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Kiadás dátuma: 2020. március 16. Hatályba lépés: 2020. április 16. Az összes korábbi változatot helyettesíti. 

 
Ezek a Kiegészítő Feltételek szabályozzák az Adobe Fonts szolgáltatás Használatát és hivatkozás révén részét képezik az 
Adobe Általános Használati Feltételeinek („Általános Használati Feltételek”), amely a www.adobe.com/go/terms webhelyen 
található (jelen Kiegészítő Feltételek és az Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban együttesen: „Feltételek”). Az itt 
meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezések az Általános szerződési feltételekben található meghatározások szerint 
értelmezendők. Jelen Kiegészítő feltételekben a „Szolgáltatás(ok)” megjelölés az 1.14 (Szolgáltatás(ok)) szakasz szerint 
értelmezendők.  
 

1. Meghatározások 

1.1  „Fiók” alatt az a fiók értendő (ideértve bármely Adobe ID-azonosítót és felhasználói profilt), amelyet Ön akkor hozott létre, 
amikor először regisztrált a Szolgáltatásra, beleértve bármilyen egyedi kulcsot vagy azonosítót, amelyet az Adobe biztosított 
az Ön számára, vagy más módon Használ arra, hogy társítsa Önt a fiókjával. 

1.2  „Adobe előfizetési csomag(ok)” alatt az Adobe-ajánlatok részét képező tagság vagy előfizetés ingyenes vagy fizetett 
tagsági szintje értendő, ideértve többek között az Adobe Creative Cloud és az Adobe Document Cloud előfizetési csomagokat.  

1.3  „Számítógép” alatt olyan virtuális vagy fizikai eszköz értendő, amelyet adatok tárolására vagy feldolgozására használnak, 
pl. szerverek, asztali számítógépek, laptopok, mobileszközök, internethez csatlakoztatott eszközök és hardvertermékek. 
Amennyiben egy eszköz egynél több virtuális környezetet tartalmaz (beleértve a virtuális gépeket és a virtuális 
processzorokat), minden virtuális környezet külön Számítógépnek számít. 

1.4  „Asztali betűtípus(ok)” alatt azok a betűtípusok vagy betűtípuscsaládok értendők, amelyeket az Adobe a Szolgáltatáson 
keresztül az Ön rendelkezésére bocsát, és Ön szinkronizálhatja a számítógépével, és Használhatja azokat dokumentumok 
létrehozásához.  

1.5  „Dokumentum(ok)” alatt az elektronikus dokumentumok akár nyilvánosan, akár nem nyilvánosan terjesztett minden 
olyan formája értendő, amelyek Asztali betűtípusokat használnak, akár beágyazottak, akár nem, ideértve azokat az eseteket is, 
ha mindez megjelenítés, vagy a Dokumentumhoz hozzáférő egyének általi megtekintés céljából történik. 

1.6  „Dokumentáció” alatt a magyarázó írásbeli anyagok, fájlok értendők, illetve az Engedélyezett tartalmat kísérő vagy az 
Adobe által Ön számára közzétett, más módon elérhetővé tett vagy biztosított felhasználói dokumentumok, amelyek a 
Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatosak. 

1.7  „Licencszolgáltató(k)” alatt olyan külső fél/felek értendő(k), aki(k) az Adobe vállalatnak bármely olyan Engedélyezett 
tartalomhoz licencet adott/adtak, amelyet az Adobe az Ön használatára elérhetővé tesz. 

1.8  „Engedélyezett tartalom” alatt az Asztali betűtípusok, a Marketplace-betűtípusok, a Web Fonts gyűjtemény, a Webes 
projektek, a Szolgáltatás és azok minden Frissítése értendő. 

1.9  „Engedélyezett betűtípusok” alatt (A) olyan betűtípusok vagy betűtípuscsaládok értendők, amelyek Szolgáltatáson 
keresztül való használatát az Adobe licenc által biztosítja Önnek a Kiegészítő Feltételek értelmében, valamint (B) a 
Marketplace betűtípusok. 

1.10  „Marketplace betűtípusok” alatt olyan betűtípusok vagy betűtípuscsaládok értendők, amelyeket Ön külön vásárol meg a 
Szolgáltatáson keresztül, és az Adobe vagy a Licencszolgáltató licencet biztosított a használatukra saját végfelhasználói 
licencfeltételeinek megfelelően. 

1.11  „Média” alatt értendő bármely Dokumentum vagy Webhely, önállóan és együttesen is. 

