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A megkereső által feltett kérdések: 
 
1. A mellékelt szakdolgozat szerzői jogi védelem alá tartozik-e? 
 
2. A szakdolgozat alapján létrehozott kiadványok (időszaki lapok) szerzői jogi védettséget 

élveznek-e? 
 
3. Szerzői jogi védelem fennáll-e akkor is, ha az időszakos kiadvány kiadása, terjesztése a 

szakdolgozat elkészítését megelőzően már megkezdődött? 
 
 
Az eljáró tanács válasza: 
 
 
Ad 1. A szerzői jogról szóló, 1999. szeptember 1.-től hatályos LXXVI. törvény 1. §-ában 
megfogalmazottak szerint, de épp így az 1999. szeptember 1. napjáig hatályban volt 1969. évi 
III. törvény végrehajtási rendelkezésének 1. §-ában megfogalmazottak szerint is. szerzői jogi 
védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy a törvény külön megnevezi-e – az irodalom, a 
tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül többek között a 
szakirodalmi mű is. Ehhez egyrészt arra van szükség, hogy az alkotás mint eredmény a 
szakirodalom területére essen, másrészt arra, hogy a szellemi tevékenység eredménye egyéni, 
eredeti jelleggel bírjon. A védelemnek tehát a mű egyéni, eredeti jellegén kívül más feltétele 
nincs, az egyéni, eredeti jelleg megállapíthatóságának minimális feltétele, hogy a mű ne 
legyen más mű szolgai másolása. A szerzői jogi védelem ismert adatoknak, meglévő 
anyagoknak a feldolgozását is megilleti, amennyiben önálló, egyéni tevékenység is 
megnyilvánul benne. Nem a műbe foglalt elvet, elgondolást, eljárási módszert illeti meg a 
védelem, hanem az alkotást. Szakirodalmi összeállítás mint szerzői mű esik védelem alá, ha 
van egyéni eredeti jellege.  
 
 
Ad 2. A kérdéses kiadvány az Szjt 7. §-ában írt gyűjteményes mű kategóriájába tartozik. 
Gyűjteményes mű esetén nincs szó az előzetesen meglévő elemek egyéni, eredeti vonásainak 
a módosításáról; az több alkotásból tevődik össze. A szerzői jogi védelem akkor illeti meg, ha 
tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű. Akkor is 
megilleti a védelem a gyűjteményes művet, ha összetevői, részei nem részesülnek, nem 
részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A kérdéses kiadvány esetében kimondhatjuk, hogy 
az egyéni, eredeti jelleget a gyűjteménybe felvett anyagok összeválogatása, elrendezése, 
szerkesztése hordozza. A kérdéses kiadvány létrehozása idején olyan szerkesztési munka 
eredményeként állítódott össze, amelynél fogva a régi Szjt. szerint mint gyűjteményes mű 
szerzői jogi védelemben részesült (de ugyanilyen alapon védelmet élvez az új Szjt. alapján is). 
 



 
Ad 3. A szóban forgó időszaki kiadvány nem a fenti tanulmány – szakdolgozat – elkészítése 
kapcsán, hanem attól függetlenül élvez szerzői jogi védelmet. A szerzői jogi védelem a mű 
létrejöttétől illeti meg a szerzőt. Ebből a szempontból tehát az 1. pontban szereplő 
szakdolgozatnak nincs kihatása a védettség kezdetére. 
 
 
Budapest, 2002. július 25. 
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