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SZEMÉLYISÉGI JOG
Mielőtt élő személyt ábrázoló/közvetítő fotót, audiovizuális dokumentumot, hangfelvételt tölt a
MaNDA adatbázisba, vegye figyelembe a következőket:
Ha a dokumentumon szereplő személy (gyermek esetén szülő vagy gyám), nem járult hozzá a
fotózáshoz és a fotó közzétételéhez, személyiségi jogot sérthet a feltöltéssel.
Ha egy fotó/videó tömegfelvétel, illetve nyilvános eseményen szereplőket rögzített, hozzájárulás
nélkül nyilvánosságra hozható jogsértés nélkül.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy
hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Amennyiben személyes adatokat tartalmazó dokumentumot töltene föl a MaNDA adatbázisába (pl.
élő személyt ábrázoló fotó, iskolai napló stb.), kérjük, mérlegelje, hogy a dokumentum a személyiségi
jogi szempontoknak megfelel-e, azaz az alany engedélyezte-e képmása, adatai publikálását, ugyanis
a személyiségi jog minden élő embert megillet.
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SZERZŐI JOG
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
1. § (3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti
jellege alapján illeti meg.
4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző). Ezt kérjük figyelembe venni a
jogtulajdonos meghatározásánál (Jogtulajdonos fejezet).
12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén (…) szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének
átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. További információt a licenc-kategóriák
részletezésénél talál ezzel kapcsolatban (Licencek és magyarázatuk fejezet).

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV

Minden partnerintézmény maga felelős a dokumentum helyes, jogszabályoknak megfelelő
feltöltéséért, metaadatolásáért.

A FORUM HUNGARICUM NONPROFIT KFT. A FELTÖLTÖTT DOKUMENTUMOKÉRT SZERZŐI
ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGI SZEMPONTBÓL FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.
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SZERZŐI JOGI KATEGÓRIÁK A MANDA ADATBÁZISBAN
A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. partnerintézményeinek érdeke, hogy fokozott figyelemmel
töltsék ki a szerzői jogi információkkal kapcsolatos metaadat-mezőket:

Hozzáférési jogok (erősen ajánlott)
Információ arról, hogy az eredeti dokumentum, tárgy milyen feltételekkel, ingyenesen vagy
díjszabással elérhető, ill. tekinthető meg az adatszolgáltató intézményben.

Licenc (kötelező)
A digitalizált dokumentum, a digitális mű felhasználását hivatalosan engedélyező vagy korlátozó
szabály.

Jogtulajdonos (kötelező)
Az a személy (ritkábban, jogkezelés esetén lehet intézmény), aki/amely a dokumentum tulajdonjogai
felett rendelkezik. Szerzői vagy jogkezelői joggal bír.

Vízjelek
A digitalizált dokumentumokon elhelyezett vízjelek használatát nem támogatjuk – az Europeanához
hasonlóan. Az Europeana számára fontos, hogy a jogi problémákat feloldva – többnyire a
licenchasználat megreformálásával – tegye közzé a kulturális javakat, ezért nem preferálja a vízjelezett
dokumentumokat, azokat nem jeleníti meg virtuális kiállításain.

FONTOS KIEMELNI, HOGY A FORUM HUNGARICUM NONPROFIT KFT. NEM VONJA MAGÁHOZ A
KELETKEZETT DIGITÁLIS TARTALMAK JOGTULAJDONLÁSÁT.
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HOZZÁFÉRÉSI JOGOK

HOZZÁFÉRÉSI JOGOK: információ arról, hogy az eredeti dokumentum, tárgy milyen feltételekkel,
ingyenesen vagy díjszabással elérhető, ill. tekinthető meg az adatszolgáltató intézményben. Legördülő
menüből választható. Erősen ajánlott adatmező.

