Digitális jogkezelési (DRM) szabályzat

Preambulum
Jelen szabályzat egységes szerkezetbe foglalja a kazincbarcikai Egressy Béni
Városi Könyvtár honlapján lehívásra közzétett, a szerzői jog által védett
digitális tartalmak jogvédelmének eszközeit, valamint ezen tartalmak illegális
terjesztése ellen kifejlesztett műszaki eljárások rendszerét, amely szabályozza
a feltöltött tartalmak jogellenes hozzáférését megakadályozó műszaki és
jogvédelmi eszközök koherenciáját. A digitális jogvédelem rendszere jelen
szabályzat felhasználó általi megismerésével és elfogadásával valamint a
felhasználni kívánt digitális tartalom és az abba beágyazott DRM eszköz
egységével épül fel.

Az Egressy Béni Városi Könyvtár weboldala, az azon található minden képi, hang és
szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak
– a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő
felhasználása kizárólag az Egressy Béni Városi Könyvtár kifejezetten erre vonatkozó
írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Egressy Béni Városi Könyvtár fentiekben részletezett
feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi
következményekkel járhat.
1. Értelmező rendelkezések.
Ellenkező értelmű meghatározás híján a jelen szabályzatban található nagy
kezdőbetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
1.1 „Szjtv” - 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1.2 „DRM” digitális jogkezelés (Digital Rights Management = DRM)
1.3 „Fiókinformáció” alatt azon adatok értendők, melyeket Ön megad az Egressy
Béni Városi Könyvtár, amikor regisztrál az egyik szolgáltatására, beleértve az Ön
Könyvtár-azonosítóját és bejelentkezési információit.
1.4 A „Digitális Tartalmak” alatt olyan dokumentumok, szerzői jog által védett művek
értendők, melyeket az Egressy Béni Városi Könyvtár a jelen Szerződéses feltételek
értelmében rendelkezésre bocsát.
1.5 „Szellemi tulajdonjog” alatt szerzői jog, személyhez fűződő jogok, védjegy,
arculati jegy, szabadalom, üzleti titok, tisztességtelen verseny és bármely más
szellemi és tulajdonjog értendő.
1.6 „Jogszabályok” alatt értendő bármely alkalmazandó jogszabály, rendelkezés,
illetve a vonatkozó jogszolgáltatásban érvényes általánosan elfogadott gyakorlatok
vagy irányelvek.
1.7 „Megosztás” alatt a megjelenített digitális tartalmak, közzétételét, posztolását,
nagy nyilvánosság részére való továbbítását értjük.
1.8 „Felhasználó” alatt a digitális tartalmak megismerését nyújtó könyvtári
szolgáltatás egyik felhasználója értendő.
1.9 „Szolgáltatás” alatt a könyvtár digitális tartalmainak megismerésére lehetőséget
nyújtó szolgáltatást értjük.
1.10 „Ptk” az 1959. évi IV. törvény - polgári törvénykönyv.
2. A Szabályzat elfogadása.
2.1 Ha nem fogadja el a Szabályzatot, nem használhatja a Szolgáltatásokat. A
Szerződéses feltételeket úgy fogadhatja el, hogy kijelöli az „Elfogadom” lehetőséget
a szabályzat elfogadására utaló jelölőnégyzetben.

2.2 Nem használhatja a Szolgáltatásokat, ha a Jogszabályok tiltják, hogy fogadja
vagy használja a Szolgáltatásokat vagy nem rendelkezik teljes rendelkezési
képességgel.
2.3. Teljes rendelkezési képességgel az rendelkezik, aki a Ptk szerint cselekvőképes
valamint jelen szabályzat elfogadását tekintve a korlátozottan cselekvőképes
személy is hiszen jogszabályi felhatalmazás alapján törvényes képviselőjének
közreműködése nélkül is tehet a szabályzat elfogadására irányuló jognyilatkozatot.
Cselekvőképtelen személy is megteheti a szabályzat elfogadására irányuló kijelölést,
azonban a szellemi alkotások megsértésére vonatkozó jogkövetkezmények rá nézve
csak akkor érvényesek, ha ezen elfogadásnál törvényes képviselője is jelen volt. A
cselekvőképességgel való visszaélést jogszabály szabadságvesztéssel is büntetheti.
2.3 Az Egressy Béni Városi Könyvtár kérheti a Felhasználót, hogy fogadja el a
frissített Szerződéses feltételeket, mielőtt engedélyezné a Szolgáltatások további
használatát. Egyéb esetben a Szolgáltatás Felhasználó által történő folytatólagos
használat a Felhasználó részéről a változások elfogadásának minősül.