1.12  „Kiadó” alatt az a személy vagy egyén értendő, aki a Médián vagy a Médiában megjelenő, az Engedélyezett tartalomtól 
eltérő tartalmat birtokolja vagy irányítása alatt tartja. 

1.13  „Viszonteladói platform” alatt értendő minden olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi vásárlói vagy ügyfelei számára, 
hogy betűtípusokat válasszanak webhelyek vagy más termékek számára, és azokat a saját nevükben szolgáltassák (pl. 
blogkészítő platformok, közösségi oldalak profiljai stb.) 
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1.14  „Szolgáltatás(ok)” alatt az Adobe Fonts szolgáltatás és minden egyéb szolgáltatás, funkció vagy tartalom értendő, 
amelyet az Adobe Fonts szolgáltatásban vagy azon keresztül tettek elérhetővé. 

1.15  „Frissítések” alatt értendő bármely frissítés, javítás, módosítás vagy kiegészítés, amelyet az Adobe az Ön számára 
bármikor végez, telepít vagy biztosít a Szolgáltatás bővítése, kiegészítése vagy javítása érdekében, amennyiben ezt külön 
feltételek nem írják elő. Az Adobe nem tartozik semmilyen felelősséggel Önnek az ilyen változásokért. 

1.16  „Webhely(ek)” alatt értendő minden olyan webhely, weboldal vagy weboldaltartalom, amelyet Ön tervez, fejleszt vagy 
létrehoz, és amely a Web Fonts gyűjteményt a Szolgáltatás használatával közzéteszi, integrálja, nyilvánosan megjeleníti, 
illetve azokhoz a Szolgáltatás használatával fér hozzá. 

1.17  „Web Fonts gyűjtemény” alatt azok a betűtípusok vagy betűtípuscsaládok értendők, amelyeket az Adobe a 
Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tesz, hogy Ön Webhelyek létrehozásához használja. 

1.18  „Webes projekt(ek)” alatt értendő az a szoftvercsomag, amelyet Ön hozott létre a Szolgáltatáson keresztül: tartalmazza 
saját preferált beállításait, Engedélyezett betűtípusokra vonatkozó választásait, valamint a formátumokat, stíluslapokat és más 
szoftverkódokat minden olyan kóddal együtt, amely minden Engedélyezett betűtípust tördel és azonosít, valamint az 
Engedélyezett betűtípusokat kezeli és a Webhelyekkel kapcsolatos használatukat nyomon követi. 
 

2. Alapvető feltételek. 

2.1  Adobe előfizetési csomagok. A Szolgáltatás magában foglalja az alábbiakat: (A) egy ingyenes Adobe előfizetési csomag; 
(B) egy díj alapú (fizetett) Adobe előfizetési csomag, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön az Engedélyezett betűtípusokhoz 
hozzáférjen használat céljából saját Médiájában. Egyes fizetett Adobe előfizetési csomagok próbaidőszakot foglalnak 
magukban. 

2.2  Bővítés (váltás magasabb csomagra); Marketplace betűtípusok. 

(A) Ha Ön ingyenes Adobe előfizetési csomagra iratkozott fel, akkor Ön elfogadja, hogy bizonyos, Ön számára hozzáférhető 
Engedélyezett betűtípusok a későbbiekben kizárólag fizetős Adobe előfizetési csomagban lesz elérhető. Így az is előfordulhat, 
hogy Önnek bővítenie vagy módosítania kell az Ön által kiválasztott Adobe előfizetési csomagot annak érdekében, hogy 
továbbra is hozzáférhessen az ilyen Engedélyezett betűtípusokhoz. 

(B) Ha ingyenes Adobe előfizetési csomagról fizetett Adobe előfizetési csomagra vált, akkor az ingyenes Adobe előfizetési 
csomag érvényességi ideje az új csomagra történő váltáskor véget ér, és az új, fizetett Adobe előfizetési csomagra vonatkozó 
díjakkal azonnal megterheljük a hitelkártyáját az átváltáskor. 

(C) Ha alacsonyabb szintűre váltja fizetett Adobe előfizetési csomagját, vagy ha megszünteti fizetett Adobe előfizetési 
csomagját, Ön automatikusan kap egy ingyenes Adobe előfizetési csomagot. Ön elismeri, hogy ennek eredményeképp 
bizonyos funkciók elveszhetnek, illetve csökkenhet az Ön Fiókjához kapcsolt használati kapacitás vagy használati korlát. Nem 
vállalunk felelősséget az ilyen veszteségért. Ha fizetett Adobe előfizetési csomagját ingyenes Adobe előfizetési csomagra 
váltja, Ön továbbra is hozzáfér a megvásárolt Marketplace betűtípusokhoz.  
 