Fizetős hozzáférés: az eredeti tárgy a dokumentumot birtokló intézménynél díjfizetés mellett
hozzáférhető/ tekinthető meg. Például: szolgáltatás díja, belépőjegy az adott intézményhez stb.
Ingyenes hozzáférés: az eredeti tárgy a dokumentumot birtokló intézménynél ingyenesen
hozzáférhető / tekinthető meg.
Fizetés ellenében letölthető: az eredeti, digitálisan született dokumentum az azt birtokló
intézménynél díjfizetés mellett hozzáférhető / tekinthető meg.
Ingyenesen letölthető: az eredeti, digitálisan született dokumentum az azt birtokló intézménynél
ingyenesen hozzáférhető / tekinthető meg.
Kutatási engedéllyel hozzáférhető: az eredeti, fizikai dokumentum az azt birtokló intézménynél
kutatási engedéllyel hozzáférhető.
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LICENC MEZŐ
CREATIVE COMMONS LICENCEK

LICENC: a digitalizált dokumentum, a digitális mű felhasználását hivatalosan engedélyező vagy
korlátozó szabály. Legördülő menüből választható. Kötelező mező.

A Creative Commons (CC) licencek lehetővé teszik a szerzői jogi
védettséget élvező művek jogtulajdonosainak, hogy művüket
elérhetővé tegyék mások számára, ill. bizonyos kikötésekkel
engedélyezzék felhasználásukat.
A CC licencek csak a jogtulajdonosok engedélyével alkalmazhatóak.
A következő licenceket a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. az Europeana szerzői jogi kategóriái
alapján ajánlja, mint a digitalizált tartalmak további felhasználására mutató szabályt.
A felsorolás a legnyitottabb licenctől kezdődik, a legszigorúbbal végződik.
Ajánljuk, hogy tájékozódjon a licencekről, mielőtt kiválasztja a megfelelő(eke)t, illetve konzultáljon
intézménye jogászával. A Creative Commons weboldala segítséget nyújt a választáshoz:
http://creativecommons.org/choose

RIGHTSSTATEMENTS.ORG LICENCEK

A
RightsStatement.org
egy
standard jognyilatkozat készletet
kínál, amelyek felhasználhatók a digitális művek szerzői jogi és újra-felhasználási státuszának
magyarázatához a nyilvánosság részére. Jognyilatkozataink a főbb aggregációs platformok,
mint például az Amerikai Digitális Közkönyvtár és az Europeana támogatását élvezik. Úgy
tervezték meg őket, hogy emberi és gépi (keresőmotorok) használatra is alkalmasak és
kiaknázzák a szemantikus web technológiák lehetőségeit. Bővebb információk:
http://rightsstatements.org

Licenceink az Europeana által javasolt licencek alapján kerültek felsorolásra:
http://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
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LICENCEK ÉS MAGYARÁZATUK

SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT NEM ÁLLÓ MŰVEK

1. The Public Domain Mark (PDM) = közkincsnek jelölve

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: PDM
URL: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
A szerző halálát követően eltelt 70 év, vagy szerzője ismeretlen és a dokumentum első nyilvánosságra
hozatala óta eltelt 70 év, ill. a mű nem tartozik szerzői jogi védelem alá. A közkincsnek jelölt
dokumentumokat nem védi a szerzői jog, tehát bárki által felhasználhatóak, másolhatóak,
módosíthatóak.
Amint a védelmi időszak lejár, a művek automatikusan átkerülnek Public Domain vagyis közkincs
kategóriába. Ezután nem lehet kizárólagos ellenőrzést gyakorolni a közkincs kategóriájú művek felett,
és nem lehet kizárólagos jogokat követelni a már közkinccsé vált művek visszaállításával, ha azokat
reprodukálják, vagy technikai és/vagy szerződéses intézkedésekkel korlátozzák a hozzáférést azok
reprodukcióihoz.
A közkincs tartalom digitalizálása nem jelenti új jogosultság létrejöttét. Tehát: azok a művek, amelyek
közkincs kategóriába tartoznak analóg formában, azok a digitalizálás után is azok maradnak.
URL: http://pro.europeana.eu/get-involved/europeana-tech/europeana-tech-events/theeuropeana-public-domain-charter
Kiemelten ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

