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Felhasznalasi enqedely 
a Szentes Varosi Konyvtar altai rnukodtetett e-Konyvtar Szentes szarnara" 

Alulirott J. .A.~A))..r L~.~~. ,( mint szerzo illetve jogtulajdonos hozzajarulok az 

alabbi mO(vek)nek az interneten val6 nyilvanossa tetelehez Szentes .Varosi Konyvtar Nonprofit 
Kozhasznu Kft. (6600 Szentes, Kossuth u. 33-35:) , mint szolqaltato altai mOkbdtetett e-Konyvtar 

Szentes szarnara: 
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Egyben elfogadom az e-Konyvtar Szentes - alabbiakban leirt - alapelveit a dokumentum 

felhasznalasara vonatkoz6an. Tovabba kijelentem, hogy az adornanyozassal es ezen alapelvek 

elfoqadasaval csak sajat val6s jogaimat gyakoroltam, igy ez a gesztusom rnasok joqviszonyat nem 

csorbitja. Az e-Konyvtar-ban val6 szolqaltatassal kapcsolatban a szerzoi jogdijr61lemondok. 

A e-Konyvtar Szentes, mint a Szentes Varosi Konyvtar digitalis gyUjtemenye es lnternet-szolqaltatasa, 

oktatasi es tudornanyos, non-profit celokra a http ://ekonvvtar.vksz.hu cimen kozzeteheti ezt a 

dokumentumot es egy haqyornanyos konyvtarhoz hasonl6an megengedheti a felhasznaloknak, hogy 

elolvassak azt illetve rnaqancelra rnasolatot keszltsenek r6la. Az e-Konyvtar csak az ilyen jeliegO 

felhasznalashoz rendelkezik a dokumentum felett, a szerzoi es tulajdonosi jogok, valamint az Ozleti 

celu felhasznalasi lehetoseqek tovabbra is a szerzot (joqtulaidonost) illetik . 

Az e-Konyvtar koteles elhelyezni a lentebb kozolt copyright meqjeqyzest a dokumentum minden 

kozzetett peldanya mellett. Ez minden esetben alacsonyabb prioritasu , mint a dokumentumban 

szereplo eqyeb kikotesek a felhasznalasra es terjesztesre vonatkoz6an (amennyiben vannak ilyenek). 

Az e-Konyvtar uzerneltetoi kbtelesek torolnl a dokumentumot a allornanybol , ha ketseg rnerul fel a 

nyilvanos terjesztes joqossaqat illetoen , vagy ha a szerzo (joqtulajdonos) ezt keri . 
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A szerzo postacime: ((;i?q.f?i?/~ .!~(t .'Tl~ [r.r1~ t: ..~ &.: Tel.: Cfl).. J..1~t..~}3] 
*Ez a dokumentum az e-Konyvtar Szentes oldalarol szarrnazlk. A szerzol es egyeb jogok a dokumentum szerzojet 
Uogtulajdonosat) illetik. Ha a szerzo kulon is rendelkezik a szoveqben a terjesztesi es felhasznalasi jogokr61, akkor az 0 
meqkotesei felulbiraliak az alabbi megjegyzeseket. Ugyancsak 0 a felelos azert, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus 
forrnaban vale terjesztese nem serti rnasok szerzoi joga it. Az e-Konyvtar uzemettetc l fenntartjak maguknak a jogot, hogy ha 
ketseq merOI fel a dokumenlum szabad terjesztesenek lehetosegel tlletoen, akkor toroljek az allomanyukbot. 

Ez a dokumentum eleklronikus forrnaban szabadon masolhato, terjesztheto, de csak sajat celokra , nem-kereskedelmi 
jellegu alkalrnazasokhoz, valtoztatasok nelkul es aforrasra val6 rneqfelelo hivatkozassal hasznalhato. Minden mas terjesztesi 
es felhasznalasi forma eseteben a szerzo/tulajdonos enqedelyet kell kerni. 

Az s-Konyvtar Szenles elsosorban a varos es vonzaskorzete helytorteneti vonatkozasu dokumentuma it kivanja kozzetenni 
oktatasi es kulturalls celokra. Az e-Konyvtar kezeloit a kepzes@vksz.hu e-mail cimen lehet elerni. A szolqaltatas URL cime: 
http://ekonyvtar.vksz.hu 
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