3. Jogok és kötelezettségek; az Engedélyezett tartalom Ön általi Használatára vonatkozó korlátozások és 
megszorítások. 

3.1  Az Engedélyezett betűtípusok Ön általi használata. Az Ön által választott Adobe előfizetési csomag vagy a Marketplace 
betűtípus szintjétől függően a használatra elérhető Engedélyezett betűtípusok különbözhetnek. Előfordulhat, hogy a 
Szolgáltatás bizonyos funkciói vagy az Engedélyezett betűtípusok egyes funkciói és kategóriái, amelyek a jelen Kiegészítő 
feltételekben találhatók, nem elérhetők ingyenes Adobe előfizetési csomaggal. Regisztráció, az Engedélyezett betűtípusok 
bármely részének használata vagy ahhoz való hozzáférés esetén és az Ön által kiválasztott Adobe előfizetési csomaggal (és az 
Adobe előfizetési csomag díjainak fizetésével, ha van ilyen) összhangban az Adobe az Ön számára nem kizárólagos, nem 
átengedhető és nem átruházható, korlátozott jogot és licencet garantál az Engedélyezett betűtípusok használatához és az 
azokhoz való hozzáféréshez a Média tervezésében és fejlesztésében, illetve ezen tevékenységekkel kapcsolatosan, az Adobe 
Fonts webhelyen az Engedélyezett betűtípusokhoz társított engedélyeknek megfelelően mindaddig, ameddig Ön 
megszakítás nélküli Adobe előfizetési csomagot tart fenn. A 3.1 szakaszban említett licencre (Az Engedélyezett betűtípusok Ön 
általi használata) a következők vonatkoznak: 

(A) Asztali kiadványszerkesztés.  



Asztali betűtípusokat használhat Dokumentumok tervezésére és fejlesztésére, valamint az Asztali betűtípusok másolatait 
beágyazhatja Dokumentumaiba a dokumentum nyomtatása és megtekintése céljából. A betűtípusnak csak a 
megjelenítéshez szükséges betűképeket kell tartalmaznia, és a Dokumentumnak el kell homályosítania vagy védenie kell a 
beágyazott betűtípus adatait a szándékos vagy véletlen felfedés vagy visszaélés megakadályozása céljából. A jelen engedély 
semmilyen más hallgatólagos, nem kifejezett jogot nem biztosít a beillesztési jogokra vonatkozóan.  

(B) Weboldali kiadványszerkesztés. Ha az adott Engedélyezett betűtípusok használata weboldali kiadványszerkesztéshez 
engedélyezett, akkor: 

Használhatja a Web Fonts gyűjteményt Webhelyei tervezéséhez és fejlesztéséhez, és létrehozhat segítségükkel egy Webes 
projektet ilyen célokra. Beilleszthet vagy kódolhat hivatkozást a Webes projekthez a Webhely tervében. Egyéb webhasználat 
nem engedélyezett. 

3.2  A Webes projektek Vállalkozás általi használata. Ha Ön Vállalati felhasználó, akkor beleegyezik abba, hogy a Vállalati 
profiljában szereplő Webes projekteket az adott Vállalati profilhoz társított Vállalat ellenőrzi annak érdekében, hogy ezeket a 
Webes projekteket átadja egy másik Vállalati felhasználónak. 

3.3  Az Engedélyezett tartalom Kiadók általi használata annak a nevében, akinek Ön Weboldalakat hoz létre. A 
Kiadóknak, akiknek a nevében Ön Weboldalakat hoz létre, közvetlenül elő kell fizetniük az Adobe vállalatnál a Szolgáltatásra 
az Engedélyezett tartalomhoz való hozzáféréshez. Ön nem hosztolhatja a Web Fonts gyűjteményt, sem a Webes projekteket a 
Kiadónak, és nem értékesítheti tovább számukra a Szolgáltatást. 

3.4  Kötelezettségek, korlátozások, megszorítások és az Engedélyezett tartalom tiltott használatai. 

(A) Másolatkészítés a dokumentációról. Készíthet másolatokat a Dokumentációról, de legfeljebb annyit, amennyi észszerű 
mértékben szükséges az Engedélyezett tartalom Ön általi használatával kapcsolatos belső tájékoztatásokhoz. 