2. No Copyright – non-commercial use only (NoC-NC) = digitális közkincs, kereskedelmi célra nem
használható

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: NoC-NC
URL: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/
A kategória olyan közkincsek digitális változatára vonatkozik, melyeket közületi és magán
együttműködés keretében digitalizáltak. A partnerek megállapodtak abban, hogy harmadik fél nem
használhatja kereskedelmi célokra a tárgy digitális képmását. Viszont engedély nélkül másolható,
módosítható, továbbadható, bemutatható vagy előadható, nem kereskedelmi célra. Bármilyen más
engedélyhez kötött felhasználás esetén a digitális közkincset elérhetővé tevő szervezet általános
szerződési feltételei az irányadóak.
A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja
ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga
felelős a használatért.
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A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő
szervezet weboldalán.
A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szükség lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság,
magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.
Kiemelten ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

3. No Copyright – Other Known Legal Restrictions (NoC-OKLR) = egyéb jogi korlátozás alá esik

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: NoC-OKLR
URL: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-OKLR/1.0/
Szerzői jog vagy ahhoz kapcsolódó jogok által nem védett dokumentum. Viszont ettől eltérő egy vagy
több illetékesség, törvény ismert, mely korlátozza a dokumentum felhasználhatóságát. Kérjük, hogy
forduljon a feltöltő szervezethez további információkért.
A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja
ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga
felelős a használatért.
A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő
szervezet weboldalán.
A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szükség lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság,
magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.
Kiemelten ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

4. The Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0) = a szerző művét
közkincsnek minősíti, ezzel együtt lemond jogairól.

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: CC0
URL: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Azon dokumentumok esetében használható, amelyek jogtulajdonosa lemondott a művéhez fűződő
minden jogáról. Ez esetben a dokumentum korlátozás nélkül felhasználható. A közkincs kategória
szűkítése: a dokumentumnak szerzője van, de szerzői jogait nem tartja fenn.
Kiemelten ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató
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CREATIVE COMMONS ‚SZABAD LICENCEK’
Szabad az, amit bárki jelentős korlátozások nélkül: felhasználhat, tanulmányozhat, lemásolhat,
módosíthat, ill. a módosított változatokat publikálhatja.

5. Creative Commons - Attribution (CC BY) = Nevezd meg!

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: CC BY
URL: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, akár
kereskedelmileg céllal is, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a
jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét). A legalkalmazkodóbb licenc.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

6. Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA) = Nevezd meg! Így add tovább!

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: CC BY-SA
URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, akár
kereskedelmi céllal is, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a
jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét), és azonos feltételekkel engedélyezik új művüket.
Minden így született új műre, az eredetivel azonos licenc fog vonatkozni, tehát az újaknál is
engedélyezett lesz a kereskedelmi felhasználás.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

CREATIVE COMMONS ‚NEM SZABAD LICENCEK’
A mű korlátozásokkal hozzáférhető, felhasználható, pl. kereskedelmi felhasználásra vonatozó
korlátozás, illetve módosítás, átdolgozás tiltása.

7. Creative Commons - Attribution, No Derivatives (CC BY-ND) = Nevezd meg! Ne változtasd!

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: CC BY-ND
URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, kereskedelmi vagy nem kereskedelmileg
céllal egyaránt, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos)
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nevét vagy álnevét, a mű címét). Azonban a mű nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás,
azaz származékos mű.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

8. Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (CC BY-NC) = Nevezd meg! Ne add el!

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: CC BY-NC
URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, amennyiben
feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű
címét). A módosított, átdolgozott, azaz a származékos művekre nem vonatkoztathatóak az eredeti
műre vonatkozó feltételek. Azonban a mű kereskedelmi célra nem használható fel.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

9. Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (CC BY-NC-SA) = Nevezd meg! Ne
add el! Így add tovább!

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: CC BY-NC-SA
URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, amennyiben
feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű
címét), és azonos feltételekkel engedélyezik új művüket. Azonban a mű kereskedelmi célra nem
használható fel. Minden így született új műre, az eredetivel azonos licenc fog vonatkozni, tehát az
újaknál sem engedélyezett a kereskedelmi felhasználás.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

10. Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivatives (CC BY-NC-ND) = Nevezd
meg! Ne add el! Ne változtasd!

