A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei
Szoftver szerzői jogi védelme, más szoftverben való felhasználása
Ügyszám:

SZJSZT 21/2001

A bíróság által feltett kérdések:

1. Az alperes által kifejlesztett A. szoftver mennyiben önálló szellemi alkotás?
2. Igaz-e az a felperesi állítás, hogy az A. szoftver a felperes B. szoftvere felhasználásával
készült?
3. Mennyiben hasonló a két szoftver felhasználási felülete, illetve az alperes által
kifejlesztett szoftver felhasználási lehetősége azonos vagy szélesebb körű, mint a felperesi
szoftver, és van-e ennek a ténynek szerzői jogi szempontból jelentősége?

Az eljáró tanács válasza:

Ad 1. A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni,
eredeti jellege alapján illeti meg [Szjt. 1. § (3)]. A védelem fennállása más feltételtől nem
függ. Nyilvánvalóan másképpen kell megítélni egy számítógépi program egyéni, eredeti
jellegét, mint például egy zeneművét. A szoftver esetében ugyanis a létrehozáshoz szükséges
meglévő modulok és paraméterek szűkítik az egyéni, eredeti jelleg kifejezési terét, de két
egymástól függetlenül alkotott szoftver mégsem egyforma, még akkor sem, ha azonos
feladatot oldanak meg. A védelem fennállása megállapítható, ha az nem más mű szolgai
másolása.

A fentiek alapján A. szoftver önállóságával – eredeti jellegével kapcsolatban – az eljáró
tanács álláspontja a következő:
Az A. szoftver legalábbis részben önálló szellemi alkotás a 3. pontban kifejtettek szerint.

Ad 2. Az A. szoftver forráskódja ismeretének hiányában a 2. kérdésre érdemi választ az eljáró
tanács nem tud adni. A pernek a rendelkezésünkre álló anyaga arra utal, hogy az A. szoftver a
B. szoftver felhasználásával készült.

Ad 3. Önmagában a felhasználási felület milyensége, illetőleg a felhasználási lehetőség
szélesebb vagy szűkebb volta a védelem fennállására nem hat ki. Szerzői jogi szempontból az
A. szoftver egyéni eredeti jellege, illetve annak mértéke megállapításánál döntő szempont,
hogy az A. szoftver átvette-e a B. szoftver lényeges jellemzőit.
Az eljáró tanács véleménye szerint az A. és a B. szoftver felhasználói felülete hasonló. A
leglényegesebb különbség az A. szoftveren lévő háromdimenziós megjelenítési lehetőség.
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