(B) Folyamatos hozzáférés az Engedélyezett tartalomhoz. Az Engedélyezett tartalomhoz való folyamatos hozzáféréshez 
szükséges lehet alkalmankénti internetkapcsolat az Engedélyezett tartalmak használata vagy aktiválása érdekében, illetve az 
Ön Engedélyezett tartalmakhoz való hozzáférésének engedélyezése, megújítása vagy érvényesítése céljából. Bizonyos 
esetekben az Ön által Médiába tervezett Engedélyezett tartalom megtekinthető lesz az Ön és olyan külső felek számára, akik 
hozzáférnek a Médiához, vagy azt megtekintik, amennyiben Ön megszakítás nélküli Adobe előfizetési csomagot tart fenn 
(beleértve az összes Adobe előfizetési csomag díjának kifizetését, ha van ilyen). 

(C) Beemelt nyílt forráskódú komponensek. Előfordulhat, hogy az Engedélyezett tartalom egyes részei nyílt forráskódú 
szoftverkomponenseket és szoftverprogramokat használnak vagy tartalmaznak. Az ilyen Engedélyezett tartalom Ön általi 
használatára az Engedélyezett tartalmat kísérő szerzői jogról vagy licencről szóló tájékoztatóban megnevezett bármely nyílt 
forráskódú licenc feltételei is vonatkozni fognak. 

(D) Meglévő értesítések megőrzése. Az Engedélyezett tartalomhoz járhatnak bizonyos tulajdonjogi értesítések, ideértve a 
szabadalmi jogról, szerzői jogról és védjegyről szóló értesítéseket. Ön köteles az Engedélyezett tartalmon vagy abban minden 
ilyen tulajdonjogi értesítést megőrizni abban a formában, ahogy azok átadásra kerültek (eltávolítás és változtatás nélkül). 

(E) Az Engedélyezett tartalom tiltott használatai. Hacsak az Engedélyezett tartalomban terjesztett vagy abban foglalt, 
bizonyos nyílt forráskódú komponensekre vonatkozó bármilyen nyílt forráskód licencfeltételei meg nem engedik, Önnek 
kifejezetten tilos: 

(1) az Engedélyezett tartalmat az Ön saját szerveréről vagy más önhosztoló lehetőség vagy szolgáltatás révén hosztolni; 

(2) bármely Engedélyezett tartalmat beemelni, csatolni, beágyazni, vagy abban más módon terjeszteni az Ön Médiájában, 
illetve az Engedélyezett tartalom bármely részének használatához való hozzáférését allicencbe adni bármely egyéb személy 
számára, kivéve a jelen Kiegészítő feltételek 3.1. részében (Az Engedélyezett betűtípusok Ön általi használata) foglaltak szerint; 

(3) lehetővé tenni az Engedélyezett betűtípusok külső kimenetét az Ön Médiájából, vagy az Engedélyezett betűtípusok 
bármely részét önálló működésre vagy bármilyen más olyan módon átadni, amely lehetővé tenné más személy számára az 
Engedélyezett betűtípusok használatát új tartalom létrehozására; 

(4) az Engedélyezett betűtípusok bármely részéhez bármilyen funkciót hozzáadni vagy azt más módon megváltoztatni, 
módosítani, adaptálni, fordítani, konvertálni, átdolgozni, abból származtatott alkotásokat létrehozni vagy létrehozatni; 

(5) egy Webes projekt vagy Engedélyezett betűtípusok forráskódját visszabontani, visszafejteni, visszafordítani, vagy egyéb 
módon történő felfedését megkísérelni, illetve egy Webes projektben vagy Engedélyezett betűtípusokban a szoftver védelmi 
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mechanizmusait meghibásítani, mellőzni vagy más módon megkerülni, kivéve, ha az Ön székhelye szerinti joghatóság 
kifejezetten megtiltja az ilyen korlátozásokat. Ilyen esetben Ön köteles előbb információt kérni az Adobe vállalattól, és az 
Adobe saját belátása szerint vagy megadja Önnek a kért információkat, vagy észszerű követelményeket támaszt, beleértve az 
észszerű díjakat is, az Engedélyezett betűtípusok Ön általi használatára vonatkozóan, hogy így biztosítsa az Adobe és az 
Adobe Licencszolgáltatói számára a Szellemi tulajdonjogok védelmét az Engedélyezett tartalom kapcsán; 