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: CC BY-NC-ND
URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Ez a legszigorúbb a hat licenc közül. Csak a letöltést és a megosztást engedélyezi, amennyiben
feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű
címét), de nem módosíthatják, nem készíthető belőle átdolgozás, azaz származékos mű, illetve nem
használhatják kereskedelmi célra.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató
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SZERZŐI JOGI OLTALOM ALATT ÁLLÓ MŰVEK

11. In Copyright (InC) = a mű szerzői jogi védelem alá tartozik

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: Minden jog fenntartva
URL: http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Szerzői jog vagy ahhoz kapcsolódó jogok által védett dokumentum. A szerzői jogban és a kapcsolódó
jogokban megengedett módon szabad felhasználni. Egyéb felhasználási esetben a jogtulajdonos(ok)
engedélyét szükséges megszerezni.
A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja
ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga
felelős a használatért.
A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő
szervezet weboldalán.
A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szüksége lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság,
magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, esetleg belépett felhasználó

12. In Copyright – Educational Use Permitted (InC-EDU) = a mű szerzői jogi védelem alá tartozik,
azonban oktatási célra felhasználható

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: InC-EDU
URL: http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/
Szerzői jog és/vagy ahhoz kapcsolódó jogok által védett dokumentum. Az ezekben engedélyezett
módon felhasználható. Ezen kívül oktatási célra felhasználható, melyhez nincs szükség a
tulajdonos(ok) engedélyére. Egyéb használatnál szükséges megszerezni a tulajdonos(ok) engedélyét.
A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja
ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga
felelős a használatért.
A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő
szervezet weboldalán.
A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szüksége lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság,
magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató
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13. Árvamű/In Copyright - EU Orphan Work (InC-EU-OW)/

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: Árvamű
URL: http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/
Az első publikálás szerinti országban árvaműként azonosított dokumentum, mely szerzői jogok által
védett és megfelel az árvaművek bizonyos engedélyezett felhasználásáról szóló Európai Parlament
2012/28/EU direktívájának és az Európai Tanács 2012 október 25-i direktívájának. Ebben az esetben a
dokumentumnál vagy nem azonosítottak jogtulajdonost (a) vagy azonosították, de ismeretlen helyen
tartózkodik, felkutatása nem járt eredménnyel (b). A kutatás eredménye elérhető az EU Árvaművek
Adatbázisban. A dokumentum a szerzői jogok és azzal szomszédos jogok által engedélyezett módon
felhasználható.
A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja
ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga
felelős a használatért.
A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő
szervezet weboldalán.
A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szüksége lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság,
magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.
Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ad ki felhasználási engedélyt annak a
személynek, akinek a jogszabályban meghatározottak szerint lefolytatott kísérlete a szerző
felkutatására nem járt eredménnyel: http://www.sztnh.gov.hu/szerzoijog/arva
Egy meghatározott kedvezményezett intézményi körnek 2014. október 29-től lehetősége van arra,
hogy a saját gyűjteményébe tartozó árvaműveket meghatározott célra szabadon felhasználhassa. A
kedvezményezett intézmények köre a következő: a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak,
iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint
közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve hangarchívumok. A felhasználás feltétele, hogy az adott mű
jogosultjának(ainak) felkutatására irányuló gondos és jóhiszemű jogosultkutatás eredménytelen
maradt, és hogy az adott mű vonatkozásában bizonyos információk egy egységes uniós online
adatbázisban rögzítésre kerüljenek.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

12

14. Ismeretlen /Copyright Not Evaluated (CNE)/ = nem meghatározott szerzői jog

A licenc metaadat-mezőben az alábbit kell feltüntetni: Ismeretlen
URL: http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/
A dokumentumnak nincs meghatározva a szerzői jogi státusza. Forduljon a feltöltő szervezethez
további információkért. A szerzői jogi rendelkezések által engedélyezett módon használható fel a
dokumentum.
A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja
ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga
felelős a használatért.
A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő
szervezet weboldalán.
A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szüksége lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság,
magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató

LICENCENKÉNT AJÁNLOTT SZEREPKÖRÖK

Licenc rövidítése
PDM
NoC-NC
NoC-OKLR
CC0
CC BY
CC BY-SA
CC BY-ND
CC BY-NC
CC BY-NC-SA
CC BY-NC-ND
Minden jog fenntartva
InC-EDU
Árvamű
Ismeretlen

