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6. fejezet - Jogi ismeretek 

1. 6.1 Bevezetés 

A térinformatikával foglakozó szakember a térképalapú, térinformatikai rendszerek kialakítása és működtetése 

során alapvetően az emberi erőforrások, az információs infrastruktúra, – leegyszerűsítve hardver és szoftver – 

valamint az adatforrások menedzselésével foglalkozik. Ezen erőforrások felhasználását és alkalmazását a 

műszaki és közgazdasági feltételek mellett jelentősen meghatározza az adott jogi környezet. Ez azt jelenti, hogy 

a szakembernek a térinformatikai rendszer kifejlesztése és/vagy üzemeltetése során megfelelő szakmai jogi 

ismeretekkel is rendelkeznie kell. 

A modul a térinformatika jogi környezetét befolyásoló két magas szintű jogforrással foglalkozik, melyek 

egyrészről a szerzői jogról, másrészről a földmérési és térképészeti tevékenységről rendelkeznek. Az anyag 

második részében az utóbbi kérdéskört részletezzük, kiemelve a térinformatikai adatfelhasználók, és adat 

előállítók számára fontosabb elemeket. A leírtakban sok lesz a jogszabályi hivatkozás és idézet, mely 

megnehezíti a felkészülést. Előnye viszont az összeállításnak, hogy egy helyre összegyűjtve ismerteti és 

értelmezi az egyes vonatkozó joghelyek előírásait. 

E modult Dr. Niklasz Lászlónak, a Nemzeti Kataszteri Program kapcsán készített kari jegyzetei alapján 

szerkesztettem. A modulban átadásra kerülő ismeretek a hivatkozott jogszabályok és a szakirodalom 

tanulmányozásával mélyíthetők tovább. 

Jogszabályi háttér 

A térinformatikai rendszerek menedzselése során egyrészt szellemi termékek – szoftverek, adatbázisok, 

térképművek vagy más térképészeti alkotások – előállítására kerülhet sor, másrészt ezen szellemi termékek, 

illetve jellemzően földmérési és térképészeti adatok felhasználására és kezelésére. 

A nemzetközi jog a számítógépes programalkotásokat – ha azok bizonyos kritériumokat kielégítenek – szellemi 

terméknek, azaz szerzői műnek tekinti, és így az alkotót szerzői jog illeti. Ennek megfelelően a szerzői jogról 

szóló hazai szabályozás is foglalkozik ezen alkotásokkal. Az említett termékek részletesebb fogalmi 

meghatározására a későbbiekben térünk ki. 

A fentiekből kiindulva a figyelembe veendő jogi környezetet elsősorban a következő törvények határolják be: 

• az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (a továbbiakban: Szjtv.), illetve 

• a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 

Ide értjük természetesen az ezekhez kapcsolódó alacsonyabb szintű jogszabályokat is. Érintőlegesen szóba 

kerülhet az 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (a továbbiakban: Inytv.) 

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• meghatározni azokat az előírásokat, melyek az állami térképek és állami alapadatok – a térinformatikai 

rendszerek alapjául történő – felhasználására vonatkoznak, 

• elmondani a szellemi alkotásokra vonatkozó jogi szabályozásnak a programkészítéshez kapcsolódó 

sajátosságait, 

• megvitatni a földmérési és térképészeti adatok, munkarészek kezelésének, szolgáltatásának rendszerét, az 

adattulajdonlás kérdéseit, 

• orientációt adni a a térinformatikai tevékenységet alapvetően érintő jogszabályi környezetről 

2. 6.2 A szellemi alkotásokra vonatkozó szerzői jog 

Az Szjtv. az irodalmi, tudományos és művészeti alkotások védelmére terjed ki és a jogi védelem tárgyaként 

számos alkotást szabályoz, amelyek közül most csak a térinformatikai rendszerek szempontjából érdekeseket 

emeljük ki, ezek: 
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• a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, 

akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és 

az operációs rendszert is, 

• a térképmű és más térképészeti alkotás. 

2.1. 6.2.1 A szoftverre vonatkozó rendelkezések 

 

A számítógépi programalkotások a Szoftver Irányelv, – az Európai Közösségek Tanácsának 1991. május 14-i, 

91/250 (EGK) számú irányelve szerint akkor minősülnek szerzői műnek, amennyiben eredetiek, tehát alkotójuk 

saját szellemi alkotásának tekinthetőek, és ezen túlmenően semmilyen más ismérv alkalmazása nem szükséges a 

védelem alatt állásukhoz. Ezen művek oltalma pedig az irodalmi alkotások védelme szerint alakul az 1975. évi 

4. tvr. értelmében (Lásd bővebben [4]). 

A szoftverek meghatározásánál a szakirodalomban különböző csoportosításokkal találkozhatunk (lásd [1]), 

amelyek közül az angolszász típusú, a következő alkotásfajtákat különbözteti meg: 

a. a kereskedelmi programokat  , azaz az olyan típusúakat, ahol a program a klasszikus kereskedelmi 

csatornákon át – rendszerint az adott országban kijelölt disztribútorokon keresztül – jut el a felhasználóig, és 

amelynél közös jellemző, hogy a felhasználó mindig kap a program mellé papír alapú dokumentációt is, 

illetve felhasználási szerződést és regisztrációs kártyát, 

b. az osztott használatú  , ún. shareware szoftvereket, amelyek tipikusan nem a hagyományos kereskedelmi 

forgalomban értékesülnek, 

i. a nyilvános programokat  (public domain software), melyek a legszabadabban terjeszthetőek, 

használhatóak, módosíthatóak, szerzőjük rendelkezése alapján, 

a. a szabad programokat  (freeware software), amelyek továbbra is, tehát a szabad felhasználás ellenére, a 

szerző rendelkezése alatt állnak, mely jogát kifejezetten fenntartja, illetve 

b. a másolt programokat  (copylefted, avagy GNU software), melyek jogellenes módon kerülnek terjesztésre. 

Az előzőeken túlmenően azt is szükséges és célszerű rögzíteni, hogy mik azok az ún. „minimális kellékek”, 

amelyekkel egy szoftvernek a rendeltetésszerű használathoz feltétlenül rendelkeznie kell, ezek: 

• tervezési, koncepcionális megfelelés a rendeltetéséhez igazodóan, 

• az algoritmus megfelelése, mellyel a program képes lesz betölteni az alapvető funkcióit, 

• az igénylistának való megfelelés, 

• teljes felhasználói dokumentáció, 

• megfelelő biztosítékok a téves használat következményeivel szemben is. 

