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Használati útmutató közkincsekhez
Nevezd meg az alkotót! Amikor felhasználsz egy közkincsnek minősülő
művet, kérünk, tüntesd fel az alkotó vagy szerző nevét. Kérünk, hogy tüntesd
fel az intézményt is, amely számodra az alkotást szolgáltatta (például egy
levéltár, múzeum vagy könyvtár), mivel minél többen tüntetik fel az
intézményt, annál nagyobb az ösztönzés, hogy még több közkincset
tegyenek elérhetővé az interneten.
Mutass tiszteletet az eredeti mű iránt! Kérünk, hogy ne használd az
alkotást olyan módon, amely törvénytelen vagy félrevezető. Ha módosítasz
és tovább adsz egy közkincset, egyértelműen fel kell tüntetned bármiféle
változtatást. Úgy címkézd fel a művet, hogy látható legyen, hogy
módosítottál rajta, így a felhasználók tudhatják, kitől származnak a
változtatások.
Védd meg az alkotót és a szolgáltatók jó hírnevét! Ha felhasználsz vagy
módosítasz egy közkincsnek számító alkotást, ne állítsd be úgy az eredeti
szerzőt vagy a szolgáltatót, mint a változtatások elkövetőjét. Az alkotó vagy
szolgáltató nevét, logóját, azok beleegyezése nélkül, nem szabad a
módosított

alkotás

vagy

bármilyen

felhasználásának

hitelesítésére

használni.
Mutass tiszteletet az alkotó iránt! Ha az alkotó vagy az alkotó nevében a
szolgáltató azt kéri, hogy a közkincsnek számító alkotás ne legyen módosítva
vagy csak bizonyos körülmények között legyen felhasználva, kérünk, tartsd
tiszteletben a kérésüket.
Oszd meg a tudást! Ha a közkincset egy új alkotás létrehozásához
használod fel, vagy ha rendelkezel bármi új információval az alkotásról
(például honnan származik, ki a szerzője, jogtulajdonosa), kérünk, oszd meg
ezt a tudást. Ezt megteheted felcímkézéssel (taggeléssel), jegyzetek vagy
kommentek hozzáfűzésével az online közkincshez, illetve ha visszaküldöd
ezeket az információkat az intézménynek, amely a tárgy eredetijét őrzi.
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Légy tájékozott és körültekintő a különböző kultúrákra nézve! Ha az
alkotás kulturálisan érzékeny elemeket tartalmaz, ne változtasd meg vagy
használd fel ezeket olyan módokon, amelyek sértőek lehetnek más kultúrák
vagy közösségek számára.
Támogasd a közkincsek gazdagítására irányuló erőfeszítéseket! A
közkincsek felhasználóit arra kérjük, támogassák a kulturális és tudományos
örökséggel

foglalkozó

szervezeteket

abban,

hogy

gondozhassák,

megőrizhessék, digitalizálhassák és elérhetővé tehessék a közkincseket. A
támogatás lehet pénzügyi hozzájárulás vagy önkéntes munka, különösen
akkor, ha az alkotások kereskedelmi vagy egyéb for-profit céllal lettek
felhasználva, illetve ha a szolgáltató közintézmény vagy non-profit.
Tartsd meg a közkincshez csatolt jelzéseket és figyelmeztetéseket! A
közkincsek felhasználójának nem szabad eltávolítania az alkotáshoz csatolt,
közkincs jellegről tájékoztató jelzést vagy figyelmeztetést, vagy félrevezető
tájékoztatást adnia az alkotás szerzői jogi státuszáról.
Ez a felhasználási útmutató a jó szándékra alapszik, nem jogi érvényű
szerződés. K
 érünk, hogy tartsd tiszteletben.
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