Ajánlott szerepkör
Látogató
Látogató
Látogató
Látogató
Látogató
Látogató
Látogató
Látogató
Látogató
Látogató
Látogató, esetleg Belépett felhasználó
Látogató
Látogató
Látogató
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SZEREPKÖRÖK MAGYARÁZATA
Látogató: a dokumentum mindenki által látható, letölthető az interneten.
A publikus feltöltések fontossága
Az adatbázis célja, hogy tartalma, dokumentumai széleskörűen eljussanak minden felhasználó felé,
hogy mindenki részesülhessen a magyar kultúrkincsből.
Ezért kérjük és ajánljuk, hogy a digitalizálandó objektumok kiválasztásánál, feltöltésénél részesüljenek
preferenciában azok, amelyek publikusak, így megtekinthetőek bárki számára a weben.
Ennek érdekében a szerepkört ‚Látogató’-ként állítsák be.

Belépett felhasználó: az adatbázisba feltöltött dokumentum nem megnyitható, ill. nem elérhető,
csupán a hozzá tartozó metaadatok és kisméretű lead kép hozzáférhető és tanulmányozható.
A lead kép (nézőkép) és a metaadatok nyilvánosan elérhetőek korlátozás nélkül.

SZEREPKÖRKÉNT LÁTOGATÓ VAGY BELÉPETT FELHASZNÁLÓ BEÁLLÍTÁSA KÖTELEZŐ!

A fent említett két opció használatára van lehetőség, szerkesztőt NE állítson be ‚szerepkör’-ként!

Kérjük a ‚típus’ (szöveg, kép, hang, AV anyag, 3D) megadását is értelemszerűen!
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SZEREPKÖR MEGADÁSA

Az 1. képen a piros pont
helyén kell duplán
kattintani.

Ekkor megjelenik a 2. képen látható legördülő lista.
Ott szintén a piros pont mutatja, hova kell kattintani, majd a 3. kép szerint ki lehet választani a
‚látogató’, illetve ‚belépett felhasználó’ elemet.

Belépett felhasználó szerepkör esetén a keresőfelületen az alábbi ikon
jelenik meg a felhasználói jogosultággal nem rendelkező látogatók számára:

A ‚típus’ esetén hasonlóan kell eljárni, vagyis ki kell választani a legördülő listából a feltöltött bináris
formátumának megfelelő listaelemet.
(A bináris formájának megfelelő típus - szöveg, kép, hang, AV vagy 3D – ikon beállítását teszi
lehetővé a központi nyilvános oldalon.)
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JOGTULAJDONOS
Jogtulajdonos: az a személy (ritkábban, jogkezelés esetén lehet intézmény), aki/amely a dokumentum
tulajdonjogai felett rendelkezik. Szerzői vagy jogkezelői joggal bír.
Fontos mező, a hozzáférési jogokhoz és a licenchez hasonlóan KÖTELEZŐ!
Az adatmezőben feltüntetendő:


A dokumentumot létrehozó személy (szerző, alkotó) neve; A jogtulajdonos halála után



örökösei rendelkezhetnek a dokumentum fölötti jogokkal. A szerző halála után 70 évvel
avulnak el a szerzői jogok.
Vagy a jogtulajdonos intézmény neve (ritkább esetben).

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 4. § (1) a szerzői jog azt illeti,
aki a művet megalkotta (szerző).
Ezt kérjük figyelembe venni, amikor kitöltik a jogtulajdonos mezőt!

Továbbá, ha a jogtulajdonos kiléte nem tisztázott, és még kutatás tárgyát képezi, kérjük, hogy a
Jogtulajdonos metaadat-mezőben az alábbit tüntessék fel:
Ismeretlen (Kutatás alatt)

Amennyiben a jogtulajdonos olyan magánszemély, aki nem járult hozzá a Forum Hungaricum központi,
nyilvános adatbázisában a vonatkozó tételeknél neve szerepeltetéséhez, kérjük az alábbi adatot
tüntessék fel a Jogtulajdonos metaadat-mezőben:
Magánszemély
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