
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0

A CREATIVE COMMONSCORPORATIONNEM ÜGYVÉDI IRODA ÉS NEM NYÚJT
JOGI TANÁCSADÁST. EZEN FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS (A TOVÁBBIAKBAN:
LICENC) TERJESZTÉSE NEM HOZ LÉTRE MEGBÍZÁSI JOGVISZONYT. A
CREATIVE COMMONS NEM NYÚJT SZAVATOSSÁGOT AZ ITT KÖZÖLT
INFORMÁCIÓVALKAPCSOLATBAN,ÉS KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A
FELHASZNÁLÁSBÓLSZÁRMAZÓKÁRÉRT.

Licenc

AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTT MŰVET A CREATIVE COMMONS,
NYILVÁNOS LICENC-FELTÉTELEI („CCPL” VAGY „LICENC”) ALAPJÁN
BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE. A MŰVET A SZERZŐI JOG, ILLETVE EGYÉB,
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYVÉDI. A MŰNEK BÁRMINEMŰ, A JELEN LICENCBEN
FOGLALTAKTÓL ILLETVE A SZERZŐI JOGBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL
ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSATILOS.
AZ E LICENCEN ALAPULÓ, a MŰRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI JOG
GYAKORLÁSÁVAL A FELHASZNÁLÓ A JELEN LICENCBEN FOGLALTAKAT
MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TEKINTI. A JOGOSULT AZ ITT
MEGHATÁROZOTT JOGOKATCSAK EZEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSAMELLETT
BIZTOSÍTJA A FELHASZNÁLÓNAK.

1. Definíciók

aâ¸ A "Kollektív mű" olyan művet - pl. időszaki kiadványt, antológiát vagy
enciklopédiát - jelent, amelyben a Mű teljes egészében, változatlan formában
jelenik meg, és több más kiegészítéssel, - amelyek önmagukban is önálló műnek
tekintendőek – kollektív egészet alkot. A Kollektív mű fogalmának megfelelő mű
nem tekinthető Származékos Műnek (az alábbiakban meghatározottak szerint) jelen
Licenc értelmében.

bâ¸ A "Származékos mű" olyan művet jelent, amely a Művön és más korábban létező
műveken alapul - így pl. fordításon, zenei rendezésen, dramaturgián,
megfilmesítésen, filmváltozaton, hangfelvétel, művészi reprodukción, rövidítésen,
tömörítésen, vagy bármi más olyan forma, amelyben a Mű átdolgozva, átalakítva,
adaptálva megjelenik, azzal a megkötéssel, hogy jelen Licenc értelmében nem
tekintendő Származékos Műnek a Kollektív Műnek tekintett mű. Az egyértelműség
kedvéért, abban az esetben, ha a Mű zenemű, vagy hangfelvétel, a mozgó képként
megjelenő, a Művel időben összekapcsolódó szinkronizálás („synching” ) jelen
Licenc értelmében Származékos Műnek tekintendő.

câ¸ "Jogosult" jelenti azt a magánszemélyt vagy jogi személyt, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetet, aki a Művet jelen Licence feltételei mellett közzéteszi.

dâ¸ "Eredeti Szerző" jelenti a Művet megalkotó természetes személyt.

eâ¸ "Mű" jelenti a szerzői jogvédelem alá eső művet/alkotást, amelyre a jelen Licenc
feltételei vonatkoznak



fâ¸ „Felhasználó" jelenti a jelen Licenc keretében jogot gyakorló azon természetes
személyt vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet,
aki jelen Licenc feltételeit a Mű vonatkozásában korábban nem sértette meg, vagy
aki a Licenc jogosultjától kifejezett engedélyt kapott arra, hogy a korábbi jogsértés
ellenére a Licencből eredő jogokat gyakorolja.

gâ¸ A "Licenc elemei" jelentik a következő, a Jogosult által kiválasztott, és a jelen
Licenc címében szereplő kiemelt licenc-tulajdonságokat: Attribution,
Noncommercial, ShareAlike.

2. A szerző jogainak korlátai Jelen Licenc a Jogosult és az Eredeti Szerző kizárólagos jogait
korlátozó magyar Szerzői Jogi Törvényben foglalt eseteit, (például a szabad felhasználást,
vagy a jogkimerülést) nem érinti.