Az Szjtv. szerinti rendelkezések  és azok értelmezése, röviden a következőkben foglalható össze (az eredeti 

jogszabályi szöveget dőlt betűvel jelöltük): 

1. A legelején fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a törvény 1 1.§ (6) bekezdése szerint nem lehet tárgya a szerzői 

jogi védelemnek bármilyen  ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet  . 

                                                           
1  http://www.jogiforum.hu/torvenytar/134  

http://www.jogiforum.hu/torvenytar/134
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Ezt alkalmazni kell a szoftver csatlakozó felületének alapját képező ötletre, elvre, elgondolásra, eljárásra, 

működési módszerre vagy matematikai műveletre is. 

Ennek megfelelően a Szerzői Jogi Szakértő Testület (SzJSzT 2/1973. 25.P.27.228/1972. számú állásfoglalása) 

az alapmegfogalmazást pontosította. E szerint a számítógépes eljárási rendszer körében az önálló szellemi 

alkotásként általában 

• a számítógépi kezelésre alkalmas feladat feltárását (pl. felhasználói igények meghatározását), 

• a feladatnak a gép által megkövetelt korrektséggel való megfogalmazását (pl. logikai rendszertervet), 

• a matematikai modell elkészítését (pl. adatmodellt), 

• az algoritmus, azaz a gépi eljárás kidolgozását (pl. szoftver architektúra-tervet) jelölte meg. 

Az egyéb műveleteket, így pl. a gépi számítások elvégzését és azok eredményeinek értékelését és hasznosítását, 

az ún. rutinmunka körébe sorolta. A rendelkezés értelmében a számítógépi programfejlesztő folyamat egyes 

elkülöníthető szakaszai is létrehozhatnak olyan különálló alkotásokat, amelyek külön szerzői jogi oltalomban 

részesülhetnek (a Bírósági határozatok BH 1993. 545. számú döntése értelmében). 

Az felület szerzői jogi oltalmáról a SzJSzT oly módon foglalt állást (SzJSzT 3/94., Fővárosi Bíróság 

8.P.25.250/1992.), hogy az „mint a szoftver része, és a magyar és külföldi jog nemcsak a teljes művet részesíti 

védelemben, hanem annak részeit, részleteit.....az eredeti jelleg fennállása esetén szerzői jogi védelem alatt áll.” 

1. Azt a kitételt, hogy szerzői jogi védelem alatt áll más szerző művének átdolgozása, fordítása stb. is, az Szjtv. 

4.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint  alkalmazni kell a szoftvernek az eredeti programnyelvétől eltérő 

programnyelvre történő átírására is. 

Az említett bekezdés értelmében ugyanis más szerző művének az átdolgozása csak akkor részesül szerzői jogi 

védelemben, ha az átdolgozásnak egyéni, eredeti jellege van, továbbá az átdolgozás nem sérti az átdolgozott mű 

szerzőjét megillető védelmet. E rendelkezést a szoftver esetében is ugyanígy kell alkalmazni. 

1. A szoftverre vonatkozó vagyoni jogok átruházhatók. 

Ez akkor következik be, ha a szerző megengedi az átruházást, átszállást, melyet követően a jogszerző – 

ellenkező szerződéses kikötés hiányában – a továbbiakban maga rendelkezhet ezen jogokkal. 

A szoftverek felhasználása érdekében kötött szerződések a következő főbb típusokba sorolhatók: 

a. szerződés jövőben alkotandó szoftver műről, azaz  „szoftver fejlesztési szerződés”  , 

b. megállapodás már meglévő, alapul szolgáló szoftver mű felhasználásáról, azaz  „szoftver hasznosítási 

szerződés”  , ezen belül 

• egyedi  (standard) felhasználói szoftver hasznosítása, 

• tömeg-szoftver  sokszorosított példányainak tárgyi kódkénti (vagyis csak mágneses hordozón, gépi 

jelekkel rögzített formában történő) értékesítése, 

• a számítógép belső működését szolgáló rendszer-szoftvereknek  a géppel együttes rendszerkénti 

értékesítése. 

A fenti esetek térinformatikai rendszerek létrehozásakor egyaránt előfordulhatnak. 

1. A szerző munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként elkészített szoftverre sajátos szabályok 

vonatkoznak. 

Szoftverek esetében – tekintettel arra a tényre, hogy a számítógépi programfejlesztés tetemes költséggel jár és 

általában valamilyen előre meghatározott cél érdekében, jól definiált funkció betöltése céljából készülnek – az a 

személy (pl. munkáltató), akinek az anyagi befektetései terhére megvalósulhat mindezen alkotói folyamat, több 

szempontból prioritást érdemel a felhasználók egyéb csoportjával szemben. Ennek érdekében a jogalkotó a 

szerzőt megillető bizonyos „többlet-jogosultságokat” elvesz, és azokat a felhasználó számára biztosítja. Így pl. a 

szerzőnél amúgy megmaradó díjigényt vonja meg a szerzőtől a harmadik jogszerző fél esetén az eredeti 
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felhasználóval szemben, illetve a mű átadásával automatikusan a szerző rendelkezési jogának megszűnését 

rendeli, mégpedig úgy, hogy a szerző − tiltakozása esetén − már csak a neve feltüntetésének mellőzését kérheti. 

Általános érvénnyel elmondhatjuk tehát, hogy – eltérő megállapodás hiányában – a munkáltató jogosult a 

program minden gazdasági jogosultságának gyakorlására, amennyiben a szerző a szoftvert valóban a 

munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítése során, vagy a munkáltató rendelkezése alapján hozta létre. A 

munkáltató ezen jogai a munkaviszony megszűnése után is, a szerzői jogi védelem időtartamára fennmaradnak 

[5]. 

1. Eltérő megállapodás hiányában a szerző kizárólagos joga nem terjed ki a többszörözésre, az átdolgozásra, a 

feldolgozásra, a fordításra, a szoftver bármely módosítására, – ideértve a hiba javítását is – valamint ezek 

eredményének többszörözésére annyiban, amennyiben e felhasználási cselekményeket a szoftvert jogszerűen 

megszerző személy a szoftver rendeltetésével összhangban végzi. 

A fentiek a szerző rendelkezési jogának korlátozását jelentik. 

1. A felhasználási szerződésben sem zárható ki, hogy a felhasználó egy biztonsági másolatot készíthessen a 

szoftverről, ha az a felhasználáshoz szükséges. 

Ez a biztonsági másolat készítésének feltétlen jogát jelenti. 

