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Tárgy: A. S. úr görög állampolgár által benyújtott 1155/2012. számú petíció a 
weboldalak ellenőrzéséről, a szellemi tulajdonjogok védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejezi aggodalmát a MathsLinks weboldal miatt, amely egy román 
állampolgár tulajdona, és matematikai feladatokat tartalmaz. Jelzi, hogy ezek forrása a 
legtöbb esetben nincs feltüntetve. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy az általában vett 
szellemi tulajdonjogokat jogszabályok védik az illetéktelen rögzítéstől vagy sokszorosítástól, 
és kéri a weboldal vizsgálatát, valamint kötelezését arra, hogy tüntesse fel minden közzétett 
matematikai feladat forrását (folyóirat, megjelenési szám, dátum és szerző). A matematikai 
feladatok a szerzőjük tulajdonai, valamint azon folyóiratokéi, amelyek egy adott ISSM-szám 
alatt nyilvánosságra hozzák őket. A petíció benyújtója kérelmezi, hogy vizsgálják meg az 
említett weboldalt annak megállapítása érdekében, hogy eleget tesz-e ennek a 
követelménynek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A Bizottság észrevételei 
Az önmagukban vett műveleti módszerekre, illetve matematikai fogalmakra nem vonatkozik a 
szerzői jog védelme. Az ilyen módszerek és fogalmak újszerű leírása azonban már a szerzői 
jog védelme alá eshet, amennyiben megfogalmazása kellően eredetinek bizonyul. A szóban 
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forgó esetben a Bizottság rendelkezésére álló információ alapján nem lehet megállapítani, 
hogy a kérdéses matematikai problémákra vonatkoztatható-e a szerzői jogi védelem. A 
kérdés, valamint a szellemi tulajdonjog vagy egyéb jogszabályok megsértésére vonatkozó 
bármely panasz megvizsgálása valójában a román hatóságok feladata. A Bizottság továbbá 
nem illetékes annak vizsgálatában, hogy egy nemzeti weboldalon szereplő információ sérti-e 
a nemzeti jogszabályokat, illetve bármely olyan intézkedés megtételében, amely 
megszüntetne egy esetleges jogsértő állapotot.

Összegzés
A Bizottság rendelkezésére álló információ alapján nem lehet megállapítani, hogy a kérdéses 
matematikai problémákra alkalmazható-e a szerzői jogi védelem. A Bizottság felhívja a 
Petíciós Bizottság figyelmét arra, hogy a legésszerűbb, ha a petíció benyújtója kérdése 
megvizsgálása céljából felveszi a kapcsolatot a román szerzői jogi hivatallal („ORDA”) az 
alábbi e-mail címen: office@orda.gov.ro.


