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Lopott már másoktól, boltból valami

értékeset? Ugye nem! És használ-e

mástól kapott, másolt szoftvert, zenét,

filmet, játékot? Pedig az is ugyanúgy

lopás! Tudta?

„A szerzői jogi védelem alapján a

szerzőnek kizárólagos joga van a mű

egészének vagy valamely azonosítható

részének anyagi formában és nem

anyagi formában történő bármilyen fel-

használására és minden egyes felhasz-

nálás engedélyezésére.” (1999. évi LXXVI.

törvény a szerzői jogról, Szjt.) Fősza-

bályként ez ilyen egyszerű, és ilyen szi-

gorú!

Mára ez a védelem óriási gazdasági

jelentőséget kapott. „Egy 2013-as tanul-

mány vizsgálta a szellemitulajdon-inten-

zív ágazatok hozzájárulását az EU gaz-

daságához. A szektor kb. 56,5 millió euró-

pai polgárt foglalkoztat, az EU GDP-

jének 38,6%-át termelik meg. Jellemzője

az átlagosnál kb. 40%-kal magasabb

jövedelem, ami a legmagasabb, 69%-os

bérprémiumot a szerzőijog-intenzív

ágazatoknál jelent.” A szellemi tulajdon

igen jelentős részét pedig a szerzői jogi

védelem alá eső alkotások teszik ki.

„Szerzői jogi védelem alá tartozik –

függetlenül attól, hogy e törvény meg-

nevezi-e – az irodalom, a tudomány és a

művészet minden alkotása.” deklarálja a

szerzői jogi törvény.

A piacokon gyilkos a kínálati verseny,

rendre jönnek az új árucikkek, fej-

lesztésük gyakran óriási pénzekbe kerül.

Ha nem lenne a szellemi tulajdon

védelmét szolgáló jog, részeként a

szerzői jog, ha a sok pénzen és sok

munkával kifejlesztett újdonságokat

szabadon lehetne lemásolni, elbitorolni,

a legtöbbször nem érné meg a fejlesztés-

be befektetni, s az újdonságok nagy

hányada nem születne meg. A könyv is

tanulságos gondolatmenetben tárja

elénk, mi lenne, ha nem létezne a szerzői

jogi védelem.

Míg az iparjogvédelem mindig a

megoldásra vonatkozik, „A szerzői jogi

védelem tárgya minden esetben a gon-

dolatok egyéni-eredeti formába öntése,

nem maga az annak alapjául szolgáló

tartalom. A szerzői jogi oltalom a meg-

fogalmazás egyediségét védi.” Ez az

alapjellemző teszi lehetővé, hogy a

legkülönbözőbb műfajhoz, szak- és fel-

használási területhez tartozó alkotások

e védelem hatálya alá kerülhessenek,

amit azok birtokosai a gazdasági

versenyben a kellő hozzáértéssel kiak-

názhatnak.

Az SZTNH ajánlójából: „A könyv

célja, hogy felhasználó- és szerzőbarát

módon mutassa be a szerzői jog

fejlődését, gazdasági jelentőségét, az

egyes műtípusokat (pl. filmek, szoftver,

építészeti alkotások), a szerzők jogait és

azok korlátait. Megismerhetjük belőle,

hogyan kell megkötni egy felhasználási

szerződést, mikor nem kell a szerzőtől

engedélyt kérni, és mire kell figyelni a

szerzői jogok megsértése esetén.

Foglalkozik a nemzetközi és európai

uniós szerzői jogi ismeretekkel, az össze-

hasonlító szerzői joggal és olyan kap-

csolódó jogterületekkel, mint például az

iparjogvédelem, a személyiségvédelem,

a média- és reklámjog, valamint a

versenyjog. Jogszabályszövegek idézése

helyett több tucat hazai és nemzetközi

jogeseten, szakvéleményen, gyakorlati

példán keresztül, illusztrációkkal

gazdagítva kívánja érthetőbbé tenni a

szerzői jogot.”





Stories From The Heart
Obw Library 2 3E N*
1280 Ft

Stories From The Heart
Obw Library 2 Mp3 Pk 3E
1795 Ft

Történetek a világ minden tájáról arról, hogy
Nigériától, Új-Zélandon, Jamaicán, Malajzián,
Indián át Dél Afrikáig a szeretet ugyanazt jelenti.
A világ minden táján egyformán éreznek az
emberek örömet, boldogságot, barátságot, fájdal-
mat, szomorúságot. A könyvben szereplő nyolc
történetet a Nemzetközi Elbeszélések versenyé-
nek díjazott írásaiból válogatták. A szerzők Sefi
Atta, Adrienne M. Frater, Anthony C. Diala, Erica
N. Robinson, Folakemi Emem-Akpan, Janet Tay
Hi Ching, Suchitra Karthik, Kumar and Tod
Collins. MP3-as letölthető, teljes hanganyaggal is
kapható a könyv.

