
 Főszabály „Panorámakivétel” Oktatási célú kivétel „Sajtókivétel” „Díszletkivétel” 

      

Engedély Ha az épület egyéni-eredeti 
alkotás, akkor a kép 
felhasználója köteles egyedi 
engedélyt kérni a szerzői jog 
jogosultjától, a felhasználás 
jogdíjköteles 
 

Az engedélyt a jogszabály adja, 
díjat nem kell fizetni 

Az engedélyt a jogszabály adja, 
díjat nem kell fizetni 

Az engedélyt a jogszabály adja, díjat 
nem kell fizetni 

Az engedélyt a jogszabály adja, díjat 
nem kell fizetni 

Feltételek A szerzői jogi oltalom alatt 
álló épület képének olyan 
felhasználása, ami nem 
tartozik a szabad 
felhasználás esetei alá 
 

Csak meghatározott módon, 
részről készíthető látkép: 
- szabadban készített fotó 
- nyilvános helyen felállított 

épület 
- állandó jelleggel felállított 

épület 

Az épület képét 
- tudományos ismeretterjesztő 

előadáson használják 
- vagy iskolai oktatás céljára 

használják 
- az épület bármelyik részének 

képe felhasználható (kültér-
beltér, szabadban, magánterület 
stb.) 

Az építészeti mű (annak képe) 
- az időszerű,  
- napi eseményekről való 
- tájékoztatás céljára 
- a cél (tájékoztatás) által indokolt 

terjedelemben felhasználható 
- az épület bármelyik részének képe 

felhasználható 

Az építészeti művet 
- audiovizuállis 

médiaszolgáltatásban használják 
- díszletként (háttérként, tehát nem 

erről szól a műsor) 
- kivéve, ha eleve díszlet céljára 

készült az épület 
- az épület bármelyik része 

felhasználható (kültér-beltér, 
szabadban, magánterület stb.) 

Felhasználás 
megengedett 
módja, 
terjedelme 

Amire az engedély kiterjed, 
amiben a felek 
megállapodtak. 

A látkép elkészítése és 
felhasználása, így: 
- fotó, más felvétel készítése 
- a fotó, felvétel többszörözése, 

terjesztése, átdolgozása, 
kiállítása stb. 

- akár kereskedelmi célból is 

Az iskolai oktatás tipikus 
felhasználási módjai:  
- a kép készítése 
- a kép többszörözése,  
- átdolgozása, 
- nyilvános előadása 
- nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tétel 

A sajtóban történő tipikus 
felhasználási módok: 
- többszörözés 
- nyilvánossághoz közvetítés 
- nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tétel 

Az audiovizuális médiaszolgáltatás 
(televízió) tipikus felhasználási 
módjai:  
- sugárzás,  
- nyilvánossághoz közvetítés,  
- nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tétel 

Szerző 
nevének 
feltüntetése 

Kötelező (szerződésben el 
lehet ettől térni). 

Akkor kötelező a látképen 
feltüntetni, ha azon kifejezetten 
az épület bemutatása szerepel 
(Szjt. 67. § (3) bek.) 
 

Akkor kötelező a látképen 
feltüntetni, ha azon kifejezetten az 
épület bemutatása szerepel (Szjt. 
67. § (3) bek.) 

Kötelező forrással együtt (kivéve, ha 
lehetetlen) 

Nem kötelező 

 


