
 

Adobe Stock kiegészítő feltételek 

Utolsó frissítés: 2016. október 15. Teljes egészében felváltja a 2016. június 16-i változatot.  

Az Adobe Stock szolgáltatásokat és a Tartalmat (az alábbi meghatározás szerint) Ön az alábbi kiegészítő 
feltételek alapján veheti igénybe, amelyek kiegészítik az Adobe.com Használati feltételeit, és azok részét alkotják 
(ezekkel a kiegészítő feltételekkel együttesen: „Feltételek”), és az alábbi webcímen találhatók: 
www.adobe.com/go/terms_hu. Az itt meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezések az Adobe.com Használati 
feltételeiben található meghatározások szerint értelmezendők. 

1. Meghatározások. 

1.1 A „Weboldal” alatt az Adobe Stock vagy más Adobe weboldalak értendők. 

1.2 A „Tartalom” jelentése minden fénykép, illusztráció, kép, videó, 3D elem, sablon (beleértve a sablonba 
foglalt vagy a sablonhoz mellékelt szerzői joggal védett anyagokat), vagy egyéb képi vagy grafikai alkotás, amit 
Ön a Weboldalakon keresztül megvásárol vagy letölt. 

2. Tulajdonjog 

A Szerződéses feltételek kifejezett rendelkezése hiányában az Adobe és licencszolgáltatói a Tartalomhoz 
kapcsolódó minden jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosai. E Feltételek alapján a Tartalomra 
vonatkozóan semmilyen jogcím vagy tulajdonosi érdekeltség nem kerül átruházásra Önre. 

3. A Tartalomra vonatkozó Licenc. 

3.1 Standard licenc. Amennyiben Ön betartja a Feltételek rendelkezéseit, nem kizárólagos, örökös, globális, 
allicencbe nem adható, nem átruházható licencet adunk Önnek a Tartalom felhasználására, reprodukálására, 
módosítására és megjelenítésére marketing, promóciós, belső prezentációs és dekoratív célra, digitális 
produkciókban, például mobil hirdetésekben, mobil alkalmazásokban, e-képeslapokon, e-publikációkban 
(e-könyvek, e-magazinok, blogok stb.), történő felhasználásra és személyes vagy nem kereskedelmi célú 
felhasználásra, a 4. szakasz (Korlátozások) korlátozásainak figyelembevételével („Standard licenc”). Ön nem 
rendelkezik Kibővített (Enhanced) licenccel (az alábbi meghatározás szerint) vagy Kiterjesztett (Extended) 
licenccel (az alábbi meghatározás szerint), kivéve, ha Kibővített licencet vagy Kiterjesztett licencet vásárolt az 
érintett Tartalomra. 

3.2 Kibővített licenc. Amennyiben Ön betartja a Feltételek rendelkezéseit, ha Kibővített licencet vásárol, akkor a 
Standard licenccel azonos jogokkal rendelkezik, de nem vonatkozik Önre a 4.2(A) szakasz („Kibővített licenc”). 
Ön nem rendelkezik Kibővített licenccel, ha nem vásárolt Kibővített licencet az érintett Tartalomra. 

3.3 Kiterjesztett licenc. Amennyiben Ön betartja a Feltételek rendelkezéseit, ha Kiterjesztett licencet vásárol, 
akkor a Kibővített licenccel azonos jogokkal rendelkezik, és a Tartalmat terjesztheti áruk vagy más szerzői 
tartalmak részeként („Kiterjesztett licenc”). A Tartalmat, felhasználhatja, reprodukálhatja, terjesztheti vagy 
megjelenítheti az alábbiakkal kapcsolatosan: 

(A) elektronikus sablonok és dizájnsablon alkalmazások viszonteladása; 

(B) viszonteladásra szánt termékek és szolgáltatások, nem kizárólagosan: bögrék, pólók, poszterek, képeslapok, 
poszterek vagy más szóróanyagok, és „igény szerinti nyomtatás” szolgáltatások; 