1. Aki a szoftver valamely példányának a felhasználására jogosult, a szerző engedélye nélkül is megfigyelheti és 

tanulmányozhatja a szoftver működését, továbbá kipróbálhatja a szoftvert annak betáplálása, képernyőn való 

megjelenítése, futtatása, továbbítása vagy tárolása során abból a célból, hogy a szoftver valamely elemének 

alapjául szolgáló elgondolást vagy elvet megismerje. 

Ezt a szoftverek megismeréséhez fűződő jognak nevezzük. 

1. A szerző engedélye nem szükséges a kód olyan többszörözéséhez vagy fordításához, amely elengedhetetlen az 

önállóan megalkotott szoftvernek más szoftverekkel való együttes működéséhez szükséges információ 

megszerzése érdekében, feltéve, hogy 

a. e felhasználási cselekményeket a jogszerű felhasználó vagy a szoftver példányának felhasználására 

jogosult más személy, vagy az ő megbízottjuk végzi; 

b. az együttes működtetéshez szükséges információ az a) pontban említett személyek számára nem vált 

könnyen hozzáférhetővé; 

i. e felhasználási cselekmények a szoftvernek azokra a részeire korlátozódnak, amelyek az együttes 

működtetés biztosításához szükségesek. 

Az előzőekben rögzítetteket a visszafejtés (dekompiláció) jogának nevezzük. Térinformatikai rendszerek – 

amelyekre általában jellemző, hogy összetett rendszerek – fejlesztése esetében gyakran élhetnek ezzel a joggal. 

Az Európai Közösség is kezeli ezt a kérdést, a Szoftver Irányelv 6. cikkelye rendelkezik a visszafejtés jogáról, 

mely a szerző kizárólagos jogosultságai ellenében is érvényesülő jogokat ad a program mindenkori jogszerző 

felhasználójának. A „dekompiláció” lehetősége tehát nem más, mint az eredeti programinformáció másik 

programban való kompatibilitási célú felhasználása. 

1. Az előző pontban  foglaltak  (a dekompiláció jogának)  alkalmazása útján megszerzett információ 

a. nem használható fel az önállóan megalkotott szoftverrel való együttes működtetésen kívüli célra; 

b. mással nem közölhető, kivéve, ha az önállóan megalkotott szoftverrel való együttes működtetés ezt 

szükségessé teszi; 

i. nem használható fel a kifejezési formájában lényegében hasonló másik szoftver kifejlesztéséhez, 

előállításához és forgalomba hozatalához, sem pedig a szerzői jog megsértésével járó bármely más 

cselekményhez. 

Ebből a felsorolásból a dekompiláció jogának korlátait ismerhettük meg. Szeretnénk ennek alapján 

kihangsúlyozni, hogy a „dekompiláció” kizárólag az eredeti program jogszerű felhasználója számára lehetséges. 
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1. A 8) és 9) pontban  szabályozott cselekményekre  az Szjtv.  33.§ (2) bekezdését  – amely szerint a szabad 

felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes 

felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit  – értelemszerűen alkalmazni kell. 

Ezzel a szoftverek szabad felhasználásának korlátai kerülnek meghatározásra. 

1. A szoftverre nem alkalmazható  az Szjtv.  34.§ (2) bekezdése és a 38.§ (1) bekezdése,  amelyek szerint egy 

kisebb terjedelmű önálló mű, illetve egy mű részlete iskolai oktatási vagy tudományos ismeretterjesztés 

céljára átvehető  . 

Ennek megfelelően a szabad felhasználás körében a szoftverek esetében az átvétel joga akár iskolai oktatás, akár 

tudományos ismeretterjesztés céljára nem lehetséges, mivel a programalkotások rendes hasznosítását 

akadályozná, és ezáltal sérelmes lenne szerzőjük jogaira. 

1. A következő rendelkezés a szoftver esetében az átvétel jogának kizárását, illetőleg a kijavítási határidőt 

szabályozza. 

E rendelkezés szerint az Szjtv.  49.§ (1) bekezdésében  – ez a felhasználó nyilatkozási kötelezettségét rögzíti a 

mű átadásáról –  szabályozott határidő szoftver esetében négy hónap. 

A felhasználó általi elfogadási határidő lehetősége – ellenkező kikötés hiányában – a szoftverek esetében, 

tekintettel ezen művek sajátos, hosszas tesztelést követő értékelésének igényére, mint látjuk négy hónapban 

került meghatározásra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a művet kijavításra visszaadták, a határidő a 

kijavított mű visszaadásától kezdődik. 

1. Nem kötelező a szoftver felhasználására vonatkozó szerződés írásba foglalása a szoftver műpéldányának a 

kereskedelmi forgalomban történő megszerzése esetén. 

A szoftverek – így a standard térinformatikai szoftverek is – általános gyakorlatként a kereskedelmi 

forgalomban értékesülnek. Ahhoz, hogy a felhasználó felhasználási jogszerzése valóban jogszerű lehessen, és 

ugyanakkor a szabályozás megfeleljen a napi élet gyakorlatának, szükséges, hogy a jogalkotó az ilyen esetekre 

kivételt tegyen, azaz eltekintsen az írásbeliség általános követelményétől. Ez történik a fenti rendelkezésben. 

2.2. 6.2.2 Az adattárra vonatkozó rendelkezések 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 96/9. számú Irányelve 2 (a továbbiakban: Irányelv) megfogalmazásában  az 

adattár, önálló művek, adatok vagy egyéb anyagok meghatározott rendszer vagy módszer alkalmazásával 

elrendezett gyűjteménye, amelyhez elektronikus vagy más úton egyedileg lehet hozzáférni.  Az Irányelv 

alapján fennálló védelem nem terjed ki az elektronikus úton hozzáférhető adattárak elkészítéséhez vagy 

működtetéséhez használt számítógépi programokra. A védelem időtartama 15 év. 

A védelem tárgyának meghatározásakor – az Irányelvben foglaltak alapján – szerzői jogi védelem alatt áll az 

olyan adattár, amely tartalmának kiválasztása vagy elrendezése folytán a szerző saját szellemi alkotása.  Az 

adattár védelme nem terjed ki annak tartalmára, és független az említett tartalmon fennálló egyéb 

jogoktól.   Ez utóbbi meghatározásra nyomatékosan felhívjuk a figyelmet! 

