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A szellemi tulajdon és a plágium problémaköre 
Óravázlat 

Készült: Soltész Tünde  óravázlatának alapján 
 
 

A) Adatok 
Iskolatípus:  középiskola Korosztály: 15 év 
Tantárgy:  osztályfőnöki / etika 
Téma:  tudatosságnövelés Szellemitulajdon-védelmi téma: szellemitulajdon-védelem 

 
 
B) Instrukciók, információk 
A tanóra típusa: új ismereteket feldolgozó óra (mely a témakörrel részletesebben és / vagy más tudományterületeken foglalkozó óra tananyagának 
kiindulópontjául szolgálhat). A tanóra célja, hogy a tanulók: 
 

- ismerjék fel, tudatosítsák magukban, értsék meg a téma kapcsán érintett kérdések mibenlétét, fontosságát 
- ismerjék meg a kapcsolódó fogalmakat 
- tanuljanak meg különbséget tenni lopás / nem lopás, plágium / nem plágium (például parafrázis, átköltés, adaptáció stb.) között 
- alakuljon ki bennük olyan attitűd, erkölcsi hozzáállás és felelősségérzet, amely segítségével megtanulják tisztelni más emberek anyagi és szellemi 

tulajdonát, és amely a későbbiekben, saját életük során is segít elkerülni a plágium buktatóit 
 
A tanórán megtanítandó (megtanítható) legfontosabb fogalmak: magán-és köztulajdon, szellemi tulajdon, önálló szellemi termék, lopás, plágium, plagizálás, 
kalózkodás, szerzői jogok, levédés, szabadalmaztatás, szabadalom, védjegy, márkanév, licence, copyright, „Made by ...”, parafrázis, adaptáció, kompiláció, 
anonimitás, Bibliográfia, forrásmegjelölés. 
 
Az óra alapvetően egy beszélgetős, gondolkodtató óra menetét követi, ahol a diákok korábbi ismereteit, tapasztalatait és gondolatait aktiváljuk elsősorban, és 
ehhez kapcsolódóan vezetjük végig a magántulajdon, köztulajdon, szellemi tulajdon, illetve ezek megsértésének és oltalmának gondolatmenetét. Fontos a 
megfelelő hangulat és befogadó légkör megteremtése, hogy a diákok aktívan osszák meg a gondolataikat és tapasztalataikat a feltett kérdésekkel kapcsolatban.  
 
A megbeszélt fogalmakat a diákok folytatólagosan beírják a munkafüzet táblázatba. 
  



 2 / 7 
 

C) Megvalósítás  
Teljes időkeret: 1 x 45 perc 
 
Idő 

perc Feladat leírása Diákok  
válasza Módszer Eszközök Megjegyzés 

 1. Ráhangolódás a témára 
Mi a lopás (általában)? /A lopás általános fogalmának körüljárása/ 
A mai órán a lopás és az ún. plágium témaköréről fogunk beszélgetni. 
A) Induljunk ki nehány konkrét példából! Mondok eseteket, ti pedig 
döntsétek el, szerintetek lopásnak minősül-e, vagy sem! Lehetőleg 
indokoljátok válaszotokat! 
- Az utcán találok egy pénzzel teli pénztárcét, amelyben a tulajdonos 
neve és címe is benne van. Nem adom vissza, megtartom. 
- Az utcán elszórva találok pénzt. Elteszem, nem keresem a tulajdonosát. 
- Valahol hallok egy szep dallamot, és abbol kiindulva irok egy dalt. 
- A padtársam háziját / dolgozatát lemásolom, és úgy adom be a 
tanárnak, mint a sajátomat. 
- Olvasok egy érdekes történetet, és megírom a folytatását. 
- Olvasok egy jó receptet, és az alapján keszítek egy finom sütit. 
- A boltban azt latom, hogy nincs eladó a helyisegben, valamiért kiszaladt 
a raktárba. Az előttem levő vasarló ezt kihasznalva gyorsan, fizetés nélkül 
távozik. Én is ugyanezt akarom tenni 
- A házi dolgozathoz interneten keresek anyagot, és változtatás nelkül 
beleírom a dolgozatba. A talalát információ forrását nem tüntetem fel. 
 
 
Meg tudjátok-e mondani, hogy mi alapján lehet 2 csoportba sorolni az 
előző eseteket, mi bennük a közös? 

