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SZERZŐI JOGOK
SZERZŐI JOGOK ÉS ADATVÉDELMI KÉRDÉSEK

Az interneten megtalálható forrásokat akkor is szerzői jogok 

védik, ha a forrásban nincs ez feltüntetve.

 

A szerzői jog tulajdonosa maga a szerző, a webes tartalom 

létrehozásának pillanatában.(cikk, animáció, hang ...)

Európában a szerzői jogokra vonatkozó jogszabályok 

irányelveit az Európai parlament adta ki (2001/29/EC)

 

Minden országnak megvannak a maga saját  jogszabályai is 

a szerzői jogokkal kapcsolatban, így csak általában mondhatjuk:

Az interneten közzétett képek, videók, szövegek, audio, 

zene, szakmai előadások, internetes oldalak, FTP szerverek, 

tárolók, a közösségi hálók mind a szerzői jog védelme alatt állnak 

és bár megtalálhatók az interneten, ez nem jelenti azt, hogy 

szabadon felhasználhatók. (pl. Linkedin, Instagram, a Twitter, 

Facebook stb)

Creative Commons (CC)

A Creative Commons egy non-profit szervezet, amely 

lehetővé teszi a szerzőknek és az alkotóknak, hogy egymás 

között tartalmakat osszanak meg önkéntesen. Minden CC licensz 

megkívánja a felhasználótól, hogy feltüntesse a szerzőt, kivéve ha 

az lemondott erről, vagy nevének törlését kérte.

A CC licenszekről bővebb információ található az alábbi 

linken: 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/

Hogyan érintik a 
szerzői jogok az 

internetes oktatási 
forrásokat
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Összeállítottunk egy szerzői jogokkal foglalkozó  

útmutatót, mely az oktatási segédanyagok felhasználásában 

ad segítséget. Amikor bármely szerzőtől tartalmat 

felhasználunk, mindig alkalmaznunk kell az adott országra 

vonatkozó jogszabályokat, de általánosságban mondatjuk, 

hogy :

  A weben található anyagok másolásához, 

felhasználásához vagy terjesztéséhez a szerző előzetes 

jóváhagyása szükséges, kivéve ha:

  Az oktatási célból történik; azonban a nemzeti és 

nemzetközi jogszabályok keretein belül kell maradni .

Könyvtári, oktatási központokbeli, nyilvános 

múzeumi, vagy archívumi anyagok másolására 

speciális szabályok vonatkoznak,  ebből direkt vagy 

indirekt haszon nem származhat.

Amikor ezek felhasználása csupán tárgyi 

illusztrálásra vagy tudományos vizsgálatokra 

vonatkozik....vannak azonban olyan esetek amikor 

ez lehetetlen. A forrás adott a szerző nevével és nem 

használható fel kereskedemi célra.

  Ajánlatos olyan licenszt használni, amely valamely 

szervezet által hitelesítve van pl.

                              http://creativecommons.org

A CC licencek ingyenesek  és nem kompatibilisek a 

hagyományos szerzői jogokkal.

Egy másik ingyenes licensz a Copyleft, amelyben a 

szerző nyilvánossá teszi az anyagát, annak terjesztését és 

átalakítását. 

Több információ található a:

http://fundacioncopyleft.org/

JAVASLATOK
Útmutató a szerzői jogok használatához

Partners
Fundación Siglo22. ES

OAKE Associates, UK

AG TECHNOLOGY ADVISERS, ES

Számalk Szakközépiskola, HU

Afyonkarahisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, TR

Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TR

This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication [communication] reflects the views 

only of the author, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein.

REVETAX CONTACT
You may contact the project by email at:

edu@revetax.eu

More info in our web site:

www.revetax.eu

http://creativecommons.org
http://creativecommons.org
http://fundacioncopyleft.org/
http://fundacioncopyleft.org/
mailto:edu@revetax.eu
mailto:edu@revetax.eu
http://www.revetax.eu
http://www.revetax.eu