A szerzői jogi védelem alatt álló adattár szerzőjének – az Irányelv rendelkezései alapján – az adattár kifejezési 

formája tekintetében kizárólagos joga, hogy az adattárat az alábbi módokon felhasználja, és hogy erre másnak 

engedélyt adjon: 

• a számítógépi kezelésre alkalmas feladatot feltárja (pl. felhasználói igények meghatározása céljából), 

                                                           
2  http://www.aje.hu/fileadmin/template/dokumentumok/aje/96_9_ec.html  

http://www.aje.hu/fileadmin/template/dokumentumok/aje/96_9_ec.html
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• ideiglenesen vagy tartósan, bármely eszközzel és bármely formában, egészben vagy részben többszörözze; 

• lefordítsa, feldolgozza, átdolgozza, vagy bármely más módon megváltoztassa; 

• az adattárat vagy annak másolatait a nyilvánosság számára bármely formában terjessze; ha az adattár 

másolatának tulajdonjogát a szerzői jogi jogosult, vagy az ő hozzájárulásával más a Közösség területén 

átruházta, az átruházott másolat tekintetében a további, a Közösségen belül történő tulajdon átruházások 

ellenőrzésének joga kimerül; 

• bármely módon a nyilvánossághoz közvetítse, a nyilvánosság számára képernyőn megjelenítse, nyilvánosan 

előadja; 

• a fenti második bekezdésben említett felhasználási cselekmények eredményeként létrejött adattárat bármely 

módon többszörözze, terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse, a nyilvánosság számára képernyőn 

megjelenítse, vagy nyilvánosan előadja. 

Az Irányelv a kizárólagos jogok alóli kivételeket is meghatároz, ezek: 

1. Az adattár szerzőjének engedélye nem szükséges ahhoz, hogy az adattár, vagy annak másolata jogszerű 

felhasználója az adattárat előadja, vagy azt bármely, az előbbiekben felsorolt módon felhasználja, ha az 

említett felhasználási cselekmények célja az adattár tartalmához való hozzáférés, és annak rendeltetésszerű 

felhasználása. Ha a jogszerű felhasználó csak az adattár egy részének felhasználására jogosult, e szabályt 

csak az adott rész tekintetében kell alkalmazni. 

2. A tagállamok az alábbi esetekben rendelkezhetnek a kizárólagos jogok korlátozásáról: 

a. a nem elektronikus adattárak magáncélra történő többszörözése esetén, 

b. ha a felhasználás kizárólagos célja oktatási szemléltetés, vagy tudományos kutatás, és a forrást megjelölik, 

valamint a felhasználás mértéke nem lépi túl az elérni kívánt nem-kereskedelmi célt, 

i. ha a felhasználás közbiztonsági céllal, vagy bírósági, illetve államigazgatási eljárásban történik, 

a. a nemzeti jogban a szerzői kizárólagos jog alóli, hagyományosan elismert kivételek esetén, nem érintve az 

(a)-(c) pontban felsorolt eseteket. 

Az előzőeket alapul véve vizsgálandó tehát mindazon követelmények összessége, melyek egy adattömeget a 

jogi védelem tárgyává tesznek. Ebben a tekintetben a döntő az, hogy milyennek kell lennie az adatbázis 

készítője tevékenységének ahhoz, hogy az jogi oltalmat kapjon. Kiindulási pontként azt mondhatjuk, hogy az 

adatbázis készítője a rendelkezésére álló adatokat valamilyen szempontok szerint rendszerezi, strukturálja. Ez a 

tevékenység alkalmanként – tehát nem minden esetben! – olyan szellemi alkotásnak minősülhet, amely jogi 

oltalmat igényel a jogosulatlan reprodukálással, felhasználással szemben. Ezen túlmenően azonban az 

adatbázisok sajátosságaira tekintettel még több, más szempontot is mérlegelni kell. Az adatbázis 

összeállításához ugyanis nem elegendő az idea, az ötlet, a rendező elv megfogalmazása, hanem esetenként 

nagyon sok munkát kell elvégezni, és a felmerülő költségek is számottevőek lehetnek. Ebből ered egy további 

sajátosság, amelyet ugyancsak figyelembe kell venni a jogi oltalom meghatározásánál, egy másik elemnek, a 

jogi védelem másik, ezzel összefüggő tárgyának, a befektetett munkának, magának a befektetésnek az előtérbe 

kerülését. 

Az Szjtv. szerinti új szabályozás csak az adattárak szerzői jogi védelméről rendelkezik, noha az előzőekben 

hivatkozott Irányelv bevezette a nem eredeti adattárak külön – nem szerzői jogi – védelmét is. 

• Az adattárra vonatkozó vagyoni jogok átruházhatók. 

E rendelkezéssel kapcsolatosan a következőket tartjuk érdemesnek megemlíteni, ami a térinformatikai 

rendszerekre is vonatkozik. 

„Különféle adatbázisok korában is léteztek, de az elektronikus technológiák elterjedése az adatkezelés terén is 

forradalmasító hatású. Egyre több, hatalmas adatbázis jön létre, azok átrendezése, kezelése, különböző célokra 

való hasznosítása könnyedén, a számítógépnek adott néhány paranccsal történik. A termelésben és az üzleti 

életben való felhasználásuk révén értéktermelő jellegük kerül előtérbe, ami megnöveli saját értéküket”. 



 Jogi ismeretek  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az előzőek alapján nem véletlen, hogy pl. a korábban hivatkozott Irányelv kettős rendszerrel operál, bevezeti a 

szerzői jogi oltalom mellett a befektetés jogi védelmét is,  sajátos  jogként. Ennek a jognak a célja az adatbázis 

készítésében eszközölt befektetés védelme [6]. 

• A szerző munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként összeállított   adattárra az  Szjtv.  30.§ (3)-(4) 

bekezdésében  – amely szerint a szerzőt díjazás illeti meg, ha a munkáltató a felhasználásra másnak engedélyt 

ad, illetve a szerző a munkáltató jogszerzése esetén is jogosult marad arra a díjazásra, amely e törvény alapján 

a felhasználás jogának átruházását követően is megilleti –  foglalt rendelkezések nem vonatkoznak. 

Ezen rendelkezésnél is, a már a szoftvernél megismert logikai érvelés alapján, a munkáltatónak „többlet” 

jogokat biztosítva, a jogalkotó kivételeket jelöl meg a munkaviszonyban, vagy más hasonló, munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban alkotó szerzők tekintetében. 

• Nem szükséges a szerző engedélye ahhoz, hogy a – gyűjteményes műnek minősülő – adattárat jogszerűen 

felhasználó személy az adattár tartalmához való hozzáféréshez és az adattár tartalmának rendeltetésszerű 

felhasználásához szükséges cselekményeket elvégezze. 