3. Tulajdonjog.
3.1 A Szolgáltatások és Könyvtári Anyagok (Digitális tartalmak), valamint a
válogatásuk és elrendezésük a Szellemi tulajdonjogokról szóló törvény védelme alatt
áll. Az Egressy Béni Városi Könyvtár és licencszolgáltatói sem kifejezett, sem
hallgatólagos jogot nem biztosítanak a szolgáltatás során megszerzett digitális
tartalmak korlátlan felhasználására.
A digitális tartalom tulajdonjogához kapcsolódó minden jog, jogcím és előny az
Egressy Béni Városi Könyvtár és/vagy licencszolgáltatói kizárólagos tulajdonában áll
és jelen szabályzatban semmi nem értelmezhető úgy, hogy valamely licencet vagy
jogot hallgatólagosan, álláspont megváltoztatásának kizárásával vagy másképpen
Felhasználóra vagy bármely más harmadik félre ruháznak a szerzői vagy más
szellemi tulajdonjogok értelmében.

4. A Szolgáltatás használata

4.1 Amennyiben a Szabályzatot Felhasználó elfogadja, az alábbi jogszabályi alapú
rendelkezésekre vállal kötelezettséget:
(a) Nem változtatja meg, másolja, módosítja, vagy viszi át újra a Digitális Tartalmat;
(b) Nem adja haszonbérbe, nem bocsátja licencbe, nem adja ki vagy el a Digitális
Tartalmat vagy a Szolgáltatások használati vagy hozzáférési jogát;
(c) Nem távolít el, nem tesz homályossá, és nem módosít semmilyen szöveget vagy
tulajdonjogi figyelmeztetést a Digitális Tartalomban;
(d) Nem másolja le vagy utánozza a Szolgáltatás kivitelezésének, elrendezésének
vagy látványának egy részét vagy teljes egészét, amelyeket a Szellemi
tulajdonjogokról szóló törvény véd;
(e) Úgy használja a Szolgáltatásokat, ahogyan az a jelen szabályzat engedélyezi;
(f) Vállalja, hogy bizonyos Szolgáltatások csak akkor érhetők el, ha kifizette a díjukat,
vagy megadott bizonyos Fiókinformációkat.
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megváltoztathatja a Szolgáltatásokat vagy Anyagokat, illetve azok bármely részét,
vagy - ideiglenesen vagy véglegesen - beszüntetheti azok használatát. Felhasználó
elfogadja, hogy ebben az esetben a Egressy Béni Városi Könyvtár nem tartozik
felelősséggel sem Felhasználónak, sem senki másnak.
5. Fiókinformáció
5.1 Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy Fiókinformációi mindenkor teljesek,
pontosak és naprakészek lesznek. Felhasználó felelőssége, hogy saját fiókjának
jelszavát és bejelentkezési információit mindenkor bizalmasan kezelje.

6. Felhasználói magatartás.

6.1 Felhasználó kötelezi magát, hogy kizárólag az Egressy Béni Városi Könyvtár által
biztosított felületen fér hozzá vagy kísérel meg hozzáférni a Szolgáltatásokhoz, és
nem próbálja meg megkerülni a Szolgáltatások meghatározott használatának
megakadályozása érdekében bevezetett egyetlen hozzáférési vagy használati
korlátozást sem.
6.2 Vállalja és/vagy tudomásul veszi, hogy a Digitális Tartalom
(a) tulajdonjogát bizonyító digitális vízjelet, mint a mű tulajdonjogát bizonyító DRM
eszközt semmilyen digitális vagy analóg eljárással nem távolít el és azt meg se
kísérli;
(b) szabad felhasználása nem eredményezi mások erőszakos cselekmény
elkövetésére való ösztönzését;
(c) szabad felhasználása nem okoz semmilyen sérelmet kiskorúaknak;
(d) megosztása, amelynek a megosztására Ön sem jogszabályi felhatalmazás, sem
szerződéses vagy bizalmi jogviszony alapján nem jogosult nem lehetséges.
(e) bármely olyan megosztása, amely sért bármilyen Szellemi tulajdonjogot vagy
bármely másik fél egyéb tulajdonjogát nem lehetséges.
6.3 A Szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos alábbi magatartások jogellenesek
és az Sztv vagy más jogszabály szellemi alkotást védő rendelkezéseibe ütköznek:
(a) Ha a Felhasználó önmagát más természetes vagy jogi személynek tünteti fel,
illetve hamisan állítja vagy más módon megtévesztően mutatja be valamely
természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatát;
(b) Fejléc hamisítása vagy az azonosító más módon történő manipulálása a közzétett
vagy a Szolgáltatásokon keresztül továbbított Digitális Tartalmak eredetének
leplezése céljából;

