Felhasználási engedély
a BMTK elektronikus könyvtára számára*1
Alulírott ………………………………….., mint a mellékelt listán látható …....db fotó(k) készítője/tulajdonosa/kiadója hozzájárulok ahhoz, hogy a digitális fotókat/képek (továbbiakban dokumentumok)
elektronikus változatát a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár az üzemeltetésében lévő Békés Megyei
Elektronikus Könyvtáron és a BékésWikin, a Békés megyei online enciklopédián keresztül nyilvánossá
tegye.
Egyben elfogadom a Békés Megyei Elektronikus Könyvtár és a BékésWiki- alábbiakban leírt - alapelveit a dokumentumok elektronikus példányainak felhasználására vonatkozóan. Továbbá kijelentem, hogy
az adományozással és ezen alapelvek elfogadásával csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát nem csorbítja ezzel a dokumentummal kapcsolatban. A dokumentumok elektronikus példányainak közzétételéért anyagi ellenszolgáltatásra nem tartok igényt.
A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár oktatási, tudományos és non-profit célokra - hálózaton vagy
egyéb számítógépes adathordozón - közzéteheti ezeket a dokumentumokat és egy hagyományos könyvtárhoz hasonlóan megengedheti az elektronikus könyvtár és a BékésWiki felhasználóinak, hogy megtekintsék azt illetve magáncélra másolatot készítsenek róla. A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár csak ilyen
jellegű felhasználáshoz rendelkezik a dokumentum felett, a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti
célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt/tulajdonost illetik.
Az elektronikus könyvtár gazdái kötelesek elhelyezni a ............................................................ copyright
megjegyzést a dokumentum minden közzétett példányán. Ez minden esetben alacsonyabb prioritású, mint
a dokumentumban szereplő egyéb kikötések a felhasználásra és terjesztésre vonatkozóan (amennyiben
vannak ilyenek). Az elektronikus könyvtár üzemeltetői kötelesek törölni a dokumentumot az elektronikus
könyvtár állományából, ha kétség merül fel a nyilvános terjesztés jogosságát illetően, vagy ha a szerző/tulajdonos/kiadó ezt kéri.
Dátum: ....................................
Postacím: ........................................................................................
E-mail cím / telefon: ………………………………………………
Személyi igazolvány, útlevél, vagy más, személyazonosságot igazoló irat száma: ......................................
..........................................................
szerző/tulajdonos/kiadó
Az elektronikus könyvtár üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad
terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt az elektronikus könyvtár állományából. Az engedély tárgyát
képező dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nemkereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható.
Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a
műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licensz, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Békés Megyei Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási
szférát szeretné ellátni megyei vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. Az elektronikus könyvtárral kapcsolatban a bmk@bmk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni.
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Kitöltve, nyomtatva és aláírva a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. , valamint a Nagyközségi Könyvtár 5624 Doboz, Kossuth tér 10. címekre kérjük eljuttatni.