Ha csak az adattár valamely részének felhasználására szereztek jogot, az előzőekben foglalt rendelkezést az 

adattár e részére kell alkalmazni. 

A szerző rendelkezési jogának korlátai jelennek meg az előző rendelkezésekben az adattárakra (vagy más szóval 

adatbázisokra) vonatkoztatva. A jogalkotó a kivételek közül azt az elemet alkalmazta ezen esetben, amikor 

ahhoz, hogy az adattár vagy annak másolata jogszerű felhasználója az adattárat előadja, vagy azt bármely, az 

előbbiekben felsorolt módon felhasználja, ha az említett felhasználási cselekmények célja az adattár tartalmához 

való hozzáférés, és annak rendeltetésszerű felhasználása, megengedi a szerző engedélyezési jogának 

korlátozását, és szabaddá teszi ezen felhasználói cselekményeket. Ha a jogszerű felhasználó csak az adattár egy 

részének felhasználására jogosult, e szabályt csak az adott rész tekintetében kell alkalmazni. 

• A 2. és 3. pont alatt  szabályozott cselekményekre  az Szjtv.  33.§ (2) bekezdését értelemszerűen alkalmazni 

kell. 

Ebben a szabályozásban az adattárak szabad felhasználásának korlátai jelennek meg. 

Az előzőekből kitűnik, hogy a szerzői jogi védelem szempontjából az adatbázisnak, mint szellemi terméknek 

hasonló megítélése van, mint az egyéb szellemi termékeknek, esetünkben szoftvereknek. 

3. 6.3 A földmérési és térképészeti adatok kezeléséről 

3.1. 6.3.1 A földmérési és térképészeti tevékenység szabályozása 

 

A címbeli témakör térinformatikai vonatkozásainak, jogi szabályozását alapvetően az Fttv. és végrehajtási 

rendeletei adják meg. Az említett törvénynek számos kihatása van a térinformatikai alkalmazásokra, a 

továbbiakban csak ezekkel foglalkozunk, az eredeti jogszabályi szövegeket dőltbetűvel idézve. 

Az Fttv. értelmezése szerint térinformatikai rendszeren a következőket kell érteni: 

• adott célnak megfelelően megválasztott hardver és szoftver eszközöket, valamint 

• térképekre felépített számítógépes informatikai rendszert, amellyel földrajzi helyhez kötött információkat 

tartalmazó adatállomány tárolható, illetve kezelhető. 
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A témakört illetően célszerű még a térképi adatbázis Fttv. szerinti értelmezését is megadni, ez a következő: 

• földrajzi helyhez kötött térbeli adatok és információk számítógépen kezelhető, rendezett adathalmaza, 

melyből képernyőn vagy hagyományos adathordozón térkép állítható elő. 

A térinformatika az Fttv. tárgyaként is megjelenik a 2.§ (1) bekezdésben, amennyiben a törvény szabályozza  az 

ingatlan-nyilvántartás és a térinformatikai rendszerek térképi alapjainak létrehozását és kapcsolatát  . Ezen 

túlmenően a 15.§ (1) bekezdésében pedig kimondja, hogy  az állami és helyi önkormányzati térinformatikai 

rendszerek alapjául az állami térképeket és állami alapadatokat kell felhasználni. 

A törvény ezzel a rendelkezéssel biztosítja az állami térképek és az önkormányzati térinformatikai rendszerek 

kapcsolatát. 

Ez utóbbit célszerű szem előtt tartaniuk a térinformatikával foglalkozó menedzsereknek és asszisztenseiknek. 

Tekintettel arra, hogy az Fttv. megemlíti az ingatlan-nyilvántartással való kapcsolatot, indokoltnak tartjuk idézni 

az Inytv. ingatlan-nyilvántartási térképpel kapcsolatos meghatározását. Az Inytv. 21.§-ában foglaltak szerint: 

(1) Az ingatlan-nyilvántartás céljára a külön jogszabályban meghatározott állami földmérési alaptérkép 

nyilvántartási példány szolgál. 

(2) Ingatlan-nyilvántartási térképként a számítógépes adathordozón (digitális formában) rögzített földmérési 

alaptérképet kell használni, ha e térkép a településről elkészült és azt az erre előírt eljárás során előzetesen 

hitelesítették. 

(3) Az ingatlan-nyilvántartási térkép az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a következőket tartalmazza: 

a. a település neve és térképszelvény száma, 

b. a település közigazgatási határvonala, valamint a belterület, külterület határvonala, 

i. földrészlet határvonala és helyrajzi száma, 

a. épület, építmény, 

b. alrészlet határvonala, jelzése és megnevezése, 

c. a földminősítési mintatér, valamint a földminősítéssel megállapított minőségi osztályok határvonalai, 

d. dűlőnév, utcanév és házszám, 

e. közterületről, illetve más ingatlanáról nyíló pince bejárata...”. 

Természetesen az ingatlan-nyilvántartási térkép az állami alapadatok körébe sorolandó. 

3.2. 6.3.2 Az állami alapadatok 

 

Tekintettel arra, hogy térinformatikai rendszerekben számos alkalommal kerülhet sor állami alapadatok 

felhasználására, illetve bizonyos esetekben ez kötelező is (lásd Fttv. 15.§-át), tekintsük át először, hogy mely 

adatok tartoznak ide az Fttv. szerint: 

• az állami alapmunkák – pl. állami földmérési alaptérképek, állami topográfiai térképek készítése, felújítása – 

során keletkezett adatok és térképek, 
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• a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett adatok és térképek, ha azok a minőség 

tanúsítást követően állami alapadattá váltak, 

• a földmérési és térképészeti állami alapmunkák céljára készült vagy felhasznált mérőkamarás légifényképek, 

űrfelvételek és távérzékelt adatok. 

Az említett adatokat állami alapfeladatok és alapmunkák végzése során kötelező felhasználni. 

Itt jegyezzük meg, hogy az Fttv. 16.§-a szerint:  sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységnek kell 

tekinteni az állami alapfeladatok körébe nem tartozó földmérési és térképészeti munkákat. 

3.2.1. 6.3.2.1 Állami földmérési alaptérkép 

 

A hivatkozott tv. 10.§ (5) bekezdése szerint  az alaptérkép állami alapadat-tartalma kötelező alapul szolgál 

nagyméretarányú térképekre alapozott közigazgatási és törvény által előírt önkormányzati nyilvántartásokhoz. 

