
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTEK 
 

1. A jelen felhasználási feltételek a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (székhelye: H–1016 Budapest, Aladár 

u. 17. adószám: 19719548-1-41, továbbiakban: „KÉSZ”) honlapján – www.nepenekgyujtemeny.keesz.hu – 

megtalálható, Kárpát-medencei népénekgyűjteményben megjelent kottagrafikák (továbbiakban: „kottagrafika”) 

valamint a kottagrafikák alapján elkészített hangzóanyag (továbbiakban. „hanganyag”) használatának feltételeit 

tartalmazzák.  

2. A feltétek hatálya kiterjed mindenkire, aki a kottagrafikák/hanganyag bármely elemének használatát megkezdi 

(továbbiakban: „Felhasználó”). A Felhasználó a használat megkezdésével egyidejűleg elfogadja a jelen 

felhasználói feltételeket. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget. 

3. A KÉSZ bármikor jogosult jelen feltételek módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában 

tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a kották bármely elemének 

használatát megkezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. 

4. A kottagrafikák és a hanganyag szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és a 

kottagrafikák/hanganyag védelmét szolgáló jogok kizárólag a KÉSZ-t illetik meg. A KÉSZ mint jogosult 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy:  

- a kottagrafikákat a Felhasználó a képernyőn megjelenítse, olvassa, letöltse, nem kereskedelmi forgalomba 

hozatal céljából adathordozóra lementse, kinyomtassa, saját célra használja, ha ehhez szükséges, ideiglenesen 

többszörözze, 

- a hanganyagot a Felhasználó hallgassa, letöltse, nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából adathordozóra 

lementse, saját célra lejátssza, ha ehhez szükséges, ideiglenesen többszörözze. 

A kottagrafikák/hanganyag kereskedelmi forgalomba hozatala, értékesítése és 

bármilyen módon történő hasznosítása tilos. 

5. A kottagrafikák/hanganyag felhasználásánál tájékoztatást kell adni arról, hogy vonatkozásukban a szerzői jogok 

jogosultja kizárólagosan a KÉSZ. 

6. Felhasználó a kottagrafikákat/hanganyagot csak változtatás (így különösen eltorzítás, egyes elemek, vagy az 

elemek egymáshoz viszonyított elhelyezésének megváltoztatása, megcsonkítása) nélkül használhatja. 

7. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a kottagrafikák/hanganyag jelen felhasználási 

feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználására irányul, vagy az üzemeltetéséhez 

használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti 

a kották rendeltetésszerű használatát. 

8. A kottagrafikák/hanganyag kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a KÉSZ 

jogainak sérelme nélkül használhatók. 

9. Amennyiben valamely Felhasználó a hatályos jogszabályokba, vagy jelen feltételekbe ütközően, vagy egyébként 

visszaélésszerűen használja a kottagrafikákat/hanganyagot, a KÉSZ jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait 

felfüggeszteni vagy megszüntetni. 

10. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely 

hatóság, illetve bíróság a KÉSZ-szel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles 

minden a KÉSZ által megkövetelt intézkedést megtenni, és a KÉSZ-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni 

hátrányt és költséget, amely Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben 

keletkezett. 

11. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett 

károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a KÉSZ a felelősségét kizárja, ideértve a 

vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő 

személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy 

nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is. 

12. A Felhasználó felelőssége a kottagrafikák/hanganyag használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a 

használat megszűnését követően minden térbeli, időbeli korlátozástól és minden egyéb feltételtől függetlenül 

továbbra is fennáll. 

http://www.keesz.hu/

