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1. Mi nem minősül szerzői műnek az alábbiak közül? 

a. Regény 
b. Lézershow  
c. Magyarország Alaptörvénye 
d. Az SZTNH épületéről készített fénykép 

2. Hány év a szerzői jogi védelmi idő ma Magyarországon? 
a. A mű megalkotásától számított100 évig 
b. A szerző születésétől számított 100 évig 
c. A szerző halálától számított 50 éven át 
d. A szerző halálától számított 70 éven át 

 
3. Az egyik diákja kikölcsönzött a könyvtárból egy DVD-t, amit szeretne a barátaival együtt megnézni. Ezt 

milyen helyszínen, vagy keretek között teheti meg? 
a. Csak ha beviszi az iskolába és egy tanórán nézik meg. 
b. Otthon, de csak szűk körben levetítve. 
c. Az ifjúsági klubban. 
d. Csak egyedül nézheti meg, hiszen az ő saját nevére kölcsönözte csak ki. 

 
4. Számítástechnika órán felhasználási engedély nélkül készíthetnek-e a diákok képszerkesztő 

programmal montázst Charles C. Ebbets „Ebéd a felhőkarcoló tetején” című, 1932-ben készült 
világhírű fotójáról? 
a. Igen, hiszen 70 év eltelt, lejárt a védelmi idő, nem kell engedélyt kérni a szerzőtől az átdolgozáshoz. 
b. Nem, ugyanis a szerző halálától (1978) számítva még nem telt el 70 év, így engedélyt kell kérni az 

örökösöktől az átdolgozáshoz. 
c. Igen, mert a mű iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében átdolgozható. 
d. Nem, mert a fotó az nem festmény, így nem áll szerzői jogi védelem alatt. 

 
5. Könyvtárból kikölcsönzött tankönyvet lefénymásolhat-e a diák azért, hogy abból tanuljon? 

a. Igen, de csak a könyvtári fénymásolóval. 
b. Igen, de csak akkor, ha a kereskedelmi forgalomban már másképpen nem szerezhető be a tankönyv. 
c. Csak részleteit lehet lemásolni, az egész művet azonban nem. 
d. Csak akkor, ha engedélyt kért a könyvtártól. 

 
6. Könyvtárból kikölcsönzött tankönyv részletét lefénymásolhatja-e Ön azért, hogy a fénymásolatokat a 

diákoknak kiosztva a tanórán oktasson belőle? 
a. Igen, mert a könyv részletei egy-egy iskolai osztály létszámának megfelelő példányszámban 

többszörözhetők. 
b. Nem, mert ez nem számít magáncélú másolásnak. 
c. Igen, ha engedélyt kértem erre a szerzőtől. 
d. Igen, ha engedélyt kértem erre a könyvtártól. 

 
7. Az Ön által készített és az óráin rendszeresen használt digitális óravázlatot megjelentetheti-e az Ön 

engedélye nélkül a honlapján az iskola, amelyben tanít? 
a. Hogyha nem kértek engedélyt, akkor nem. 
b. Igen, mert ez oktatási célt szolgál. 
c. Nem, mert nem csak a diákok férnek hozzá, hanem mindenki, aki a honlapot látogatja. 
d. Igen, mert ez munkaviszonyban alkotott műnek minősül, így az iskola munkáltatóként rendelkezik a 

szerzői vagyoni jogokkal. 