(C) PR-kampány áruk és szolgáltatások promóciója céljából a médiában. Ha egy Tartalmat promóciós 
sajtóközleményben használ fel, amit a média rendelkezésére bocsát, akkor a különálló képfájlt átadhatja a 
médiának, amennyiben a média számára csak a sajtóközlemény kapcsán engedélyezi a Tartalom publikációját 
és a média nem használja vagy terjeszti a Tartalmat más módon. 

http://www.adobe.com/go/terms_hu


3.4 Szerkesztői tartalmak. A Weboldalon „Csak szerkesztői felhasználásra” megjelölésű Tartalmakat 
(„Szerkesztői tartalmak”), csak nem kereskedelmi célokra, szerkesztői módon használhatja, reprodukálhatja és 
jelenítheti meg, és azokra további korlátozások vonatkoznak a 4.3 szakasz szerint (Szerkesztői felhasználás 
korlátozásai) és a Szerkesztői tartalomhoz mellékelt Dokumentáció kiegészítő korlátozásai (például, egyes 
Szerkesztői tartalmak csak bizonyos régiókban használhatók). A Szerkesztői tartalmat használhatja kereskedelmi 
célra, ha külön beszerzi az ehhez szükséges engedélyeket. A szerkesztői mód alatt azt értjük, hogy a Szerkesztői 
tartalmakat felhasználhatja olyan eseményekkel kapcsolatban, amelyek hírértékkel bírnak vagy kulturálisan 
jelentősek, jellemzően újságcikkekben vagy magazinokban, blogokban vagy hasonló médiumokban. 
Felhasználhat más (nem „Csak szerkesztői felhasználásra” megjelölésű) Tartalmakat is szerkesztői módon. 
Minden szerkesztői módon felhasznált Tartalom esetén fel kell tüntetnie a Tartalom szerzői jogának a 
tulajdonosát az alábbi formátumban: © Szerző neve – stock.adobe.com. 

3.5 Alkalmazotti és beszállítói felhasználás. Nem adhatja át a nem módosított Tartalmat. Mindazonáltal 
átadhatja a Tartalmat vagy engedélyezett származtatott tartalmakat tartalmazó fájlokat alkalmazottaknak vagy 
beszállítóknak, ha ezek az alkalmazottak vagy beszállítók vállalják e Feltételek korlátozásainak betartását és a 
Tartalmat csak az Ön megbízásából használják. Az alkalmazottak vagy beszállítók nem rendelkeznek további 
jogokkal a Tartalomra vonatkozóan. 

3.6 Felhasználás ügyfelek által. Ön felhasználhatja a Feltételek által biztosított licencet egy ügyfele érdekében, 
amennyiben átruházza a licencet ügyfelére, és ügyfelének be kell tartania e Feltételeket és korlátozásokat. 
Ön kizárólagos felelősséggel tartozik a Tartalom ügyfele által történő felhasználásáért. További licenceket kell 
vásárolnia, ha ugyanazt a Tartalmat további ügyfelek érdekében kívánja felhasználni. 

3.7 Digitális könyvtár. Ön létrehozhat digitális könyvtárat, hálózati konfigurációt vagy hasonló elrendezést abból 
a célból, hogy a Tartalmat megtekinthessék cége alkalmazottai és ügyfelei. 

3.8 Jogfenntartás. Ha a Tartalom felhasználása során megszegi e Feltételeket, utasíthatjuk Önt arra, hogy 
megszüntesse a Tartalom felhasználását, terjesztését és birtoklását, és Ön köteles minden ilyen utasítást azonnal 
végrehajtani. Fenntartunk minden, a jelen feltételek által nem szabályozott jogot. 