 
 
 
 
 
 
lopás 
 
nem lopás 
nem lopás 
lopás 
 
nem lopás 
nem lopás 
lopás 
 
 
lopás 
 
Az, hogy tudható 
volt, hogy kié az 
adott tárgy, ki 
készítette, gondolta 
ki előbb az 
információt. Ill. hogy 
a szerző hozzájárult-e 
ahhoz, hogy az ő 
gondolatát mások is 

Az óra témájának 
egyertelmű 
meghatarozása. 
 
 
 
 
Analógia, 
differenciálás, 
csoportosítás, 
indukció 
 
 
 
 
 
 
 
A személyes 
motivacióval 
erősítem a tanulók 
érdeklődését. 

  
 
 
 
 
 
 
A hetköznapi 
életből vett, 
általános 
példákkal 
igyekszem 
közelebb hozni 
a témat. 
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felhasználhassák. 
A tanulók saját, 
személyes élményei. 

B)Ti keszítettetek-e már önálló, saját szellemi terméket? Ha igen, mit? 
Mit szóltatok volna, ha valaki ellopja az ötleteteket, és mindenki előtt 
úgy mutatja be, mint a sajátját? 

    

 

2. A témához kapcsolódó fogalmak összegyűjtése, tisztázása 
A) Tehat mi a lopás? Mi a lopás celja? Szabad-e lopni? Miert szamit 
buntetendő cselekmenynek? /Etikai, jogi kerdesek, fogalmak/ 
A Btk. 370.§ szerint „A lopás: valamely dolognak nyeresegvagybol 
elkovetett, jogtalan elvetele.” A lopás celja tehat: jogtalanul mas 
tulajdonat elvenni, es azaltal - kulonosebb erőfeszites nelkul, konnyen – 
anyagi haszonhoz, előnyhoz jutni. Ez ma is, regen is buntetendő 
cselekmenynek minősult. 
 
Mar a Bibliaban is megtalalhato a Tizparancsolat egyikekent. Melyik az? 
Miert? 
A tarsadalomban valo bekes egyutteles biztositasa, szabalyozasa miatt. 
Erkolcsi, etikai kerdes, hogy tiszteljuk, nem bantjuk a masik embert, 
tehat a tulajdonat is tiszteljuk, azt sem bantjuk. Miota magantulajdon 
letezik, azota fontos kerdes a magantulajdon vedelme is. Hogyan lehet 
azt vedeni? 
Azert sem szabad lopni, mert akar veszelyt is okozhat: a tarsadalomra 
karos, veszelyt jelentő otletek, termekek is kikerulhetnek a tulajdonos 
ellenőrzese alol altalanos felhasznalasra (pl. atom → atombomba). 
Az előző peldaban a mas szellemi termekevel valo visszaeles bűntettet is 
megtalalhatjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ne lopj!” 
 
Példák: kerítes, 
védjegy, márkanév, 
licence, „Made by 
...”-felirat stb. 

Fogalom 
meghatarozas  
 
 
 
 
 
 
Előzetes ismeretek 
aktivalasa 

 
Fogalomgyűjtő  
munkafüzet 

 

B) A koz-es magantulajdon fogalmanak elkulonitese, tisztazasa 
Mi szamit koztulajdonnak? Lopásnak minősul-e ennek eltulajdonitasa? 
A koztulajdon a magantulajdonnal szemben a kozosseg, az allam 
tulajdonat kepezi. Mindenkie, tehat ezt sem szabad ellopni. 

 Fogalom-
meghatarozas 

Fogalomgyűjtő  
munkafüzet 

 

C) A szellemi tulajdon fogalma 
A szellemi tulajdon az ember szellemi tevékenységéből fakadó 

 Fogalom-
meghatarozas 
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eredmény, szellemi alkotás, amely különleges jogi védelmet élvez. 
Ilyenek peldaul a talalmanyok, a műveszeti alkotasok, szimbolumok, 
szlogenek stb. Bar ezek megjelenese gyakran targyi formahoz kotott, az 
ezekben levő szellemi, kreativ munka az, amit a jogrendszer vedelemre 
jogosultnak tekint. 

 
Fogalomgyűjtő  
munkafüzet 

D) A plagium fogalma 
Latin eredetű szo, a plagiare jelentese: 'gyermeket v. rabszolgat rabolni'; 
a plagium ma 'lopás' jelentesben hasznalatos. 
Akkor szerintetek mit jelenthet az, hogy „plagizalni”? 
A plagium ma hasznalatos ertelmeben: masvalaki onallo szellemi 
tulajdonanak / termekenek olyan modon tortenő eltulajdonitasa, 
sajatkent valo feltuntetese, amely serti / korlatozza az eredeti szerző 
jogait, erdekeit. 
De! Ez akkor bizonyithato, akkor tekinthető igazan plagiumnak, ha az 
eredeti szerző tudta es engedelye nelkul tortenik, es amennyiben az 
eredeti szerző biztositotta maganak a szerzői jogot, leved(et)te szellemi 
tulajdonat. 
Hogyan mondanatok ezt koznyelvi megfogalmazasban?  