3. A felhasználási jogok biztosítása Jelen Licenc feltételei értelmében a Jogosult ezennel
felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak a Művön fennálló jogok egész világra kiterjedő,
díjmentes, nem kizárólagos, folyamatos gyakorlására vonatkozóan (a szerzői jog
fennállásának időtartamára), a következők szerint:

aâ¸ a Mű többszörözése, a Mű felvétele egy vagy több Kollektív Műbe, és a Műnek mint a
Kollektív Műben foglaltnak többszörözése;

bâ¸ Származékos Művek létrehozása és többszörözése;

câ¸ a Mű példányainak – beleértve a Kollektív Műben foglalt példányokat – vagy
hangfelvételének terjesztése, nyilvános bemutatása, nyilvánossághoz közvetítése

dâ¸ Származékos Művek példányainak terjesztése, vagy hangfelvételeinek terjesztése,
nyilvános bemutatása, nyilvánossághoz közvetítése

A fenti jogok gyakorolhatóak bármely hordozóeszközön és minden formában. A fenti jogok
magukba foglalják a jogok más hordozóeszközön vagy formában történő gyakorlásához
technikailag szükséges módosításokat. A Jogosult korlátozás nélkül fenntart minden általa
kifejezetten át nem engedett jogot, beleértve a 4. Fejezet e) pontjában foglalt jogokat.

4. Korlátozások

A fenti, 3. Bekezdésben engedményezett licenc kifejezetten csak a következő korlátozások
hatálya alá esik:

aâ¸ a Mű csak jelen Licenc feltételeinek megfelelően többszörözhető, terjeszthető,
adható elő nyilvánosan, közvetíthető nyilvánossághoz sugárzással vagy más
módon. A Mű minden egyes másolatához amelyet a Felhasználó terjeszt,
nyilvánosan megjelenít, nyilvánosan előad, vagy nyilvánossághoz sugárzással vagy
más módon közvetít, jelen Licenc egy példányát, illetve az Egységes
Forrásazonosító Kódját mellékelni kell. A Műre vonatkozóan nem ajánlható és
nem szabható olyan feltétel, amely jelen Licenc feltételeit megváltoztatja vagy
korlátozza, illetve a Felhasználó számára biztosított jogok gyakorlását korlátozza.



A jelen Licencre, garanciákra, joglemondásra vonatkozó valamennyi
figyelmeztetést változatlan formában kell feltüntetni. A Művet terjeszteni,
nyilvánosan megjeleníteni, nyilvánosan előadni, nyilvánossághoz sugárzással vagy
más módon közvetíteni nem lehet olyan technikai módszerrel, amely a Licenc
Szerződésben foglaltakkal ellentétesen korlátozza a Műhöz való hozzáférést, illetve
a Műhöz fűződő használati jogot. A fenti feltétel vonatkozik a Kollektív Műben
foglalt Műre, ugyanakkor nem teszi szükségessé, hogy a Kollektív Mű magától a
Műtől elkülönülve jelen Licenc hatálya alá essék. Amennyiben a Felhasználó
Kollektív Művet hoz létre, akár az Eredeti Szerző, akár a Jogosult felszólítására
annak kívánsága szerint köteles az indokolt mértékben a Kollektív Műből
eltávolítani valamennyi, az érintettekre történő hivatkozást. Amennyiben a
Felhasználó Származékos Művet hoz létre, úgy akár az Eredeti Szerző, akár a
Jogosult felszólítására annak kívánsága szerint köteles a Származékos Műből
indokolt mértékben eltávolítani valamennyi, az érintettekre utaló hivatkozást.