Az 50/1999. (V.26) FVM rendelettel módosított 16/1997. (III.5) FM rendelet (a továbbiakban: FM-vhr.) 20.§ 

(5) bekezdése szerint  az alaptérkép szabványban, illetve szakmai szabályzatokban előírt módon tartalmazza az 

állami alapadatokat. Az állami alapadatokon túli tartalmat a megrendelő (igénylő) költségére – az állami 

alapadatoktól elkülöníthető módon – lehet az alaptérképen ábrázolni, és az adatbázisban kezelni. 

Az FM-vhr. 24.§ (2) bekezdése szerint a vhr. fenti bekezdése  szerinti többlet tartalom változásainak vezetéséről 

a megrendelő (igénylő) – a saját költségére – gondoskodik. 

Az előzőekben hivatkozott két rendelkezés meghatározó gazdasági jelentőséggel bír a térinformatikai 

rendszerek létrehozásakor/tervezésekor. Ezek határozzák meg, hogy milyen adatforrások kerülhetnek 

felhasználásra a rendszer adatbázisának feltöltésekor, ezért ezen előírásokat nem szabad szem elől téveszteniük 

a térinformatikai menedzsereknek és asszisztenseiknek. 

3.2.2. 6.3.2.2 Állami topográfiai térkép 

 

Az Fttv. 14.§ (1) szerint  az állami topográfiai térkép papírlapon, fólián, többszínnyomással, vagy számítógépen 

kezelhető formában, az ország egész területéről nagy-, közepes- és kisméretarányban készülő térkép, amely a 

földfelszín természetes és mesterséges alakzatainak síkrajzi és domborzati elemeit, továbbá a névrajzot 

tartalmazza a tulajdoni viszonyokra vonatkozó információk nélkül. 
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Ugyanitt a második bekezdésben az szerepel, hogy ezeket a térképeket úgy kell elkészíteni, hogy alkalmasak 

legyenek többek között  az országos és regionális térinformatikai rendszerek térképi alapjainak létrehozására. 

3.2.3. 6.3.2.3 Mérőkamarás légifényképezés 

 

A mérőkamarás légifényképezést a törvény a következők szerint definiálja:  mérések végrehajtására, illetve 

térképkészítésre alkalmas légi fényképek készítése. 

A mérőkamarás légifényképezésen alapuló, pl. térinformatikai rendszer létrehozását célzó adatgyűjtéssel 

kapcsolatosan célszerű tudni, hogy 

• az 58/1999. (VI.18.) FVM-HM együttes rendelettel módosított 21/1997. (III.12.) FM-HM együttes rendelet (a 

továbbiakban: FM-HM vhr.) 21.§ (1) szerint  mérőkamarás légifényképezést csak az végezhet, aki rendelkezik 

a külön jogszabályokban meghatározott engedélyekkel, 

• a (6) bekezdés szerint  e rendelet alkalmazása szempontjából mérőkamarás légifényképezésnek minősül az 

állami térkép készítésére alkalmas digitális felvételezés is. 

3.3. 6.3.3 Az adatok kezelése és szolgáltatása 

A fenti adatok kezelése és szolgáltatása – elsősorban az alapadatok vonatkozásában – az állami polgári és 

katonai térképészeti intézményrendszeren keresztül történik. Az állami alapadatok kezelése tekintetében az Fttv. 

6.§ (2) bekezdése szerint: 

• Az ország teljes területére kiterjedően a polgári földmérési és térképészeti tevékenység végzése során 

előállított állami alapadatok, valamint a hivatalos földrajzi nevek kezelését a földművelésügyi miniszter által 

kijelölt központi földmérési szervezet látja el, a katonai földmérési és térképészeti tevékenység végzése során 

előállított állami alapadatokat a honvédelmi miniszter által kijelölt szervezet kezeli. 

• A helyi vonatkozású állami alapadatokat illetékességi területükön a körzeti földhivatalok, illetve a Fővárosi 

Kerületek Földhivatala, vagy a megyei földhivatalok, illetve a Fővárosi Földhivatal kezelik. 

Az Fttv. 7.§ (2) szerint  az állami térképek térinformatikai célú felhasználása az adatszolgáltatóval kötött 

megállapodás alapján – külön díj meghatározásával – történhet. 

Ez a rendelkezés arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a térinformatikai rendszer létrehozásakor nem kötelező 

állami alapadatok használata, az állami térképek felhasználása külön megállapodás alapján történhet! 

Az Fttv 28.§ (3) szerint  az állami alapadatok soron kívüli, vagy az előírtnál részletesebb és pontosabb 

előállítása a megrendelő költségére, vagy költség-hozzájárulásával történhet. 

Ezt a megoldást alkalmazzák a Nemzeti Kataszteri Program megvalósítása során. 

Az állami topográfiai térképek kezelése és szolgáltatása vonatkozásában az FM-HM-vhr. 20.§ kimondja, hogy 

• A nagyméretarányú állami topográfiai térképeket, valamint az e rendelet hatályba lépéséig az egységes 

országos térképrendszerben (a továbbiakban: EOTR) készült térképeket a FÖMI, a kis- és közepes 

méretarányú térképeket az MH TÉHI kezeli és szolgáltatja. 

• Az állami topográfiai térképek sokszorosított és digitális adatformátumban is szolgáltathatók..... 
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Az adatszolgáltatási és kezelési tevékenység részletesebb jogi szabályozását az előzőekben említett intézmények 

bontásában a következőkben adjuk meg; 

3.3.1. 6.3.3.1 A földhivatal 

A földhivatalok vonatkozásában az FM-vhr. 3.§ (1) bekezdése kimondja: 

a körzeti földhivatal és a Fővárosi Kerületek Földhivatala (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal) 

illetékességi területén első fokú hatósági jogkörébe tartozó földmérési és térképészeti feladatok a következők: 

a) a földmérési és térképészeti állami alapadatok (a továbbiakban: állami alapadatok) kezelése és 

szolgáltatása;... 

A (2) bekezdés szerint: 

a körzeti földhivatal hatósági tevékenységén kívül egyéb, az állami alapadatok előállításával és kezelésével 

kapcsolatos szolgáltató tevékenységet is végez, illetve végeztet.... 

A 4.§ (1) szerint: 

a megyei földhivatal és a Fővárosi Földhivatal (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) illetékességi 

területén hatósági jogkörébe tartozó földmérési és térképészeti feladatok a következők: a) állami alapadatok 

kezelése és szolgáltatása.... 