4. Korlátozások. 

4.1 Általános korlátozások. Tilos a Tartalommal való visszaélés. A 3. szakasz (A Tartalomra vonatkozó Licenc) 
kifejezett engedélyeit kivéve, tilosak az alábbiak: 

(A) a Tartalom vagy módosított Tartalom vagy bármely, a Tartalmat magába foglaló származtatott termék 
eladása, licencelése vagy terjesztése önállóan vagy online adatbázis vagy egyéb adatbázis részeként, olyan 
módon, ami lehetővé teszi harmadik fél részére a Tartalom felhasználását, letöltését, kiemelését vagy az ahhoz 
való hozzáférést önálló fájlként vagy elektronikus sablonként; 

(B) a Tartalom megosztása bármely más természetes vagy jogi személlyel, vagy a Tartalom online közlése 
letölthető formában vagy elektronikus hirdetőtábla rendszerben; 

(C) a Tartalom (önállóan vagy más szerzői tartalommal kombinálva) felhasználása, reprodukálása, terjesztése, 
előadása, módosítása vagy megjelenítése olyan módon, ami rágalmazásnak vagy becsületsértésnek minősülhet, 
illetve obszcén vagy jó erkölcsbe ütközik; 

(D) a Tartalom eredeti letöltött formájában, vagy az engedélyezett biztonsági másolaton, abba beágyazva, vagy 
azzal kapcsolatosan feltüntetett szerzői jogi vagy más tulajdonjogi megjegyzések és információk eltávolítása; 

(E) a Tartalom felhasználása kereskedelmi vagy szolgáltatási védjegyben; 

(F) a Tartalommal kapcsolatos minden olyan cselekvés, amely azt sugallhatja, hogy a Tartalom létrehozója, vagy 
a Tartalomban látható természetes vagy jogi személyek (ha vannak ilyenek) bármilyen politikai, gazdasági vagy 
egyéb véleményen alapuló mozgalmat vagy szervezetet támogatnak; 

(G) a Tartalom felhasználása olyan módon, amely a fotón látható személyt rossz fényben tünteti fel, vagy 
rágalmazó, törvénytelen, immorális vagy sértő helyzetbe hozza, nem kizárólagosan ideértve a Tartalom 



felhasználását pornográfiában, dohányreklámokban, felnőtt klubok vagy hasonló vállalkozások (például escort 
szolgáltatások) reklámjaiban, vagy politikai reklámokban, vagy olyan módon, ami fizikai vagy szellemi 
betegséget vagy sérültséget sugall; vagy 

(H) a Tartalom (vagy Szerkesztői tartalom) felhasználása szerkesztői módon a társuló szerzői jogi megjegyzés 
feltüntetése nélkül. 

4.2 További korlátozások. 

(A) Amennyiben nem rendelkezik Kibővített licenccel vagy Kiterjesztett licenccel egy Tartalomra, nem okozhatja 
vagy engedélyezheti a Tartalom reprodukcióját összesen több mint 500 000 példányban. Például, egy adott 
Tartalom nem szerepelhet egyszerre több mint 500 000 nyomtatott anyagon (szórólapok, reklámok, borítók, 
csomagolás stb.). Hasonlóan, a Tartalom nem használható fel tv-műsorban, videóban vagy más digitális 
produkcióban, ha a várható közönség összességében meghaladja az 500 000 nézőt. Ez a korlátozás nem 
vonatkozik: (1) olyan Tartalmakra, amelyek csak weboldalon, közösségi hálókon vagy mobil alkalmazásokban 
kerülnek felhasználásra; vagy (2) olyan Tartalmakra, amelyek videók. Ez a 4.2(A) szakasz nem vonatkozik azon 
tagokra, akik az Adobe Stock Enterprise ajánlaton keresztül licencelik a Tartalmakat („Vállalati Stock tagok”).  

(B) Ha nem rendelkezik Kiterjesztett licenccel a Tartalomra, akkor a Tartalmat áru részeként csak akkor 
terjesztheti, ha (1) a Tartalmat olyan mértékben módosították, hogy a módosított változat nem hasonlít jelentős 
mértékben az eredeti Tartalomra, és eredeti szerzői alkotásnak minősül, vagy (2) az áru elsődleges értékét nem 
maga a Tartalom alkotja. Ez azt jelenti, hogy a Standard licenc és a Kibővített licenc alapján egy nem módosított 
Tartalomból poszter készítése viszonteladásra nem engedélyezett, mivel az elsődleges értéket maga a Tartalom 
alkotja.  

