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Részvételi és felhasználási feltételek
Ezt a weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon található minden információt,
szöveget, képfelvételt, videót, programkódot, grafikát és egyéb anyagot (együttesen:
Tartalom) a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (a továbbiakban: Üzemeltető), mint
a Magyar Zsidó Múzeumi és Levéltár fenntartója üzemelteti a nyilvánosság tagjai számára, a
Légy része! múzeumi program gyűjtőprogram keretein belül.
A programban résztvevő személyek által feltöltött (képi és írásos) tartalmak ellenőrzését,
gyűjteményes adatbázis kezelését, honlap szerkesztését a Magyar Zsidó Múzeum
(továbbiakban: Szerkesztő) megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársai végzik.
A Légy része! Programban regisztráló minden természetes személy (továbbiakban: Résztvevő)
a Regisztrációs adatlap teljeskörű kitöltésével, képek önkéntes feltöltésével elfogadja és
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a
vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. A Résztvevő kijelenti, hogy jogosult
ezeket a Feltételeket saját vagy az általa képviselt fél nevében elfogadni.
Amennyiben a Résztvevő nem fogadja el a fenti feltételeket, nem használhatja a Weboldalt.
Feltételek:
1. A Légy része! Programban résztvevő természetes személy a Regisztrációs adatlap teljeskörű
kitöltésével, képek önkéntes feltöltésével saját döntése alapján vesz részt a programban,
személyes történetét, általa készített képfelvételeket önként osztja meg másokkal. Azokért
kizárólagos és teljes körű felelősséget vállal, kizárva ezzel az Üzemeltető bárminemű
felelősségét.
2. A regisztrált Résztvevő (továbbiakban: Résztvevő) kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi,
hogy kizárólag olyan tartalmakat tölthet fel, amelyek nem sértik harmadik személyek
személyhez fűződő (így különösen a névviseléséhez, képfelvételéhez, magántitokhoz, kegyeleti
és információs önrendelkezéshez fűződő jogokat), valamint szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.
3. A Résztvevő szavatosságot vállal az Üzemeltetővel szemben, valamint mind harmadik
személyekkel szemben azért, hogy az általa feltöltött valamennyi képfelvétel és egyéb
dokumentum tekintetében teljes körű, időbeli és térbeli korlátozástól mentes, kizárólagos vagy
nem kizárólagos felhasználási jog illeti meg őt. Szavatolja, hogy a feltöltött tartalmakon
másnak olyan joga, vagy igénye nem áll fenn, amely a Résztvevő, az Üzemeltető, vagy bármely
harmadik személy felhasználási jogainak gyakorlását korlátozná, akadályozná vagy kizárná.
Jelen pont megszegéséből eredő valamennyi az Üzemeltetőnek, illetve harmadik személynek
okozott kárért a Résztvevő a felelős.
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4. A Résztvevő szavatosságot vállal, hogy az általa feltöltött valamennyi tartalom tekintetében,
és esetlegesen az érintett harmadik személy hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezik a
tartalmak féltöltésére, a feltöltéssel harmadik személyek személyiségi és szellemi tulajdonhoz
fűződő jogait nem sérti. Jelen pont megszegéséből eredő valamennyi Üzemeltetőnek, illetve
harmadik személynek okozott kárért a Résztvevő a felelős.
5. A Résztvevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek elfogadásával az
általa feltöltött tartalmakat az Üzemeltető jogosult szerverén tárolni, azokat másolni, oldalán
felhasználni, megosztani, nyilvánosan megjeleníteni, kiállítani, szerkeszteni, 6. pontban
meghatározottak szerint megváltoztatni, módosítani, visszavonni, archiválni, adatbázisában
tárolni. Bármely egyéb felhasználási mód a Résztvevő írásbeli engedélyéhez kötött, ennek
megszegése esetén az Üzemeltetőt terheli a jogsértő felhasználás miatti felelősség. A
Résztvevő jogsértés esetén jogosult tiltakozni és a jogsértő felhasználás abbahagyását kérni az
Üzemeltetőtől.
Jogsértés esetén a Résztvevő a jog@mazsihisz.hu jogosult a fent említett jogsértő cselekmény
ellen tiltakozni, jogsértő cselekmény abbahagyását kérni.
6. A honlap Üzemeltetője és Szerkesztője a Résztvevő által feltöltött tartalmak bármifajta
eltorzítására, megcsonkítására vagy más olyan megváltoztatására vagy megcsorbítására nem
jogosult, a feltöltött tartalmakban csak olyan változtatásokat tehet, amely a felhasználáshoz
elengedhetetlen vagy nyilvánvalóan szükséges, azonban ez a feltöltött tartalom lényegét nem
érintheti.
7. A Résztvevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szerkesztő az oldal tartalmát bármikor
szerkesztheti, 6. pontban meghatározott feltételek betartásával megváltoztathatja, részben
vagy egészben módosíthatja, 7. pontban meghatározott esetekben a feltöltött tartalmat
visszavonhatja, ebben az esetben köteles a Résztvevőt a visszavonásról írásban értesíteni.
8. A Résztvevő kijelenti és tudomásul veszi, hogy olyan tartalom feltöltésére nem jogosult,
mely a fenti pontok valamelyikbe ütközik, továbbá amely bűncselekmény elkövetésére
alkalmas lehet így különösen nem tölt fel és oszt meg köznyugalom megzavarására, valamint
becsület és jó hírnév, szerzői jogok megsértésére alkalmas tartalmakat.
9. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. Törvény 7.
§ értelmében a Légy része program során feltöltött képeknek, történeteknek egésze, mint
adatbázis szerzői jogi védelemben részesülhet, abban az esetben ha tartalmának
összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű (gyűjteményes mű).
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A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem
részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben.
A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a szerkesztőt (jelen esetben a honlap Üzemeltetőjét)
illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi
teljesítmények jogosultjainak önálló jogait. A gyűjteményes mű szerzői jogi védelme nem terjed
ki a gyűjteményes mű tartalmi elemeire.
10. A Weboldalon található bármiféle képfelvétel vagy szöveges tartalom (mint gyűjteményes
mű egésze) jogosulatlan felhasználása esetén az Üzemeltető tiltakozhat, valamint követelheti
a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Budapest, 2021. január 12.