A 4.§ (3) szerint: 

a megyei földhivatal hatósági tevékenységén kívül egyéb, az állami alapadatok előállításával és kezelésével 

kapcsolatos szolgáltató tevékenységet is végez, illetve végeztet. 

3.3.2. 6.3.3.2 A központi földmérési szervezet 

A központi földmérési szervezet vonatkozásában az FM-vhr. 6.§ kimondja: 

a központi földmérési szervezet a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)... 

A 7.§ (1) azt mondja többek között; 

a FÖMI hatósági jogkörében ellátja: 

a. az államhatár és földmérési munkarészeinek nyilvántartását, változásvezetését, az azokból történő 

adatszolgáltatást; 

b. az alappont hálózatokkal kapcsolatos állami átvételi, nyilvántartási, változásvezetési, adatszolgáltatási és 

egyéb feladatokat... 

A vhr. (2) bekezdése szerint többek között: 

a FÖMI további feladatként ellátja: 

a. az ország teljes területére vonatkozó állami földmérési alaptérképek és a külön jogszabályban meghatározott 

állami topográfiai térképek eladási példányainak őrzését, szolgáltatását, illetve értékesítését; 

b. a közigazgatási határok adatbázisba szervezett központi nyilvántartását és az adatok értékesítését; 

i. az ingatlan-nyilvántartás központi számítógépes rendszerének üzemeltetését, a változások – földhivatalokkal 

együttműködésben megvalósított – vezetését, az adatok szolgáltatását, illetve értékesítését... 

A (3) bekezdés szerint: 

a FÖMI az FM-vhr. 7.§-ában meghatározott feladatain kívül egyéb, az állami alapadatok előállításával és 

kezelésével kapcsolatos szolgáltató tevékenységet is végez, illetve végeztet... 

3.3.3. 6.3.3.3 Az állami topográfiai térképek kezelése és szolgáltatása 
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A topográfiai térképek kezelése és szolgáltatása vonatkozásában az FM-HM-vhr. 20.§ kimondja, hogy: 

A nagyméretarányú állami topográfiai térképeket, valamint az e rendelet hatályba lépéséig az EOTR-ben készült 

térképeket a FÖMI, a kis- és közepes méretarányú térképeket a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatala (MH 

TÉHI) kezeli és szolgáltatja.... 

Az állami topográfiai térképek sokszorosított és digitális adatformátumban is szolgáltathatók..... 

3.3.4. 6.3.3.4 Rendelkezések a szolgáltatások rendjéről és a szolgáltatási 
díjakról 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a honvédelmi miniszter és a pénzügyminiszter 63/1999. 

(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelete a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, 

szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról (a továbbiakban: FM-HM-PM vhr.) szabályozza 

részletesen ezt a területet. 

1. A rendelet tárgya 

Az FM-HM-PM vhr 1.§-a a rendelet tárgyát a következők szerint adja meg: 

E rendelet szabályozza a földmérési és térképészeti állami alapadatok (a továbbiakban: állami alapadat) 

kezelését, szolgáltatásának rendjét és az adatszolgáltatással, a sajátos célú földmérési munkák vizsgálatával és 

záradékolásával, valamint az egyéb hatósági eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat. 

A vhr. 2.§ (1) szerint: 

a rendelet a következő állami alapadatokra és tevékenységekre terjed ki: 

• az alappont hálózatok pontjainak adataira; 

• az állami földmérési alaptérképekre és azok átnézeti térképeire; 

• az ingatlan-nyilvántartási térképekre; 

• az állami topográfiai térképekre; 

• az államhatár pontjaira és azok földmérési munkarészeire; 

• az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokra, vázlatokra és egyéb munkarészekre; 

• a forgalomból kivont állami alapadatokra; 

• az ország teljes területére kiterjedően az állami átvételt követően a sajátos célú földmérési és térképészeti 

tevékenység végzése során előállított adatokra és munkarészekre. 

A vhr. 2.§ (2) szerint: 

a rendelet előírásai vonatkoznak továbbá 

a. a földmérési és térképészeti szakigazgatási szervezeteknél űrfelvétel- és légifilmtárban tárolt, állami 

alapadatnak minősített légifényképekre és távérzékelési adatokra, azok munkarészeire, 

b. a földminősítés során készült térképi és leíró adatokra, valamint 

i. a Földrajzinév-tár adataira.... 

A rendelet 4.§-a kimondja: 

e rendelet alkalmazásában adatszolgáltató, illetve eljáró szervezet alatt az Fttv. 6.§ (2)-(3) bekezdésében 

meghatározott szakigazgatási szervezeteket kell érteni.... 

A vhr. 5.§ (1) bekezdése szerint: 
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állami alapadatot hitelesített vagy hitelesítés nélküli formában lehet szolgáltatni... 

Ez a rendelkezés azért fontos, mert nem mindegyik térinformatikai rendszer létrehozásához szükséges 

hitelesített alapadat felhasználása, és e rendelkezés révén lehetőség nyílik költség-hatékonyabb alkalmazás 

megvalósítására. 

2. Az állami alapadatok szolgáltatása és díja 

A vhr. 10.§ (3) bekezdése szerint: 

a jogszabály 1. számú melléklete a hitelesített adatok szolgáltatásának díját tartalmazza. Hitelesítés nélküli adat 

igénylése esetén az adatszolgáltatási díj 80%-át kell megfizetni... 

A vhr. 15.§-ában foglaltak szerint: 

(1) Az állami alapadatok központi közmű, szakági közmű és egyéb térképi alapú nyilvántartási (a továbbiakban: 

nyilvántartási) és térinformatikai célú felhasználása az adatszolgáltatóval kötött szerződés alapján történhet, 

melyben az adatfelhasználás módját és feltételeit rögzíteni kell. A Nemzeti Kataszteri Program (NKP) keretében 

készített digitális földmérési alaptérkép (DAT) adatállomány ilyen célú szolgáltatása esetén a felhasználói 

szerződés egy példányát az NKP Kht. részére meg kell küldeni. 

(2) A nagyméretarányú térképi állami alapadatok használásával előállított és működtetett nyilvántartási és 

térinformatikai rendszerek tulajdonosai a nyilvántartási és térinformatikai rendszerek állami alapadat–

tartalmáért minden év június 30-áig az FM-HM-PM vhr. 1. melléklete 6. táblázatában meghatározott díjat 

fizetik az illetékes megyei földhivatalnak, illetve a FÖMI-nek. 