 
 
 
Ellopni, 
eltulajdonitani 
 
 
 
 
 
 
 
„Mas tollaval 
ekeskedik.” 

Analogias 
kovetkeztetes 
fogalom 
meghatarozas 

 
 
Fogalomgyűjtő  
munkafüzet 

 

E) A szerzői jog fogalma 
a szerzői mű (pl. irodalmi, zenei alkotás, szoftver) alkotóját megillető 
védelem, amely biztosítja a szellemi tevékenység erkölcsi és anyagi 
megbecsülését is számára. A szerző az az ember (vagy emberek 
csoportja), aki a szerzői művet a saját szellemi tevékenységével, egyéni,  
eredeti jelleggel létrehozta. A szerzői jog megsertese jogi pereskedest 
von(hat) maga utan. 
Bizonyara hallottatok, hogy nagyon sok, es rendszerint hosszan elhuzodo 
pereskedesre kerult mar sor a szerzői jogok megvedesenek erdekeben. 
Tudnatok emliteni nehanyat? 

 
 
 
 
 
 
Varhato peldak: 
zeneszamok, filmek, 
szakdolgozatok esete 

 
 
 
altalanos ismeretek 
aktivizalasa 

 
 
Fogalomgyűjtő  
munkafüzet 

 
 
Napi 
aktualitások 
behúzása az 
órára 

 

3. A plágium fogalmának elkülönítése, egyértelműbbé tétele 
példák segítségével 
A) Mi szamit plagiumnak? Mi nem? Miert? 
Az előzőleg megbeszeltek ismereteben indokoljatok meg, miert 
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szamitanak plagiumnak / miert nem szamitanak annak a kovetkező 
peldak! Hozzatok meg tovabbi hasonlo peldakat is! 
Igen: 

- Egy toplistara kerult zeneszam szovegenek megvaltoztatasa utan 
valaki az uj szoveggel ellatott szamot sajatjakent adja el. 

- Mas altal irt szakdolgozatot sajat neven, sajatkent adni ki. 
- A kozos ezekben, hogy mas tulajdonat a sajatkent tuntetik fel, az 

eredeti 
- A peldak szama a rendelkezesre allo idő fuggvenyeben 

csokkenthető vagy novelhető. A megtanult ismeretek - Irodalmi 
esszeben, szakdolgozatban (stb.) mas gondolatait szo szerint ugy 
idezni, felhasznalni, hogy nem tuntetjuk fel az eredeti szerzőt, 
hivatkozast, interneten valo elerhetőseget. 

- Szoftverhamisitasok. 
- Ismertte valt filmből egy masik rendező azonos cimen futo, 

nagyon hasonlo temaju filmsorozatot keszit. 
Nem: 

- Egy ismert tortenetet valaki atir, atdolgoz, felismerhető modon 
valtoztatva meg az eredetit. 

- Egy műalkotarol mas műveszeti agban keszul alkotas. 
- Irodalmi műből film keszul. 
- Azonos verscimek, de a versek szovege nem azonos. 
- Egy tankonyvben leirt megallapitasokat idez nem szo szerint a 

tanar / diak az oran, es nem emliti a tankonyv szerzőjet. 
- Egy szerző ugy alkotja meg a művet, hogy mas, ismert művekből 

„ollozza ossze”, am a letrejott alkotas egyuttesen mar mas, uj 
jelentest nyer. 
 

Az utobbi peldaknal tehat nem plagium esete forog fenn, hanem inkabb 
– fel- v. atdolgozas, ujrakoltes, parafrazis (=atiras, atfogalmazas) 
– adaptacio (alkalmazkodasi folyamat, ti. mas műveszeti aghoz) 
– kompilacio (idegen forrasokbol „szalankent” osszerakni) 

 

 
A kozos ezekben, 
hogy mas tulajdonat 
a sajatkent tuntetik 
fel, az eredeti szerző 
jogait figyelmen kivul 
hagyjak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kozos ezekben, 
hogy az eredeti 
művon felismerhető, 
hatarozott cellal valo 
valtoztatas tortent, 
az uj mű mar nem 
ugyanazt a jelentest 
hordozza, mast 
hangsulyoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megtanult 
Ismeretek felidezese, 
alkalmazasa, logikai 
kovetkeztetesek 
levonasa 
 
 
 
uj fogalmak 
megismerese 

 
A peldak szama 
a rendelkezesre 
allo idő 
fuggvenyeben 
csokkenthető  
vagy novelhető. 
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B) Mikor, milyen esetekben nehez megallapitani a plagium tenyet? 
- Ha az eredeti szerző ismeretlen vagy nevtelen kivan maradni. 

