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I. A Megkereső által feltett kérdések: 

 

A Szerzői Jogi Szakértői Testület részére a T.M. Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 

benyújtotta egyrészt (2.1.) a D.I., F.A. és K.V.J.által alkotott „Előterjesztés a nemzeti játék- és 

taneszköz-stratégia kimunkálásához” c. tanulmányt (ARTISJUS Tanusítvány száma 

010319005T, kelte 2001. március 19), - továbbiakban Tanulmány - másrészt (2.2.) a T.M.K.I. 

Kht. TTFC\DD-512\2003. számú pályázatának másolatát. A pályázat a Decentralizált Térség- 

és Település-felzárkóztatási Célelőirányzat támogatásának elnyerése céljából készült, témája: 

„Játék és taneszköz klaszter a Dél-Dunántúlon” – továbbiakban Pályázat. 

 

1. Szakértői módszerekkel állapítsák meg, hogy a T.M.K.I. Kht. 2.2 pontban 

körülírt pályázatában felhasználásra került-e a 2.1. pontban jellemzett, F.A., D.I. 

és dr. K.V.J. szerzők által „Előterjesztés a nemzeti játék- és taneszköz-stratégia 

kimunkálásához” címmel készített mű, vagy annak valamely része! 

 

2. Amennyiben a 2.1. pontban jellemzett mű, vagy annak valamely része 

felhasználásra került a 2.2. pontban körülírt pályázatban, akkor azonosítható 

módon jelöljék meg a felhasznált szövegrészek származási, alkalmazási helyét, 

terjedelmét és tartalmi súlyát! 

 

3. Amennyiben a 2.1. pontban jellemzett mű, vagy annak valamely része 

felhasználásra került a 2.2. pontban körülírt pályázatban, akkor a felhasznált 

szövegrészek terjedelme és tartalmi súlya a hazai szerzői jogvédelem 

gyakorlatában tekinthető-e a szerzői jogok megsértésének, plágiumnak? 

 

4. A vizsgálat tárgyával kapcsolatban terjesszék elő önálló észrevételeiket, 

megállapításaikat! 

 

II. Az eljáró tanács véleménye  

 

A fentebb említett anyagok figyelembe vételével a Rendőr-főkapitányság által feltett 

kérdésekre az eljáró tanács az alábbi válaszolta adhatja:  

 

 

 

 

Ad 1.  

 

A Tanulmány és a Pályázat összevetése alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy a 

Pályázat szövegében felhasználásra került a Tanulmányban szereplő szövegrész. 

 



Ad 2.  

 

A Tanulmány egy négyoldalas és egy tizennégy oldalas, „Előterjesztés” alcímet viselő részből 

áll, amelyeknek az első három oldala gyakorlatilag azonos. Ebben találhatók azok a 

szövegrészek, amelyek a Pályázat „Pályázati adatlap” című részének 10. pontjában („A 

beruházás\projekt indokoltságának, a létesítmény várható igénybevételének, kihasználásának 

bemutatása”) is szerepelnek, a 11\28 oldal legutolsó bekezdésében és a 12\28.oldal felső 

felében „Általános megközelítés:” alcím alatt. 

 

A Pályázat anyagában tehát  a Tanulmányból átvett szövegrész összesen kb. egy A\4-es oldal 

felét teszi ki, miközben a Pályázat egészének bemutatott anyaga (mellékletekkel együtt) kb. 

90 oldal.  

 

Ad 3.  

 

A Pályázat fent említett kb. 90 oldalas anyagában közelítőleg hét A\4-es oldal tekinthető 

szerzői alkotásnak, s ennek része a Tanulmányból átvett fél A\4-es oldalnyi terjedelmű 

szövegrész. A szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 18. §-a 

értelmében a szerző jogosult engedélyezni művének mindenfajta és minden egyes 

felhasználását.  

 

A szerzőnek ezt az engedélyezési jogát az Szjt. – az idézés esetét kivéve – nem köti sem 

pozitív, sem negatív értelemben a felhasznált mű vagy műrész terjedelméhez, csak a 

felhasználás tényéhez. A szerzői mű engedély nélküli felhasználása tehát a ténylegesen 

felhasznált műrészlet terjedelmétől függetlenül jogsértő. Idézésről a konkrét esetében nem 

lehet szó, mivel az Szjt. 34. § (1) bekezdése szerinti szabad felhasználásként való idézés 

feltételeinek a szóban forgó átemelés nem felel meg, tehát ez a szabály nem alkalmazható rá. 
 

 

Ad 4.  

 

A Rendőr-főkapitányság a fentieken kívül eljuttatott még a Szerzői Jogi Szakértői Testülethez 

három fűzős dossziét, amelyekben a klaszterek létrehozásával kapcsolatos gazdasági 

tanulmányok – szerzői művek – találhatók, azonban egyikben sem szerepel a Tanulmány 

egyetlen részlete sem. 

 

Budapest, 2010. május 27. 
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