3.3.5. 6.3.3.5 A földmérési és térképészeti adatokkal kapcsolatos tulajdonjogi 
kérdések 

A témakört az Fttv. 23.§-ának alábbi bekezdései a következők szerint szabályozzák: 

(1) Az állam a földmérési és térképészeti állami alapadatokkal kapcsolatos jogokat az illetékes miniszterek útján 

gyakorolja. 

(2) Az alapadatok állami átvételét követően az adatok előállításával és szolgáltatásával kapcsolatban az 

előállító térítésre nem tarthat igényt. 

E rendelkezés értelmében tehát, aki az NKP (Nemzeti Kataszteri Program) keretében, vagy állami 

alapmunkaként megbízás alapján állami alapadatokat állít elő, azok hivatalos átvétele után, amennyiben a 

megbízó azokat harmadik félnek szolgáltatja, az előállító térítésre (szerzői jogdíjra, adatérték díjra stb.) nem 

tarthat igényt. 

(3) A földmérési és térképészeti adatok, termékek, munkarészek továbbfelhasználás céljából történő 

másolásához az azon feltüntetett tulajdonos hozzájárulása szükséges. A továbbfelhasználás céljából történő 

másolásért vagy bármilyen célú felhasználásért az adathordozón feltüntetett tulajdonost díj illeti meg. 

(4) Másolásnak minősül a térképek, valamint a földmérési és térképészeti alapadatok digitális átalakítása is. 

E szabályozás szerint pl. az analóg térképek digitális átalakítása akár szkenneléssel, akár vektorizálással stb. 

történik, másolásnak minősül. Tekintettel arra, hogy az Szjtv. szerint a térképmű vagy más térképészeti alkotás 

szellemi alkotásnak tekintendő, a többszörözés, illetve annak engedélyezése a szerző (szerzői jogokkal 

rendelkező személy) kizárólagos joga (lásd Szjtv. 18.§ (1) bekezdését). 

Az állami földmérési alaptérképek készítése jelenleg elsősorban a NKP keretében történik, ezért erre külön 

szabályozás is született,  „A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1/1998. (FVMÉ. 19.) FVM utasítása a 

Nemzeti Kataszteri Program végrehajtásában résztvevő szervezetek együttműködéséről”  címen. Az utasításból 

a következőket tartjuk – a térinformatikai menedzserek és asszisztenseik szemszögéből nézve – említésre 

méltónak. 

Az utasítás 3.§ (1) bekezdése szerint: 
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az FVM Földügyi és Térképészeti Főosztálya megbízást ad a Nemzeti Kataszteri Program Kht. részére a kijelölt 

település DAT 1 szabályzatok előírásai szerinti állami földmérési alaptérképének elkészíttetésére. A főosztály a 

megbízásról tájékoztatja a megyei földhivatalt, valamint a FÖMI-t is. 

A 14.§ (3) bekezdése szerint: 

a bizottság  – átvételi bizottság –  jegyzőkönyvben hitelesíti a Nemzeti Kataszteri Program Kht. tulajdonában 

lévő I. számú (eredeti) CD lemezen lévő DAT adatbázist, melyet a hitelesítést követően az állami földmérési 

alaptérkép eredeti példányának kell tekinteni. 

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az ebben az eljárásban előállított DAT adatbázis tulajdonjogával az NKP 

Kht. rendelkezik, amit a további hasznosítás szempontjából figyelembe kell venni. 

4. 6.4 Összefoglalás 

Nem állítjuk, hogy könnyen emészthető anyagrészen jutott túl a tisztelt Olvasó. Sajnos nem tudtunk felmentést 

adni az anyagrész elsajátítása kérdésében, inkább javasoljuk a többszöri átolvasást és a jegyzetelést. Az anyag 

beható ismerete hosszabb távon is érvényesülő előnyökhöz juttatja az Olvasót, mivel a földmérők és 

térinformatikusok számára fontos tudnivalókhoz ilyen kigyűjtésben nemigen juthat máshol hozzá. Megítélésünk 

szerint a földmérési és térképészeti állami alapadatok és a térinformatika összefüggéseinek tárgyalása, a működő 

rendszerek bemutatása a földmérő és térinformatikus technikusok számára alapvető jelentőségűek, hiszen 

megszerzett ismereteiket a gyakorlatban kívánják hasznosítani. Az itt tanultak elsősorban ezt a célt szolgálják! 

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön már képes: 

• meghatározni azokat az előírásokat, melyek az állami térképek és állami alapadatok – a térinformatikai 

rendszerek alapjául történő – felhasználására vonatkoznak, 

• elmondani a szellemi alkotásokra vonatkozó jogi szabályozásnak a programkészítéshez kapcsolódó 

sajátosságait, 

• megvitatni a földmérési és térképészeti adatok, munkarészek kezelésének, szolgáltatásának rendszerét, az 

adattulajdonlás kérdéseit, 

• orientációt adni a a térinformatikai tevékenységet alapvetően érintő jogszabályi környezetről. 

Ellenőrző kérdések 

• Melyek a térinformatikai rendszerek szempontjából érdekesnek ítélt, az alfejezetben kiemelt alkotások? 

• Sorolja fel a szoftverek angolszász típusú csoportosítása szerinti alkotásfajtákat. 

• Általában mi tekinthető a számítógépes eljárási rendszer körében önálló szellemi alkotásnak (a Szerzői Jogi 

Szakértő Testület alapmegfogalmazást pontosító állásfoglalása szerint)? 

• Az Európai Parlament és a Tanács 96/9. számú Irányelve (a továbbiakban: Irányelv) megfogalmazása szerint 

mi az adattár? 

• Fejtse ki mindazon követelmények összességét, melyek egy adattömeget a jogi védelem tárgyává tesznek. 

• Milyen kivételeket jelöl meg – a munkáltatónak „többlet” jogokat biztosítva – a jogalkotó a 

munkaviszonyban, vagy más hasonló, munkavégzésre irányuló jogviszonyban alkotó szerzők tekintetében? 

• Az Fttv. értelmezése szerint mit értünk térinformatikai rendszeren? 

• Sorolja fel az állami alapadatokat. 

• Ismertesse az állami térképek (földmérési alaptérkép, topográfiai térkép) meghatározását. 

• Mit kell tudni a mérőkamarás légifényképezésen alapuló, térinformatikai rendszer létrehozását célzó 

adatgyűjtéssel kapcsolatosan? 
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• Foglalja össze a földmérési és térképészeti adatok kezelésére és szolgáltatására vonatkozó tudnivalókat, 

érintve az e feladatok ellátására jogosult intézményrendszert is. 

• Foglalja össze a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 

szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet legfontosabb előírásait. 
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