(C) Ha nem rendelkezik Kiterjesztett licenccel egy Tartalomhoz, akkor nem használhatja, mellékelheti vagy 
integrálhatja a Tartalmat elektronikus sablonokba vagy dizájnsablonokba vagy alkalmazásokba (pl. webdizájn 
vagy prezentációs sablonok, elektronikus üdvözlő lapok vagy névjegyek). 

4.3 Szerkesztői felhasználás korlátozásai. A Szerkesztői tartalmakra vonatkozóan:  

(A) nem használhatja a Szerkesztői tartalmakat semmilyen kereskedelmi célra, többek közt hirdetésre, 
promócióra, „álcázott reklámra” (pl. hirdetés egy magazinban, szerkesztői cikk stílusában elkészítve); és 

(B) nem módosíthatja a Szerkesztői tartalmakat, kivéve a műszaki minőséget befolyásoló csekély módosításokat 
(pl. színtónus vagy világosság) vagy csekély vágást és átméretezést, és csak az esetben, ha megőrzi a Szerkesztői 
tartalom szerkesztői kontextusát és jelentését. 

4.4 Felhasználás weboldalakon. A Feltételek esetleges ellenkező rendelkezéseitől függetlenül, a Tartalmak 
weboldalakon történő használata esetén minden ésszerű intézkedést meg kell tennie, hogy megelőzze azt, hogy 
a weboldal látogatói letöltsék és felhasználják a Tartalmat. 

4.5 Felhasználás Közösségi hálókon. Feltöltheti vagy közzéteheti a Tartalom módosítatlan verzióját Közösségi 
hálókon, ha (A) szerzői jogi megjegyzést alkalmaz magán a Tartalmon (© Szerző neve – stock.adobe.com) és 
(B) a Közösségi háló felhasználási feltételei nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a Tartalomra 
vonatkozóan kizárólagos jogokat vagy tulajdonjogokat igényel bármely fél számára. A „Közösségi háló” 
jelentése olyan weboldal vagy alkalmazás, amely elsősorban a társas interakció elősegítésére törekszik 
felhasználói között, és lehetővé teszi a felhasználóknak tartalmak megosztását a társas interakció kapcsán. 

4.6 Megosztás Creative Cloud Team segítségével. A Creative Cloud Teamen keresztül licencelt Tartalmat 
használó csapattagoknak mind egyetlen jogi személyhez kell tartozniuk. A csapat előfizetését legfeljebb 
10 csapattag használhatja. Vállalati (Enterprise) előfizetés szükséges, ha 10-nél több tagnak kell hozzáférnie a 
szolgáltatáshoz, vagy ha más jogi személyekre kiterjedő licencet igényel. 

4.7 Megosztás Creative Cloud Enterprise segítségével. A Tartalmat a Creative Cloud Enterprise vagy Adobe 
Enterprise licencen keresztül használó Vállalati Stock tagok tartozhatnak eltérő jogi személyekhez a vállalaton 
belül. A Tartalomra vonatkozó minden ilyen licencet a vállalat bármely tagja felhasználhatja.  



5. Fizetési mód és előfizetés. 

5.1 Fizetési mód. Ha előfizetési csomagra fizet elő, akkor felhatalmaz minket az előfizetés idején közölt 
előfizetési díj felszámítására. Előfizetését automatikusan megújítjuk, kivéve ha azt lemondja az előfizetés 
megújulását megelőzően. Előfizetését felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük, ha nem tudjuk számlájára 
terhelni a vonatkozó díjakat. Az előfizetési díj változhat az előfizetés megújításakor. Ön felel minden díjért, amit 
fiókjának inaktiválásáig vagy megszüntetéséig felhalmoz. A díjak nem visszatéríthetőek, akkor sem, ha 
előfizetését annak lejárati ideje előtt megszüntetjük. 