Hogy nevezzuk ezt idegen szoval? 
- Ha az eredeti szerző nem vedette le a szellemi tulajdonat. Mi 

lehet ennek a legalapvetőbb modja? 
- Ha az eredeti szerző is mar a kompilacio technikajat alkalmazta. 
- Ha otletről, szabadalomrol van szo, nehez eldonteni, hogy kie a 

szerzői elsőseg. Mi ilyenkor a dontes alapja? 

 
Anonim, anonimitas 
 
Nevenek 
feltuntetese. 
 
Az, hogy ki volt a 
gyorsabb a szabadal- 
maztatasban. 

 
az előzetes ismeretek 
aktivizalasa 

  

 

4. Hogyan kerülhető el a plagizálás vádja? 
Mindezek alapjan lathato, hogy a plagizalas vadjat, csapdajat 
mindenkinek el kell kerulni. Kesőbbi eletetek soran ti is gyakran fogtok 
olyan helyzetbe kerulni, amikor onallo szellemi alkotast kell keszitenetek, 
illetve mas alkotasokat fogtok felhasznalni a sajatotokehoz. Nevezzetek 
meg ilyen helyzeteket! 
Most tehat szedjuk ossze kozosen, hogy milyen modokon lehet ezt 
korultekintően , a jogvitakat elkerulve megtenni, milyen szabalyokat kell 
hozza betartani! 

- Ha irasban keszitunk egy onallo szellemi alkotast, olvashatoan 
mindig oda kell irnunk a teljes nevunket es a keszites datumat. 

- Prezentacio keszitesekor is minden diara celszerű kitenni a 
vedjegyunket, sajat logot kesziteni. 

- Fontos felfedezes, talalmany eseteben minel előbb 
szabadalmaztatni kell, le kell vedetni azt. 

- Targyak, műtargyak, műszaki cikkek, szoftverek stb. eseteben a 
„Made by...”, Copyright …, a markanev keruljon fel a termekre. 

- Minden tudomanyos jellegű iras (pl. palyaművek, tanulmanyok, 
szakdolgozatok, monografiak, kritikak stb.) keszitesekor az 
irasmű vegen pontosan fel kell tuntetni mindazon szakirodalom 
es informacioforras adatait es fellelhetőseget, amelyet a műben 
felhasznaltunk, ideztunk, ahonnan a nem onalloan megszulető 
gondolatok szarmaztak. Hogy nevezzuk ezt osszefoglalo neven? 
 

 
pl. essze, hazi 
dolgozat, 
szakdolgozat, 
tanulmany, kritika, 
tudomanyos cikk, 
szakkonyv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 

 
 
 
Frontalis munka, a 
tanulok altal gyűjtott 
modszereket szukseg 
eseten pontositom, 
kiegeszitem. 

  
 
 
A tanulokat 
erintő peldak 
gyűjtesevel 
tesszuk 
szemelyesse a 
tananyag 
elsajatitasanak 
motivaciojat. 
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5. Az óra lezárása, értékelés 
Koszonom a figyelmet es az orai munkatokat, a sok erdekes peldat. 
Remelem, ezentul mindig hasznositani fogjatok a mai oran 
megtanultakat! 
A kovetkező oran a hivatkozas, idezes, Bibliografia-keszites pontos 
szabalyaival fogunk megismerkedni. Az ora helyszine az iskolai konyvtar 
lesz. 

 Lezaras, ertekeles, 
visszajelzes a tanoran 
vegzett munkarol, 
ezzel a kesőbbi 
motivacio 
előkeszitese. 
A tema folytatasanak 
előrevetitese. 

  

 
 
D) Mellékletek listája 
osztfo1_szelltulved_fogalmak.docx 
osztfo1_szelltulved_fogalmak_munkafüzet.docx  
osztfo1_szelltulved_plagium_szovegek.docx 
 
E) További források, bibliográfia 
 Fogalmak listája: http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP oktatas/tajekoztato pedagogusoknak.pdf  
 Tájékoztató anyagok: http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP oktatas/informacio pedagogusoknak.html 
 