bâ¸ A Felhasználó a Származékos Művet csak jelen Licenc, a jelen Licenc Elemeit
tartalmazó későbbi verzió, vagy a jelen Licenccel megegyező Licenc Elemeket
tartalmazó Creative Commons iCommons licenc (pl. Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 2.0 Japan) feltételeinek megfelelően forgalmazhatja, jelenítheti meg
nyilvánosan, adhatja elő nyilvánosan, vagy közvetítheti a nyilvánossághoz
sugárzással vagy más módon.. A Felhasználó által terjesztett, nyilvánosan
megjelenített, nyilvánosan előadott, vagy a nyilvánossághoz sugárzással vagy más
módon közvetített Származékos Mű minden egyes példányához mellékelni kell a
jelen Licenc egy példányát, vagy az Egységes Forrásazonosító Kódját (Uniform
Resource Identifier). Származékos Művel nem ajánlható és arra nem köthető ki
olyan feltétel, amely jelen Licenc feltételeit módosítja vagy korlátozza, vagy
Harmadik személyt az ebben meghatározott jogok gyakorlásában akadályoz. A
Felhasználónak változatlan formában kell hagynia minden olyan felszólítást, amely
jelen Licencre, vagy garanciákkal kapcsolatos jogokra vonatkozik. A Származékos
Művet terjeszteni, nyilvánosan megjeleníteni, nyilvánosan előadni,
nyilvánossághoz sugárzással vagy más módon közvetíteni digitális formában
nyilvánosan előadni nem lehet olyan technikai módszerrel, amely a Licenc
Szerződésben foglaltakkal ellentétesen korlátozza a Származékos Műhöz való
hozzáférést, illetve a Származékos Műhöz fűződő használati jogot. A fenti
vonatozik a Kollektív Műben bennfoglalt Származékos Műre, ugyanakkor nem
teszi szükségessé, hogy a Származékos Művön túl a Kollektív Mű jelen Licenc
hatálya alá essék.

câ¸ A Felhasználó nem gyakorolhatja a számára a 3. Pontban biztosított jogokat, ha
azok közvetlenül vagy közvetve jövedelemszerzés vagy fokozás célját szolgálják.
A Mű egyéb jogvédelem alá eső Művekkel digitális file-megosztás ( file-sharing)
útján vagy más módon történő cseréje nem tekintendő jövedelemszerzés vagy
fokozás célját akár közvetve is szolgáló lépésnek, amennyiben a jogvédett Művek
cseréjéhez nem kapcsolódik pénzügyi ellentételezés, kifizetés.

dâ¸ Amennyiben a Felhasználó a Művet, a Származékos Művet, vagy Kollektív Művet
terjeszti, nyilvánosan megjeleníti, nyilvánosan előadja, illetve sugárzással vagy
másként a nyilvánossághoz közvetíti a Műre vonatkozó szerzői joggal kapcsolatos
figyelmeztetést változatlan formában kell meghagyni. Amennyiben rendelkezésre
áll, a felhasznált médiának vagy eszköznek megfelelő módon fel kell tüntetni az
Eredeti Szerző nevét, esetleg művésznevét, a Mű címét, a Jogosult által
meghatározott Egységes Forrásazonosítót (URI-t), ha az URI nem tartalmaz a Mű



szerzői jogával kapcsolatos figyelmeztetést vagy megfelelő licenc-információt.
Származékos Mű esetében fel kell tüntetni a Mű átdolgozásának tényét és az
átdolgozós módját (pl. „Az Eredeti Szerző Művének magyar fordítása” vagy
„Eredeti Szerző Eredeti Műve alapján készült TV –játék). Ezt a hivatkozást a
Kollektív Műben vagy a Származékos Műben e Mű többi szerzőjéhez hasonló
helyen, módon és formában kell feltüntetni.

aâ¸ A félreértések elkerülése végett, amennyiben a Mű zenemű vagy audiovizuális
alkotás:

bâ¸ Átalány Szerződés hatálya alá tartozó Előadói Szerzői Jog
ALicenc jogosultja fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános
előadásért vagy digitális előadásért (pl. webcast) jogdíjat szedjen, akár
egyénileg, akár előadói jogi társaságon keresztül (ASCAP,BMI, SESAC,
Artisjus).

câ¸ Mechanikai jogdíjak és törvényi díjigények

A licenc jogosultja fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy akár
egyénileg akár zenei jogi ügynökségen vagy kijelölt ügynökön keresztül ( pl.
Artisjus) jogdíjat szedjen be minden olyan hangfelvétel után, amelyet a Fél a
Műről létrehoz ("cover version") és terjeszt, az SZJT 19. Paragrafusa, (illetve
más vonatkozó jogszabály) által meghatározott kényszerengedély értelmében.

5. Szavatosság

Amennyiben a hibát nem szándékosan, vagy rosszhiszeműséggel okozták, illetve hogyha a
szerződő felek írásban máshogy nem egyeztek meg, a Jogosultat semmiféle szavatossági
kötelezettség nem terheli, különösen nem a mű használhatóságát, és azzal kapcsolatos
információkat illetően.

6. Felelősség

Az 5. pontban megjelöltekért a Jogosult csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén
szavatol.

