék megvásárlását bizonyító számla (amely tartalmazza az értékesítő személyét), a terméket árusító weboldal közjegyző által hitelesített lenyomata, stb.
A bírósági eljárás megindítása előtt érdemes felszólítólevelet írni a mörcs
terméket jogellenesen gyártó, értékesítő, forgalmazó stb. személyeknek, amelyben felhívjuk a jogsértésre a figyelmet és kilátásba helyezzük az esetleges jogi
eljárásokat. Érdemes nyitottan hozzáállni ilyenkor a megegyezés lehetőségéhez,
hiszen adott esetben a mörcs termék gyártója a zenész/együttes partnerévé válhat, licencdíj fizetésével bevételhez juttathatja a jogosultat. Az időt azonban nem
érdemes húzni, mivel a jogi eljárások sikerességének kulcsa a megfelelő időben
történő fellépés.
Amennyiben nincsen esély a megegyezésre, akkor jogi lépéseket szükséges
tenni. A jogi lépések megtételénél hasznosak lesznek a már megszerzett bizonyítékok, amik akkor is támpontot adnak, ha a jogsértő ideiglenesen felhagyott a
jogsértéssel, de nyilvánvaló, hogy ez csak átmeneti.
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A jogszabályok által biztosított polgári jogi igények a jogosult által teljes körűen csak polgári peres eljárás útján érvényesíthetőek. Az ilyen eljárás keretében
lehetséges kérni többek között a jogsértés megállapítását, eltiltást további jogsértéstől, elégtételadást, a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; a jogsértő termékek lefoglalását és/vagy megsemmisítését vagy éppen azt is, hogy
mörcs termék előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról adatszolgáltatást
kérjen a jogosult. Ezen adatok birtokában lesz eldönthető, hogy pontosan milyen
mértékű gazdagodás visszatérítését lehet kérni a jogsértőtől.
A polgári per megindításával, vagy akár azt megelőzően ideiglenes intézkedés iránti kérelem is benyújtható az illetékes bírósághoz, amennyiben fennáll
annak veszélye, hogy a jogsértő megakadályozhatja a jogosult későbbi joggyakorlását, az eredeti állapot utóbb helyreállíthatatlan lenne vagy a jogosultat közvetlenül fenyegető hátrány bekövetkezésének elhárítása érdekében szükséges,
illetve egyéb, különös méltánylást érdemlő ok áll fenn. Ez az eljárás gyorsabb,
mint a polgári per és a jogosult érdekeit szolgálja. Ha fennállnak a törvényi feltételek, akkor érdemes ilyen kérelmet beadni, így a polgári per lezárultáig is lehet a
jogosult kezében egy számára kedvező döntés.
A magyar jogszabályok alapján a szerzői jogi / védjegyjogi igények bírósági
úton való érvényesítésekor kötelező a jogi képviselet (ügyvéd), így érdemes már a
jogsértés felmerülésekor előzetesen konzultálni a szellemi alkotások (angol nyelvű rövidítése az ‘intellectual property’ szóból származik: IP) területén jártas ügyvéddel. Az IP perek speciális szakismeretet kívánnak, így javasolt erre a jogterületre specializált ügyvédhez fordulni.
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Hasznos információk:
Általános szerzői jogi információk:
www.szerzoijogikezikonyv.hu
A grafikus megoldások szerzői jogi védelmével kapcsolatos információk:
https://www.mma-mmki.hu/kiadvany/design-es-jog-bevezeto-a-design-vedelmenek-lehetosegeibe/

Védjegyoltalom megszerzéséhez segítség:
Magyarországon:
https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/vedjegyoltalom/vedjegy-modszertani-utmutato

Az Európai Unióra vonatkozóan:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-european-union

Az összeállítás a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért
megbízásából készült.
Design_ Parádi Kriszta

