A szerzői jog
• 1. Idézet
„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag
megy az égen, úgy érdemes.”
József Attila

Kit nevezhetünk szerzőnek?

A szerző ismeretterjesztő, tudományos, irodalmi, képzőművészeti, zenei stb. témájú, önálló
szellemi alkotást létrehozó személy. Fogalmát
a szerzői jog határozza meg

Ha valakitől idézünk, azt csak pontosan tegyük, idézőjelek közé zárva. Majd utána írjuk
ki a szerző nevét.

Szerzői jog
A művek alkotói számára biztosítja azt, hogy
korlátozhassák műveik másolását, terjesztését,
felhasználását egy meghatározott időtartam
leteltéig. Magyarországon az 1999. évi LXXVI.
törvény szabályozza a szerzői jogot.
Amerikában a szerzői jog a mű megjelenését
követő 95 évig él, Európában és így Magyarországon viszont a szerző életében és halálától
számított 70 éven át részesülnek védelemben.
A szerző halála után a jogokat
a szerző örökösei gyakorolhatják.

• 2. Irodalomjegyzék
Ha a munkánk során felhasználtunk több forrást, de nem szó szerint idéztünk, akkor irodalomjegyzéket készítünk, amelyben a művek
pontos megjelölése a következő: szerző neve,
utána kettőspont, a könyv címe, a kiadó, végül
a megjelenés éve.
Például: Karinty Frigyes: Röhög az egész osztály (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2009)
• 3. Internetes dokumentum
Internetes forrás esetén mindig adjuk meg
a pontos linket, majd után a letöltés dátumát.

Miki egeret, a Walt Disney híres
figuráját a szerzői jog védelmén
kívül még az is védi, hogy védjegyoltalom alatt áll.

Például: Híres magyar földrajztudósok
http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=
019b78e3-9d45-4b01-ab34-82635dec2239&
v=1&b=3&cid=41546d52-4ef6-4a1b-ba58-89
fded757ee0 letöltés dátuma: 2018. február 01.

Nézz utána, hogy a Túró Rudi védjegyoltalom alatt áll-e?
A http://www.vedjegy.hu oldalon sok hasznos,
érdekes információt megtudhatsz erről.

Hasznos tanácsok
• Minden esetben nevezd meg a szerzőt, akár
szó szerint, akár csak úgy idézel, hogy a gondolatait bemutatod!
• Ne sértsd meg a szerző érdekeit, légy tisztességes!

Szabad felhasználás
A törvény lehetővé teszi bizonyos esetekben
a szerzői művek felhasználását anélkül, hogy
arról a szerzőtől engedélyt kérnénk, illetve fizetni kéne érte. Szabad felhasználás például
a mű idézése, a magáncélra való felhasználás
vagy az iskolai, oktatási célra kisebb részletének átvétele, forrás megjelölésével, nem üzletszerűen engedélyezett.

Szabad felhasználású szoftverek,
copyleft
Szabad felhasználású, nyílt forráskódú programoknak nevezzük a szabadon használható, másolható, terjeszthető, tanulmányozható és módosítható számítógépes programokat.

Hivatkozások
Ha egy beadandó dolgozatot készítünk, felhasználhatunk különböző forrásokat, de vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk.

62

NT_11782_INF7.indb 62

2019. 06. 18. 14:02:25

OpenOffice
irodai programcsomag

Freeware program
A szerzői jog által védett szoftver,
ami ingyen használható, tetszőlegesen hosszú ideig. A freeware
felhasználási módja gyakran korlátozott, például otthoni, nem
kereskedelmi vagy tudományos,
oktatási használatra.

Érdekesség
A Business Software Alliance (BSA) a világ legnagyobb forgalmú szoftvergyártóit tömörítő
szervezet. 1988-ban alapították, fő tevékenysége a jogosulatlan szoftverfelhasználás elleni
küzdelem. Magyar leányszervezete az 1994-ben
alakult, a BSA Magyarország.

Internet
Explorer

Shareware program
Ingyenesen, de csak korlátozott mértékben vagy
korlátozott ideig használható.

Információs társadalom

Linux
Mozilla Firefox
operációs rendszer
böngésző

A szoftverkalózkodás a szerzői joggal védett
szoftver engedély nélküli másolása vagy forgalmazása. Sokan nem ismerik fel vagy elfelejtik, hogy a szoftver megvásárlásakor valójában
a használatára vonatkozó licencet vásárolják meg,
nem pedig magát a szoftvert. Ez a licenc határozza meg, hogy hányszor telepíthetjük a szoftvert.
Ha a licenc által engedélyezettnél több másolatot
készítünk a szoftverről, az kalózkodásnak számít.

Termékaktiválás
Ha vásárolunk egy szoftvert, a telepítés után
kérheti, hogy aktiváljuk.

Trial program
Csak kipróbálásra valók. Valamilyen korlátozás,
például időkorlát van beépítve.
A trial változatokat a gyártók azért adják ki,
hogy vásárlók a termékeket kipróbálhassák.
Néhány hasznos oldal, ahonnan trial, free programok tölthetők le:
http://szoftverbazis.hu
http://eszbontos.hu/letoltes
Mi a szoftverkalózkodás?

A termékaktiválás a fejlesztő védelmére készült.
Célja, hogy a vásárlók azonosíthatóak legyenek.
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