7. Felmondás

aâ¸ Jelen Licenc és az általa biztosított jogok automatikusan megszűnnek a
Felhasználóra vonatkozóan, amennyiben a Felhasználó megsérti jelen Licenc
feltételeit. Ugyanakkor nem szűnik meg a Licenc érvényessége azon harmadik
személyek vonatkozásában, akik jelen Licenc hatálya alatt jutottak hozzá a
Felhasználótól Származékos Művekhez vagy Kollektív Művekhez, amennyiben
ezen harmadik személyek mindenben megfelelnek licenceknek. Az 1, 2, 5, 6, 7, és
8 pontok a Licenc megszűnését követően is hatályban maradnak.

bâ¸ A fenti feltételek alapján az itt biztosított licenc mindaddig érvényes, amíg az adott
Műhöz kapcsolódó szerzői jogi védelem (copyright) fennáll. A fentiek csorbítása
nélkül a Jogosult fenntartja magának a jogot a Mű eltérő licenc-feltételek mellett
történő közreadására. A Jogosult fenntartja magának a jogot arra, hogy a Művét a



továbbiakban maga ne terjessze, feltéve, hogy ezen döntése nem vezet jelen
Licenc, illetve bármely más jelen Licencen alapuló licenc visszavonásához. Jelen
licenc teljességgel érvényben és hatályban marad, mindaddig, amíg az a) pontban
foglalt feltételek szerint hatályát nem veszti.

8. Egyéb rendelkezések

aâ¸ A Felhasználó harmadik személy részére csak a jelen Licenc feltételeivel
megegyező feltételek mellett teheti hozzáférhetővé (adhatja elő, többszörözheti,
terjesztheti vagy közvetítheti nyilvánossághoz) a Művet, vagy a Kollektív Művet.

bâ¸ A Felhasználó harmadik személy részére csak a jelen Licenc feltételeivel
megegyező feltételek mellett teheti hozzáférhetővé (adhatja elő, többszörözheti,
terjesztheti vagy közvetítheti nyilvánossághoz) a Származékos Művet.

câ¸ Amennyiben a Licenc egyes kikötései érvénytelennek bizonyulnak, az nem érinti a
Licenc egészének az érvényességét, és bármely érvénytelen vagy nem világos
kikötést úgy kell pontosítani vagy értelmezni, hogy az általa kitűzött cél elérhető
legyen.

dâ¸ Jelen Licenc bármely rendelkezésétől elállni vagy attól eltérni kizárólag az elállás,
illetve az eltérés által hátrányosan érintett fél által írásba foglalt nyilatkozat útján
lehet.

eâ¸ Jelen Licenc teljes szerződést alkot a műre vonatkozó felhasználási jogokkal
kapcsolatban. A Művel kapcsolatban nem létezik semmiféle megállapodás,
egyezmény, vagy nyilatkozat az itt meghatározottakon kívül. A Jogosultra nem
vonatkozik a Felhasználó által közölt bármely további megkötés. Jelen Licenc
kizárólag a Licenc Jogosultja és a Felhasználó kölcsönös írásos megállapodásával
módosítható.

A Creative Commons Corporation e Licencben nem szerződő fél, és a Művel kapcsolatban
semmiféle garanciát nem vállal. A Creative Commons Corporation nem felel sem a
Felhasználóval sem bármely harmadik féllel szemben semmiféle jogértelmezés szerinti kárért,
korlátozás nélkül beleértve a jelen Licenccel kapcsolatban felmerülő károkat. A fenti két (2)
mondatban foglaltaktól függetlenül amennyiben a Creative Commons Corporation az
alábbiakban kifejezetten Licenc Jogosultként azonosítja önmagát, a Jogosult minden joga és
kötelezettsége megilleti.

Eltekintve attól a meghatározott esettől, amikor a közönség felé azt jelezzük, hogy a Mű
licence a CCPL keretében került engedélyezésre, a Felek egyike sem használhatja a „Creative
Commons” védjegy, vagy a Creative Commons bármilyen védjegyét vagy logoját, a Creative
Commons előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Minden engedélyezett felhasználásnak
összhangban kell lennie az adott időpontban a Creative Commons által alkalmazott védjegy-
használati előírásokkal, amelyet időről időre a webhelyükön közzétesznek, vagy kérésre
rendelkezésre bocsátanak.
A Creative Commons elérhetősége: http://creativecommons.org/.


