
 
A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei 
 
Térképmű szerzői jogi védelme, felhasználása  
 
Ügyszám: SZJSZT 8/2003 
 
 
A megbízó által feltett kérdések: 
 
1. Szerzői jogi védelem alatt áll-e az általunk szerkesztett térképmű, vagy adatbázis? 
 
2. Jogában áll-e a T. Rt-nek átdolgozni ezt a térképet? 
 
3. Jogában áll-e a T. Rt-nek tovább vezetni az általunk készített megvalósulási térképet? 
 
4. Kiadhatja-e saját neve alatt – szerzői jogvédelem alatt álló alkotásként –, saját szellemi 

termékeként ugyanezt a térképet? 
 
 
Az eljáró tanács válasza: 
 
 
Ad 1. A rendelkezésre bocsátott iratok alapján, melyek között az eljáró tanács figyelembe 
vette a megbízó 2003. május 20-ai levelében feltüntetett anyagokat, nem állapítható meg, 
hogy a szerkesztett térképművet vagy adatbázist ki vagy kik készítették el. A szerkesztési 
tevékenység, mint olyan, nem rendelkezik önálló eredeti jelleggel, így szerzői jogvédelem 
alatt nem áll; szerzői jog érvényesítésére a megbízó olyan mértékben jogosult, amilyen 
mértékben a térképmű és az adatbázis általuk, geodéziai tervező által készített felvételen, 
illetve dokumentáción alapul. 

Az eljáró tanács a rendelkezésre bocsátott iratok alapján és kizárólag a feltett kérdésekre 
válaszol. Az iratok alapján nem tudja megállapítani, hogy a térképmű és adatbázisnak ki a 
szerzője. 

Az eljáró tanács megjegyzi, a megbízó által készített dokumentáció szerzői jogvédelem alatt 
álló alkotásnak tekinthető, de csak annyiban, amennyiben önálló eredeti jelleggel rendelkezik.

 

Ad 2. A T. Rt.-nek csak abban az esetben áll jogában átdolgozni a térképet, ha a 
jogtulajdonosoktól erre engedélyt kapott. 

 

Ad 3. A rendelkezésre bocsátott szerződés alapján megállapítható, hogy a megvalósulási 
térkép szerzői jogvédelem alatt áll. A T. Rt.-nek jogában áll a megvalósulási térképet tovább 
vezetni, amennyiben azt a jogtulajdonosok engedélyezik. A megbízó a megvalósulási térkép 
vonatkozásában csak az általa végzett, geodéziai tervező által készített geodéziai 
dokumentáció, illetve a más tervezőktől szerzett jogosultság mértékéig rendelkezik 
felhasználási joggal. 

 



Ad 4. Az eljáró tanács abból indul ki, hogy alkotóként – tehát saját szellemi termék 
jogtulajdonosaként – a jog csak a természetes személyt illeti meg, jogi személy szerzőként 
nem szerepelhet. Ennek alapján a T. Rt. csak mint jogtulajdonos adhatja ki a kérdéses 
szellemi terméket, természetesen, ha az erre vonatkozó engedéllyel rendelkezik. Ebben az 
esetben is azonban az alkotást létrehozó szerzők nevét fel kell tüntetni.  

A megbízó levelének utolsó bekezdésével kapcsolatban az eljáró tanács megjegyzi, hogy a 
Testület kizárólag szerzői jogi kérdésekben foglal állást, közigazgatási kérdések 
megválaszolására felhatalmazása nincsen. 
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