5.2 Előfizetését nem ruházhatja át és nem engedélyezheti másoknak az Ön előfizetésének használatát, még 
akkor sem, ha az illetők az Ön üzlettársai, munkatársai, beszállítói vagy alkalmazottai. Csak a felhatalmazott 
felhasználók használhatják az előfizetést. Mindazonáltal, további licenceket vásárolhat, így több felhasználó 
használhatja a Tartalmat az előfizetésen keresztül. Felkérés esetén át kell adnia a felhatalmazott felhasználók 
listáját. A felhatalmazott felhasználók által letöltött minden Tartalom csak az Ön képviseletében használható fel. 
Ön és minden felhatalmazott felhasználó együttes és önálló felelősséggel is rendelkezik e Feltételek betartásáért. 

5.3 Fel nem használt letöltések. Engedélyezhetjük a fel nem használt letöltések átvitelét a megújított előfizetési 
időszakra egy bizonyos felső határértékig, ha az előfizetést megújította annak lejárata előtt, és nem váltott kisebb 
értékű előfizetési csomagra.  

5.4 Túlzott használat. Ha Ön túllépi az előfizetési csomagja esetén megengedett letöltések számát, akkor az 
előfizetési csomag megvételekor megadott fizetési információk felhasználásával Önre terhelhetjük a további 
letöltések díját, azok aktuális árának megfelelően. Az ilyen további letöltések ára eltérhet az előfizetési 
csomagban biztosított letöltések árától. 

5.5 Tárolt fizetési információk. Megkövetelhetjük fizetési információinak tárolását cégünknél, kizárólag 
kiegészítő Tartalmak és Szolgáltatások vásárlása céljából. Ha ezeket megvásárolja, akkor felhatalmaz minket a 
vonatkozó díjak számlájára terhelésére a megadott fizetési információk segítségével. Fizetési információit 
bármikor frissítheti fiókjában. 

6. Az Ön kártalanítási kötelezettségei. 

Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja az Adobe-t és leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, vezető 
tisztségviselőit, megbízottait, alkalmazottait, partnereit, valamint licencszolgáltatóit minden olyan követelésért, 
veszteségért vagy kárért, beleértve az ésszerű mértékű ügyvédi díjakat is, amit Ön a Tartalom felhasználásával 
okozott, vagy a jelen feltételek megsértésével okozott, beleértve a Szerkesztői tartalmak felhasználását 
kereskedelmi célokra a szükséges engedélyek megszerzése nélkül, kivéve a 7. szakasz kártalanítási feltételei alá 
eső eseteket (Cégünk kártalanítási kötelezettségei). 

Jogunkban áll minden követelés, per vagy eljárás védelmének felügyelete cégünk által választott jogászok révén, 
amennyiben a kártalanítási kötelezettség Önt terheli. Ön köteles minden ilyen követelés, per vagy eljárás 
védelmében teljes mértékben együttműködni cégünkkel. 

7. Cégünk kártalanítási kötelezettségei. 

7.1 Kártalanítási kötelezettségünk. Amennyiben a Tartalmat a Feltételeknek megfelelően használják, védelmet 
biztosítunk bármely harmadik fél részéről egy természetes vagy jogi személy elleni követelés, per vagy jogi 
eljárás esetén (együttesen: „Követelés”) , amely a Feltételek érvényességi időszakába esik, és amennyiben a 
Követelés azt állítja, hogy a Kártalanítás alá eső tartalomnak a Feltételeknek megfelelően történő használata az 
Ön részéről közvetlenül sérti a harmadik fél szerzői jogait, védjegyeit, reklámjogait vagy adatvédelmi jogait 
(„Jogsértési követelés”). A „Kártalanítás alá eső tartalom” jelentése bármely Tartalom, amelyet Ön a 
Weboldalon vásárolt meg vagy onnan letöltött, és amely nem került módosításra, kivéve azokat a Tartalmakat, 
amelyek (A) ingyenes Tartalom gyűjteményünk része; (B) más módon letölthető ingyenesen, pénz kifizetése 
nélkül; vagy (C) bármely Szerkesztői tartalom. Megtérítjük Önnek a károkat, veszteségeket, költségeket és 
kiadásokat (együttesen: „Veszteségek”), amelyek közvetlenül a Jogsértési követelésnek tulajdoníthatók és 



amelyeket az illetékes bíróság véglegesen megítél Önnel szemben, vagy amelyeket általunk aláírt írásos peren 
kívüli megegyezés rendez. 

7.2 A kártalanítás feltételei. Az Adobe nem vállal felelősséget Jogsértési követelésekért az alábbi esetekben: 

(A) ha a követelés tárgya: (1) a Kártalanítás alá eső tartalom bármely módosítása; (2) a Kártalanítás alá eső 
tartalom kombinációja más tartalommal; (3) a Kártalanítás alá eső tartalom felhasználása azután, hogy a 
Kártalanítás alá eső tartalmat eltávolítottuk Szolgáltatásainkból vagy utasítottuk Önt a Kártalanítás alá eső 
tartalom használatának megszüntetésére; vagy (4) a Kártalanítás alá eső tartalom felhasználási kontextusának a 
megszüntetésére; vagy 

(B) ha Ön elmulasztja az alábbiakat: (1) cégünk időszerű értesítése írásban a Jogsértési követelésről, amikor arról 
értesül, amennyiben ez a mulasztás hátrányunkra válik; (2) ésszerű mértékű együttműködés cégünk felkérése 
esetén a Jogsértési követelés peres védelmében vagy peren kívüli rendezésében; (3) kizárólagos jogosultság és 
meghatalmazás biztosítása cégünknek a Jogsértési követelés rendezéséhez; vagy (4) a Jogsértési követeléssel 
kapcsolatos jogi nyilatkozatoktól való tartózkodás cégünk előzetes írásos hozzájárulása hiányában.  

7.3 A felelősség korlátozása. Bármilyen ellenkező értelmű rendelkezés ellenére a Feltételekben, vagy 
bármely más, Ön és cégünk közötti megállapodásban, függetlenül a Kártalanítás alá eső tartalom 
letöltéseinek és licenceinek számától, cégünk részéről az összesített maximális felelősségvállalás bármely 
Kártalanítás alá eső tartalomra vonatkozóan nem haladja meg a 10 000 USD-t Kártalanítás alá eső 
tartalmanként, kivéve, ha a Kártalanítás alá eső tartalomra a licenc kiadása Vállalati Stock tagok részére az 
Adobe Stock Enterprise szolgáltatáson keresztül történt, amely esetben cégünk részéről az összesített 
maximális felelősségvállalás bármely Kártalanítás alá eső tartalomra vonatkozóan nem haladja meg a 
25 000 USD-t Kártalanítás alá eső tartalmanként. 

7.4 Egyetlen és kizárólagos jogorvoslat. A fentiek kimerítik az Adobe teljes felelősségét és kötelezettségét, és 
egyetlen és kizárólagos jogorvoslatnak minősülnek bármely Kártalanítás alá eső tartalomra vagy Jogsértési 
követelésre vonatkozóan. 

8. Felelősség kizárása. 

Nem vállalunk felelősséget a Tartalom pontosságáért, ideértve a Tartalommal kapcsolatos leírásokat és 
kulcsszavakat. 

9. Felmondás. 

Felmondhatjuk a Feltételeket vagy az Ön bármely Tartalommal kapcsolatos jogait, az Ön értesítését követő 
azonnali hatállyal, amennyiben Ön megszegi a Feltételeket. Megtagadhatjuk bármely Tartalom letöltését a 
Weboldalról. 

10. A felmondás hatálya. 

A Feltételek felmondása esetén folytathatja a letöltött és kifizetett Tartalom használatát, amennyiben betartja a 
Feltételeket. Ha lejár az előfizetése, vagy a Feltételek felmondása esetén, Ön minden, jogot, jogcímet és 
érdekeltséget elveszít minden fel nem használt letöltéssel kapcsolatban.  
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