(c) A Szolgáltatások szándékos vagy nem szándékos zavarása vagy megszakítása,
illetve a Szolgáltatások elérését vagy használatát szabályozó valamely alkalmazandó
Jogszabály megsértése, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokat szabályozó
előírás, eljárás, szabályzat vagy rendelet megsértése, vagy a Szerződéses feltételek
által tiltott tevékenység végzése;
(d) A Szolgáltatások, rendszererőforrások, fiókok, jelszavak, szerverek, valamint
valamely, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó oldalhoz tartozó vagy azon keresztül
elérhető hálózatok biztonságának megszakítása vagy zavarása, illetve egyéb kár
okozása az említetteknek;
(e) A Szolgáltatásokat, illetve más kapcsolódó vagy csatolt oldalt, Szolgáltatást vagy
Anyagot használó és igénybe vevő Felhasználó használatának megszakítása,
zavarása vagy akadályozása;
(f) Olyan Digitális Tartalom elérése vagy elérésének megkísérlése, amelynek
elérésére Felhasználó nem

rendelkezik jogosultsággal,

vagy
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nem

szándékosan bocsátottak rendelkezésre a Szolgáltatásokon keresztül;
(g) A Szolgáltatások vagy Anyagok bármely részének, valamely Szolgáltatás vagy
Anyag felhasználásának, illetve valamely Szolgáltatás vagy Anyag hozzáférésének
másolása, értékesítése, kereskedelme, viszonteladása vagy kereskedelmi célú
felhasználása;
(h) Adatbányászati, robot- vagy más hasonló adatgyűjtési és -kinyerési módszer
használata a Szolgáltatásokkal vagy Anyagokkal kapcsolatban;
(i) Mások megkárosítása, megrágalmazása vagy a törvénybe foglalt jogaik (például a
magánélethez és nyilvánossághoz való jog) más módon történő megsértése.
(j) Az Szjtv vagy más Jogszabály jogellenesnek minősített egyéb felhasználói
magatartásai.
7. A digitális vízjel
7.1 A Könyvtár a Digitális Tartalmakat digitális vízjellel látja el melynek célja az adott
Tartalom (kép-, film-, hang- vagy szövegfájl) tulajdonjogának a bizonyítása. A

Digitális Tartalmak a könyvtár tulajdonát képezik, a vízjellel pedig ez a tény kerül
beillesztésre a megjelölni kívánt szerzői mű digitális állományába.
7.2 A Vízjel eltávolítása, törlése, láthatatlanná tétele sérti jelen szabályzat 6.
pontjában foglalt rendelkezéseket valamint az Szjtv. a mű egységére vonatkozó
előírásait. A mű egységének a megsértése magával vonja az Szjtv és a Ptk által
elrendelt jogkövetkezmények esetleges érvényesítését valamint jelen megállapodás
Könyvtár általi felmondását.

8. Könyvtári felelősség kizárása.

8.1 Az Egressy Béni Városi Könyvtár a megtekintett állapotban, mindenfajta kifejezett, hallgatólagos, törvényi vagy egyéb - garancia nélkül biztosítja a honlapot, a
szolgáltatásokat és az anyagokat, beleértve a tulajdonjogra, jogbitorlástól való
mentességre, csendes használatra, forgalomképességre, vagy a rendeltetési célra
való alkalmasságra vonatkozó garanciát.
A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül az Egressy Béni Városi Könyvtár
és licencszolgáltatói nem garantálják, hogy
(a) a honlap, a szolgáltatások vagy az anyagok megfelelnek az ön igényeinek, illetve
állandóan elérhetőek és aktuálisak lesznek, megszakítás nélkül, biztonságosan vagy
hibamentesen állnak rendelkezésre;
(b) a honlap, a szolgáltatások vagy a Digitális Tartalmak használata nyomán
keletkezett eredmények hatékonyak, pontosak vagy megbízhatók;
(c) a honlap, a szolgáltatások vagy az anyagok minősége megfelel az ön
elvárásainak; illetve
(d) a honlap, a szolgáltatások vagy anyagok hibáit vagy hiányosságait kijavítják.
Az ön által az Egressy Béni Városi Könyvtár könyvtártól, illetve a szolgáltatásokon
vagy azok használatán keresztül szerzett szóbeli vagy írásbeli értesülések vagy

