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Ügyszám: SZJSZT 13/2001 
 
 
A bíróság által feltett kérdés: 
 

A „...” című gyakorló füzet a szerzői jogról szóló 1990. évi LXXVI. tv. vonatkozó 
rendelkezései szerint szerzői jogi védelemben részesülhet-e? 

 

Az eljáró tanács válasza: 

 
A „...” című gyakorlófüzetet – az impresszumban feltüntetett adatok szerint – B. Gy jelentette 
meg; 32 oldalra terjedő tartalmát B. I.-né állította össze, borítóját F. R. készítette. Nyomdai 
előállítóként az impresszum a B. nyomdát tünteti fel, ez azonban a nyomozati iratok szerint 
nem helytálló, mivel azt a T. Nyomdaipari Kft. végezte. Fogyasztói árként 398,- Ft szerepel. 
 
A kiadvány célja, hogy az óvodás és kisiskolás gyermekeknek segítséget nyújtson bizonyos 
készségek fejlesztéséhez, a környezetükben való tájékozódáshoz és az írás, olvasás, számolás 
iránti érdeklődés felkeltéséhez. A füzet egyébként része annak a sorozatnak, mely egy-egy 
évszakhoz igazodván összesen négy hasonló kiadványból áll. 
 
Szerzői jogunk szerint az irodalmi, tudományos és művészeti alkotások a törvény védelme 
alatt állnak. Ez a védelem az alkotást annak egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg és nem 
függ egyéb feltételektől; így mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől, vagy az alkotás 
színvonalára vonatkozó értékítélettől. Védelem alatt áll továbbá a szerkesztő, összeállító, 
válogató tevékenység is, ha abban önálló egyéni, eredeti jelleg nyilvánul meg. A védelem 
közvetlenül a törvénynél fogva – minden külön eljárás nélkül – áll fenn. 
 
Az adott kiadvány a fentiekben kitűzött célt az óvodások és kisiskolások szellemi érettségéhez 
igazított különböző egyszerű feladatokkal és ezekhez kapcsolódó illusztrációkkal kívánja 
elérni. Mind a feladatok összeállítása, mind az ezek megoldását szolgáló ábrák, rajzok 
kiválasztása és a teljes anyag megszerkesztése egyéni, eredeti elképzelést fejez ki. 
 
A bíróság által feltett kérdésre válaszolva tehát a kifejtettek alapján megállapítható, hogy A 
„...” című kiadvány szerzői jogi védelem alatt álló műnek minősül. 
 
Budapest, 2001. április 27. 
 
 
    dr. Pálos György dr. Lindner Gyula dr. Koltay Krisztina 
 a tanács elnöke a tanács előadó tagja a tanács szavazó tagja  
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