Successful Meetings Student Book & Dvd Pack
Hughes/Mallett
9200 Ft 

A „sikeres tárgyalások” egy videó révén vezetett tanfolyam, amely megtanítja a hallgatókat arra, hogy sikeresen kommunikáljanak az
angolul tartott  megbeszéléseken. A „sikeres tárgyalások” anyaga ideális olyan középszintű vagy annál magasabb szinten angolul beszélő
hallgatók számára, akik az üzleti kommunikációs készségeiket szeretnék fejleszteni, vagy javítani angol tudásukat. A tanfolyam lépés-
ről-lépésre vezeti be a hallgatókat a tárgyalások világába a DVD segítségével, amelyeket elemezhetnek is. A diákok ezután a tankönyvben
szereplő feladatokkal fejleszthetik ezeket a készségeket. A csomag tartalmaz egy DVD-t és egy tankönyvet. A tanári segédlet az Oxford
Kiadó honlapjáról letölthető. Egyaránt alkalmas csoportos oktatásra és egyéni tanulásra. 

Hachiko Obw Level 1
Japan's Most Faithful Dog
Nicole Irving – 1280 Ft

Hachiko Mp3 Audio 3/E (Pack) 
Obw Level 1
Nicole Irving – 1795 Ft

Hachiko a leghíresebb kutya Japánban. Az 1920-as
évek elején Ueno professzor kutyatenyésztő ba-
rátjánál tett látogatást, ahol a kutya addig sündörgött
körülötte, míg a professzor szívébe lopta magát, és a
felsége akarata ellenére hazavitte. Tokió kertvárosában
laktak, ahonnan a professzor vonattal járt dolgozni. A
kutya egy nap a professzor után szökött, és várta az
állomáson, amíg haza nem ért. Ha megkötötték han-
goskodott, ha bezárták szomorú volt, egy idő után
engedték, hadd kísérje el gazdáját, és várja annak
megérkezését. Egy nap azonban minden rosszra for-
dult. Japánban az állomáson ma is ott áll a hűséges
kutya szobra. Sikeres amerikai film készült a történet
alapján Richard Gere főszerep-lésével. MP3-as letölt-
hető anyaggal is kapható a könyv.

Az Oxford University Press 
ajánlata:

A könyvek megvásárolhatók:Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel: 254-0273
Fax: 257-7472

e-mail: books@librotrade.hu
www.librotrade.hu 

Bookshop Kft.
1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. 

Tel: 318-8633
e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.

Tel: 349-3656
Fax: 288-0769

e-mail: famulus@chello.hu
www.famuluskonyv.hu

Successful Presentations Book & Dvd Pack
Hughes/Mallett

9200 Ft

A sikeres Prezentációk egy olyan videó tanfolyam, amely fejleszti a készségeket a sikeres előadások megtartásához. A videó példát szol-
gáltat egy hibátlan prezentációhoz. A könyv segít elsajátítani a megfelelő kulcsszavakat. A DVD-vel lépésről lépésre haladatnak, meg-
tanulhatják, hogy egy prezentációt milyen módon lehet sikeresen felépíteni és előadni. Minden fejezet végén található egy gyakorlati
feladat. Közép vagy felsőbb szinten angolul beszélő tanulók részére készült. A csomag tartalmaz egy DVD-t és egy tankönyvet. A tanári
segédlet az Oxford Kiadó honlapjáról letölthető. Egyaránt alkalmas csoportos oktatásra és egyéni tanulásra. 

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9 th Edition 
ISpeaker, IWriter DVD-ROM
12 750 Ft

Az értelmező szótár több mint 185.000 szót és kifejezést tartalmaz. Az előző kiadáshoz képest 700 új szó a nyomtatott szótárban és plusz
200 új szó a DVD-ROM-on. 30 oldalnyi íráskészség fejlesztés (esszék, riportok, összefoglalók, levelek, képleírások, e-mailek, önéletrajz
minták). IWriter. 10 oldalnyi beszédkészség fejlesztés (témakörök, véleménykifejtés, érvelés, prezentációk). ISpeaker. 56 oldal színes
képes szótár, Visual Vocabulary Builder. A DVD-ROM-on található Oxford IWriter: íráskészség fejlesztés, írásművek felépítése,
szerkesztése a szoftver segítségével. Oxford ISpeaker: felkészítés szóbeli vizsgákra, segítség prezentációk készítésében, társalgási témák
és beszédkészség fejlesztés, párbeszédek gyakorlása, brit és amerikai kiejtés tanítása videók segítségével, saját kiejtés visszahallgatása.
Teacher Resources: videók, óratervek, feladatlapok.


