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A rendőrség által feltett kérdések:
A dr. C. L.-et szerzőként feltüntetett tankönyvek önálló szerzői műnek tekinthetők-e, vagy
pedig az F. Kft. által kiadott tankönyvek utánzatáról, másolatról esetleg átdolgozásról van
szó?
Az eljáró tanács válasza:
Az Sz. Önkormányzat Hivatala 1999-ben ... címmel többkötetes tankönyvsorozatot adott ki. E
sorozat I. kötete ... címmel 374 oldalon jelent meg, amelyen szerzőként B. T. és C. L.,
szerkesztőként pedig Cs. Cs. szerepel. A III. kötet címe ..., terjedelme 119 oldal, szerzője Dr.
C. L. és Cs. Cs., ez utóbbi szerkesztőként is feltüntetve. A IV. kötet ... címmel 32 oldalon
jelent meg, szerzője dr. C. L. és Cs. Cs., szerkesztője Cs. Cs., terjedelme 32 oldal. /A sorozat
II. kötete nem volt a vizsgálat tárgya, illetve ez nem állt az eljáró tanács rendelkezésére./
A felsorolt kötetek /a továbbiakban: Megyei kiadványok/ részletesen foglalkoznak az
ingatlanközvetítői tevékenység alapvető kérdéseivel. Szerkezeti felépítésük, terjedelmük,
szövegük illusztrációs anyagaik viszont meglehetősen sok helyen kifejezetten egyeznek vagy
igen erős hasonlóságot mutatnak az F. Kft. által ... címmel szintén 1999-ben, szerzői, illetve
szerkesztői megjelölés nélkül, összesen 591 oldalon megjelentetett kiadvánnyal /a
továbbiakban: F. kiadvány/.
Közelebbről részletezve az egyezéseket és hasonlóságokat:
a.) A szerkezet kérdésében mindkét kiadvány azonos felépítést követ mind a műszaki, mind
a gazdasági ismeretek, mind pedig a tulajdonképpeni ingatlanközvetítéssel foglalkozó
részében. Az ugyanis, hogy az F. kiadvány ezeken felül még egy általános
jogszabályismertető részt is tartalmaz, a fenti megállapításon nem változtat, s ezt a
kiadványok megfelelő részeinek tartalomjegyzékeiben felsorolt fejezetek, címek, alcímek
és egyéb részek feltűnő egyezése is nyilvánvalóvá teszi.
b.) A szövegegyezések bemutatására – a teljesség igénye nélkül – az eljáró tanács utal az
alábbi szószerinti vagy kisebb változtatásokkal történő összefüggő egyezésekre. Így pl. a
Megyei kiadvány ... című I. kötetében az 5-12. oldalon A településhálózat című fejezet
szövege az F. kiadvány ... c. rész Ingatlanok, településhálózat című fejezet 2-9. oldalán,
a 70-83. oldalon a II. Építési módok című fejezet szövege az F. kiadvány hasonló című
fejezetének 10-28. oldalán,
a 158–161. oldalon a Lépcsőkről szóló rész az F. kiadvány 49-56. oldalán,
a 256-257. oldalon a Csatornahálózat című rész az F. kiadvány 142-143. oldalán,
a 292-294. oldalon az Épületek, épületszerkezetek élettartama című fejezet szövege az F.

kiadvány 152-155. oldalán,
a 296-329. oldalon az Anyagismeret című fejezet az F. kiadvány 156-192. oldalán,
a 331-368. oldalon az Épületdiagnosztikai ismeretek című rész az F. kiadvány 193-239.
oldalán található szövegekkel azonos vagy nagymértékben egyezik.
Megyei kiadvány ... című III. kötetében az 5-75. oldal szövege – némi változtatással – az
F. kiadvány 3-46. oldalán,
a 111-117. oldal szövege az F. kiadvány 51-56. oldalán található szövegekkel egyezik.
Megyei Kiadvány ... című IV. kötetében
a 19-31. oldal szövege az F. kiadvány Az ingatlanközvetítés gyakorlata című fejezet 7989. oldalán levő szöveggel egyezik.
c.) A fentiekben felsorolt szövegekhez kapcsolódó műszaki illusztrációs ábraanyag is
túlnyomó részben egyezik mindkét kiadványtípusban.
A feltett kérdésre válaszolva, a fentiek alapján az eljáró tanács álláspontja szerint az Sz.
Önkormányzat Hivatala által kiadott ... című kiadvány I. III. és IV. kötete az F. Kft. által
kiadott ... című kiadvány csekély mértékben átdolgozott változatának minősül, amennyiben ez
utóbbi kiadvány korábban jelent meg.
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