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A Creative Commons („kreatív közjavak”) egy nonprofit szervezet, melynek célja az olyan 

kreatív művek mennyiségének növelése, melyeket mások jogszerűen megoszthatnak egymással 

vagy felhasználhatnak a saját műveikhez. A szervezet fő tevékenysége a Creative Commons-

licencek kiadása.  

A megosztott mű lehet irodalmi alkotás, videó, fotó, kutatási vagy oktatási anyag és még sok 

más. 

 

 

 

 

 

A CC a teljes jogi védettség („minden jog fenntartva”) és a közkincs (köztulajdon) közötti 

széles skálán kíván létrehozni rugalmas és korszerű védelmet: „néhány jog fenntartva”.  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Creative Common-licencek 

CREATIVE COMMONS 

NÉHÁNY JOG FENNTARTVA! 
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május 17.  

Minden jog fenntartva!            Néhány jog fenntartva!                 Közkincs! 

Copyright         Creative Commons                        Public Domain / CC0 

 

 

 

Ezzel elősegítik a gondolatok, ismeretek szabadabb áramlását és tágabb 

értelemben a kultúra terjedését.  

 

 

A Creative Commons hivatalosan 2001-ben indult.  Az 

eredeti Creative Commons licenckészletet a szervezet  

2002. december 16-án tette közzé.  

 

 

A CC olyan platformokkal dolgozik együtt, mint a 

Wikipedia, a Flickr és a Vimeo, azért hogy a 

felhasználóknak lehetőséget biztosítsanak a művek CC-

licencekkel történő licencelésére.  

Ezeken a platformokon keresztül már több mint 1,4 milliárd 

művet osztottak meg, és a számuk egyre nő!  

 

https://creativecommons.org/about/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_szervezet
https://creativecommons.org/share-your-work/
https://creativecommons.org/share-your-work/
https://www.google.com/search?q=creative+commons&sxsrf=ALeKk02frMcQRCGTZlGN71CfBB1WnuYJ5w:1621840642533&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aZzgY1UyLWLwrM,J1WlTkEubtes4M,/m/0drb3&vet=1&usg=AI4_-kT7_380DFu1gGoE2e1cntF61nxwcA&sa=X&ved=2ahUKEwiEgYWb4-HwAhUUhP0HHSWSDBAQ_B16BAg1EAI#imgrc=aZzgY1UyLWLwrM
https://www.youtube.com/watch?v=q0VzUigrb_g&t=3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/2001
https://hu.wikipedia.org/wiki/2002
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_16.


 

 

A CC-licencek lehetővé teszik a szerzők számára, hogy szerzői jogaikat megtartsák, de ezzel 

egyidőben lehetőséget biztosítsanak – különböző korlátok között – a mű feldolgozására, 

terjesztésére.      

A Creative Commons licencei az alábbi jogokat biztosíthatják: 

 

to Share A mű szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható. 

 

to Remix Származékos művek (feldolgozások) hozhatóak létre. 

 

A Creative Commons licencei négy korlátozó feltétel különböző variációiból  

állnak össze: 

 

Attribution[4] 
Nevezd 

meg! 
BY 

szabad 

licenc[5] 

A szerző vagy a jogosult által 

meghatározott módon fel kell tüntetni 

a műhöz kapcsolódó információkat (pl. 

a szerző nevét vagy álnevét, a mű 

címét). 

 

Share Alike 
Így add 

tovább! 
SA 

szabad 

licenc[5] 

A mű a jelenlegivel megegyező, vagy 

azzal csereszabatos licenc alatt 

terjeszthető. 

 

Non 

commercial 
Ne add el! NC 

nem 

szabad 

licenc[5] 

A mű nem használható fel 

kereskedelmi célokra. 

 

No 

Derivative 

Works 

Ne 

változtasd! 
ND 

nem 

szabad 

licenc[5] 

A mű nem módosítható és nem 

készíthető belőle 

átdolgozás, származékos mű. 

(forrás: Wikipédia) 

Közkincsjelzés: 

 

Public Domain  CC0 A közkincsjelzés: egy művet már nem 

korlátoz a szerzői jog, és mások szabadon 

felhasználhatják.   

 

Public Domain  CC0 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1rmaz%C3%A9kos_m%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-4
https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-FCW-5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-FCW-5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-FCW-5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-FCW-5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1rmaz%C3%A9kos_m%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Share.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Remix.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Cc-by_new.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Cc-sa.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Cc-nc.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Cc-nd.svg


 

 

A szervezet által kidolgozott „korlátozó feltételek” építőkockák módjára tetszés / igény 

szerint kombinálva alkalmazhatók. 

 

Hat különböző Creative Common-licenc típus létezik: 

(felsorolás: a kevésbé szigorútól a legszigorúbbig) 

(a képre kattintva részletes elemzés olvasható) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC-t ismertető Youtube videók: 

 Creative Commons licences explained 

 Creative Commons Licenses, Explained 

 An Introduction to Creative Commons 

 What are Creative Commons Licenses 

 

Felhasznált források: 

 CC Creative Commons 

 Creative Commons 

 Creative commons licence 

 Kelényi Attila: Néhány jog fenntartva – Creative Commons 

 Wikimedia Commons 

További eredményes tanulást, kutatást, jó egészséget kívánunk! 

     GFE Könyvtárosai 

  

 

 

CC- licenccel ellátott képek adatbázisa 

              

 

  

 

 

CC-licenc jelölése: 

 © 2019. This work is licensed under a CC BY 4.0 license   (forrás) 

 Furggelen afterglow” by Lukas Schlagenhauf is licensed under CC BY-ND 2.0.   (forrás) 

 License: CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike Learn more   (forrás) 

 

 

 

 

 

 

 

CC képkereső: 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_commons_license_spectrum.svg
https://www.youtube.com/watch?v=4ZvJGV6YF6Y
https://www.youtube.com/watch?v=gZMPRymQsBw
https://www.youtube.com/watch?v=xNSBUso97Bo
https://www.youtube.com/watch?v=srVPLrmlBJY
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
http://epa.oszk.hu/02800/02894/00052/pdf/EPA02894_linuxvilag_46_77_78.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://search.creativecommons.org/photos/4ea2bac5-44ef-44aa-8996-bd221206ebed
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://search.creativecommons.org/photos/51fe5319-92c0-452d-9783-4ff35a6cfe09
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://search.creativecommons.org/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://search.creativecommons.org/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://search.creativecommons.org/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.hu
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.hu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://flickr.com/photos/lschlagenhauf/38494602082/
https://flickr.com/photos/lschlagenhauf/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://creativecommons.org/use-remix/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://sketchfab.com/3d-models/granite-head-of-amenemhat-iii-64d0b7662b59417986e9d693624de97a
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu

