
 
 

 

 

 

NTP-TK-M-21-0006 azonosítószámú „Hazai és határon túli tehetséggondozó képzések és programok 

támogatása” című projekt keretein belül létrehozott 

SZAKMAI TUDÁSTÁR 

felhasználási feltételei 

 

1. Szakmai anyagok meghatározása  

A Szakmai Tudástárban elérhető mintadokumentumok a Nemzeti Tehetség Központ 30 órás 

akkreditált pedagógus-továbbképzéseihez kapcsolódó záródolgozatok lektorálást követő nyilvánossá 

tétele. 

2. A Tudástár célja  

A megvalósult akkreditált pedagógus-továbbképzések eredményeinek, szakmai dokumentumainak 

közzétételével cél, hogy minél több köznevelési és szakképzési intézményben további támogatást 

nyerjen a tehetséggondozó munka, a magas színvonalú produktumok mintaanyagként szolgáljanak, 

ezzel segítve a fenntarthatóságot és a további szakmai fejlődést. 

3. Tudástár működésrendje 

3.1 Hozzáférhetőség 

A Tudástárban publikált szakmai anyagok a www.tudasbazis.ntk.hu weboldalon nyilvánosan 

hozzáférhetők, felhasználói autentikáció, regisztráció nélkül megtekinthetők, letölthetők.   

3.2 Szabad felhasználás A Szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI törvény (Szjt.) 33-41.§-a szerint. 

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges.  

Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon az Szjt. rendelkezéseinek 

megfelelően.  

A szabad felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű 

rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben 

megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze 

nem férő célra. 

A szabad felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. 

A Szakmai Tudástárban publikált szakmai anyagok átvételéhez, felhasználásához a Szakmai 

Tudástár felhasználási feltételeinek elfogadása szükséges, ennek hiányában a dokumentum nem 

tölthető le.   

 



 
 

 

 

A Szakmai Tudástárból korlátlan számú dokumentum letölthető a felhasználási feltételek elfogadása 

esetén.  

A Szakmai Tudástár dokumentumainak felhasználása pontos hivatkozási adatok megadásával 

lehetséges: 

szerző neve, dolgozat címe, Szakmai Tudástár (NTP-TK-M-21-0006 azonosítószámú „Hazai és határon 

túli tehetséggondozó képzések és programok támogatása” projekt), Nemzeti Tehetség Központ, 

2022. 

A produktumok jelszóvédelemmel kerültek publikálásra. Minden dokumentum azonos jelszóval 

érhető el: Tudastar_NTP2022 

A hivatkozás nélkül szabadon felhasznált, átvett vagy üzletszerűen felhasznált szakmai anyagok a 

szerzői jogok megsértését és ennek jogkövetkezményeit vonják maguk után az Szjt-ben 

meghatározottak szerint. 

 

 

Budapest, 2022. április 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 


