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Egy kis „ismétlés” 

 Open Data/Open Access/Open Knowledge 

gyökerei – Open Source Software 

 FLOSS (Free Libre Open Source Software) 

 Szoftver esetében egyszerű alapok: 

 A szoftver szerzői mű 

 Felhasználásához felhasználási szerződés/licenc 

szükséges 

 Akkor is, ha a licenc célja a „szabadság” 

biztosítása 

 „To stay free must be copyrighted and licensed.” 

 

 



Hasonlóságok … 

 Cél: a „szabadság” biztosítása 

 Open Definition 

 „Open data and content can be freely used, modified, 

and shared by anyone for any purpose” 

 Eszköz: egy megfelelő licenc 

 Open License 

 The work must be available under an open license.  

 

 
 



…és különbségek 

 Data: sokkal tágabb 

 Adat, tény, információ önmagában nem tárgya 

szellemi oltalomnak, DE! 

 Adatokból előálló tartalom (pl. irodalmi mű), adatok 

összessége (pl. adatbázis) már szerzői jogi védelem 

tárgya lehet 

• Egyéni-eredeti jelleg 

 Felmerül továbbá egyéb – „szabadságot 

korlátozó” – védelem lehetősége is 

 Adatvédelem, személyiségi jogok védelme, üzleti titok 
védelme, know-how védelem, versenyjog 

 



Különbségek – példákon keresztül 

 Felhasználhatom?!? 
 

 Blogon közzétett levegőhőmérsékleti adatokat 

 Blogon közzétett testhőmérsékleti adatokat 

 Blogbejegyzést 

 Wikipedián közzétett adatot 

 Wikipedián közzétett szócikket 

 Hirdetési adatbázisban közzétett adatot, leírást 

 ? 
 

 

 



Open License 

 Alapvető követelmények: szabad felhasználás + 

terjesztés+ módosítás, tartalom szabad 

felosztása/más tartalommal való összekapcsolása, 

diszkriminációmentesség, ingyenesség 

 Ajánlott licencek tárgya: adatbázis/adat 

 Open Data Commons Public Domain Dedication and 
License (PDDL) 

 Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) 

 Open Data Commons Open Database License (ODbL) 

 

 

 

 

 



Kitekintés: adatbázis jogi védelme 

 Adatbázis és adatbázis adattartalmának 

különbsége 
 Adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek 

valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett 

gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez – 

számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon – 

egyedileg hozzá lehet férni (Szjt. 60/A. §(1) bek.) 

 Tartalmi elemek 
 Művek, adatok, egyéb tartalmi elemek önállóak legyenek 

 Az adatbázis védelme, nem érinti a tartalmi elemek külön védelmét, az azokon 

fennálló egyéb jogokat, ha van ilyen 

 Adatbázis:  összeválogatásában, szerkesztésében, 
elrendezésében egyéni-eredeti jellegű 

 

 

 



A védelem fajtái 

 Szerzői jogi oltalom (gyűjteményes műnek minősülő 

adatbázis) 

 egyéni-eredeti jelleg alapján 

 Az adatbázis a szerkesztési elveket, a felépítés módját is tükröző részének 

vagy teljes tartalmának átvételéhez engedély szükséges (akár jelentős, 

akár jelentéktelen az átvétel). 

 

 Sui generis védelem 
 az adatbázis előállítóját akkor illeti meg, ha az adatbázis tartalmának 

megszerzése, ellenőrzése vagy megjelenítése jelentős ráfordítást igényelt 

 Az adatbázis előállítójának hozzájárulása nélkül ismételten és rendszeresen 

nem másolható ki, illetve nem hasznosítható újra az adatbázis 

tartalmának jelentéktelen része sem, ha ez sérelmes az adatbázis rendes 

felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja az adatbázis előállítójának 

jogos érdekeit. 

 

 

 



Licencek az adat közkincsbe 

bocsátásához 

 Public Domain Dedication and License (PDDL) — “Public 

Domain for data/databases” 

 Attribution License (ODC-By) — “Attribution for 
data/databases” 

 Open Database License (ODC-ODbL) — “Attribution Share-

Alike for data/databases” 

 



Open License - példa 

 PPDL – preambulum részlet: 
 The Open Data Commons Public Domain Dedication & Licence is a 

document intended to allow you to freely share, modify, and use this 

work for any purpose and without any restrictions. This licence is 

intended for use on databases or their contents ("data"), either 

together or individually. 

 Many databases are covered by copyright. Some jurisdictions, mainly in 

Europe, have specific special rights that cover databases called the "sui 

generis" database right. Both of these sets of rights, as well as other legal rights 
used to protect databases and data, can create uncertainty or practical 

difficulty for those wishing to share databases and their underlying data. 

 Because even factual data can sometimes have intellectual property rights, 

rightsholders should use this licence to cover both the database and its 

factual data when making material available under this document; even if it is 

likely that the data would not be covered by copyright or database rights. 



Érvényesség 

 Jogszabályok v. best practice 

 
 „Where there is any uncertainty about the existence of 

>>rights<< or a contract no other approach can do any 

better and at worst this license becomes a very clear 

statement of your “community norms” (ODC FAQ) 

 



Köszönöm a figyelmet! 

Dr. Telek Eszter 
etelek@ipr.hu 
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