információk nem hoznak létre olyan garanciát, melyet a szerződéses feltételek
kifejezetten nem említettek meg.
8.2 Az Egressy Béni Városi Könyvtár kifejezetten kizár minden felelősséget az ön
szolgáltatásokban történő részvételéből, illetve a szolgáltatásoknak vagy az
anyagoknak az ön által történő használatából fakadó cselekményekkel kapcsolatban.
A letöltött, rendelkezésre bocsátott, illetve a szolgáltatások használatán keresztül
más módon megszerzett Digitális Tartalmat ön szabad mérlegelése szerint és saját
kockázatára értékeli, és kizárólag ön felel az említett tartalmak letöltéséből fakadóan
az ön számítógépes rendszerében keletkezett károkért és adatvesztésért. Az
Egressy Béni Városi Könyvtár nem vállal felelősséget a számítógépes vírusokért
vagy más hasonló kódért, amely bármely szolgáltatásról töltődik rá az ön
számítógépére.
8.3 Az Egressy Béni Városi Könyvtár nem felel azért a veszteségért, amelyet
Felhasználó annak következtében szenved el, hogy Felhasználó - a honlapra, a
szolgáltatásokra vonatkozó - jelszavát, fiókját vagy fiókinformációit más személy
Felhasználó tudtával vagy tudta nélkül használja.
9. Felelősségkorlátozás.
9.1 Az Egressy Béni Városi Könyvtár, vezető tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai,
üzleti partnerei, licencszolgáltatói vagy szállítói semmiképpen sem tartoznak
felelősséggel Felhasználó vagy bárki más felé semmiféle egyedi, előre nem látott,
közvetett, valami következtében elszenvedett kárért, illetve büntető kártérítésért - az
adatvesztés, a használati jog elvesztése vagy elmaradt haszon miatt elszenvedett
károkat is beleértve -, tekintet nélkül arra, hogy az említettek előre láthatóak voltak
vagy sem.
10. Más honlapokra mutató hivatkozások.
A Szolgáltatások és Digitális Tartalmak olyan hivatkozásokat is tartalmazhatnak,
amelyek nem az Egressy Béni Városi Könyvtár által működtetett weboldalakra vagy
szolgáltatásokra vezetnek. Akár az Egressy Béni Városi Könyvtár szolgáltatta a linket
gesztusként, akár az egyik Felhasználó tette ki, az Egressy Béni Városi Könyvtár
nem tartja ellenőrzése alatt a nem hozzá tartozó weboldalakat és szolgáltatásokat.

Felhasználó elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az olyan weboldalak vagy
szolgáltatások elérhetőségéért vagy tartalmáért, amelyeket nem mi üzemeltetünk.
11. A megállapodás felmondása.
11.1 A megállapodás Felhasználó általi felmondása.
Jelen szabályzat elfogadásával a Felhasználó és a Könyvtár megállapodik a
szabályzat rendelkezéseinek a megtartásáról valamint a szabályzattal ellentétes
magatartások esetleges jogkövetkezményeinek a tudomásul vételéről.
(a) Ön egyéni felhasználóként vagy egy Szolgáltatás csoportadminisztrátoraként
bármikor abbahagyhatja a Szolgáltatások használatát. A regisztráció törlése
vagy az ezzel egyenrangú könyvtári kiiratkozás jelen szabályzat elfogadására
irányuló megállapodás megszűnését eredményezi.
(b) A megállapodás megszűnése azonban nem mentesíti a felhasználót a
megállapodás alatt történt felhasználói cselekmények jogkövetkezményei alól.
A megállapodás megszűnése tehát nem visszaható hatályú.
11.2 A megállapodás Egressy Béni Városi Könyvtár általi felmondása.
Az Egressy Béni Városi Könyvtár bármikor felmondhatja a Felhasználóval kötött
megállapodását, törölheti a Felhasználó Digitális Tartalmakhoz való hozzáférését
amennyiben:
(a) Felhasználó megszegi jelen szabályzat valamelyik rendelkezését (vagy olyan
módon járt el, amely egyértelműen arra utal, hogy Felhasználó nem kívánja vagy
tudja betartani a Szabályzat rendelkezéseit);
(b) Az Egressy Béni Városi Könyvtár Jogszabály kötelezi a felmondásra (ha például a
Szolgáltatások vagy a Digitális Tartalmak Felhasználó részére történő biztosítása
jogellenes vagy jogellenessé válik;
(c) Az Egressy Béni Városi Könyvtár megszünteti a Szolgáltatásokat.
11.4 Felhasználó tudomásul veszi, hogy megszüntetés esetén az Egressy Béni
Városi Könyvtár szabadon mérlegelheti az ok fennállását, és a Könyvtár sem

Felhasználóval, sem külső féllel szemben nem felel Felhasználó fiókjának
megszüntetéséért (és a Fiókinformációk

ezzel

járó

törléséért),

továbbá

a

Szolgáltatásokhoz és Tartalmakhoz való hozzáférésének megszüntetéséért.
11.6 A Szolgáltatások használatának Felhasználó vagy Könyvtár általi, a
pereskedésen kívül bármilyen okból való beszüntetése esetén a Könyvtár ésszerű
mértékben igyekszik értesíteni Felhasználót a megszüntetés előtt legalább harminc
(30) nappal azon az e-mail címen keresztül, amit Felhasználó a Könyvtárnak a
regisztráció részeként megadott, és ebben a Könyvtár útmutatást ad arról, hogy
Felhasználó miként nyerheti vissza az anyagát a megszüntetés előtt.