(6) hitelbiztosítékkal terhelni, azt nyújtani, vagy az Engedélyezett betűtípusok Ön általi használatára vonatkozó jogainak 
valamely részét más módon átadni; 

(7) megkísérelni az Engedélyezett betűtípusok másolását, áthelyezését vagy eltávolítását egy Webes projektből, vagy az Ön 
Számítógépén lévő helyekről vagy mappákból, ahová az Adobe telepítette az ilyen Engedélyezett betűtípusokat, vagy 
megkísérelni az Engedélyezett betűtípusokhoz való hozzáférést vagy annak használatát más módon, mint a Szolgáltatásra 
való közvetlen előfizetéssel és az Adobe által ilyen célokra megadott eszközök használatával; 

(8) lemásolni vagy terjeszteni az Engedélyezett betűtípusokat (kivéve az Engedélyezett betűtípusoknak a jelen Kiegészítő 
feltételek 3.1(A) (Asztali kiadványszerkesztés) szakasza szerint kifejezetten megengedett beágyazását bizonyos 
Médiatípusokba) közös használatú megállapodásban való használat céljából, például kereskedelmi nyomtatásszolgáltatóval; 

(9) az Asztali betűtípusokhoz való hozzáférést megosztani, amelyek szinkronban vannak a Számítógépével; 

(10) grafikákat készíteni, gyártani vagy rögzíteni, egészben vagy részben, betűkészletként vagy betűtípuskészletként való 
terjesztésre vagy értékesítésre; 

(11) a Web Fonts gyűjtemény vagy a Webes projektek hosztolásra saját vásárlói vagy ügyfelei számára, vagy pedig a 
Szolgáltatás viszonteladása nekik; és 

(12) az Engedélyezett tartalom bármely részének használata Viszonteladói platformon az Adobe írásbeli engedélye nélkül. 

(F) A jelen kiegészítő feltételek teljesítése. Méltányos értesítési időt követően az Adobe kérheti Öntől a jelen Kiegészítő 
feltételek betartására vonatkozó nyilvántartást, Ön pedig kötelezi magát, hogy az ilyen nyilvántartást az Adobe 
rendelkezésére bocsátja a kérés kézhezvételét követő harminc (30) napon belül. 
 

4. Egyéb jogok és kötelezettségek. 

4.1  Támogatás. Műszaki támogatást csak a fizetett Adobe előfizetési csomagok előfizetői kapnak. Műszaki támogatás 
nyújtása során előfordulhat, hogy az Adobe vállalatnak kapcsolatba kell lépnie Önnel vagy személyzetével, és hozzáférést kell 
kérnie az Ön rendszereihez vagy hálózatához. Ha Ön az ilyen jellegű együttműködést és hozzáférést megtagadja, az Adobe 
korlátozhatja az Önnek nyújtható támogatás körét. 

4.2  Felmondás. 

(A) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adobe szerez Engedélyezett tartalmat a Tartalom-licencszolgáltatóitól, akik 
birtokolják az Engedélyezett tartalmat, vagy azok licencelésére jogosultak. Ezen Engedélyezett tartalom használatára, 
valamint arra vonatkozó joga és licence, hogy azt a Médiába belefoglalja az Adobe és annak Tartalom-licencszolgáltatói 
közötti bármely megállapodás folyamatos érvényre juttathatóságától függ. Ha az Adobe és annak Tartalom-licencszolgáltatói 
közötti vonatkozó megállapodások megszűnnek, Ön továbbra is használhatja az Engedélyezett tartalmat Médiájában, 
mindaddig, amíg nem kap az Adobe-tól lejáratra vonatkozó értesítést. Az Adobe törekedni fog arra, hogy Ön az ilyen lejáratról 
azt megelőzően észszerű időn belül értesítést kapjon. 

(B) Az Adobe saját belátása szerint ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti az Ön Fiókját, ha visszaélést, Szolgáltatásra 
benyújtott igények túlságos gyakoriságát vagy a Szolgáltatás más túlzott használatát állapítja meg. 

(C) Az Engedélyezett tartalom működésébe való minden beavatkozási kísérlet – bármi módon történjen is – büntetőjogi 
szankciókat vonhat maga után, és vizsgálat és büntetőeljárás hatálya alá eshet. 

4.3  Visszatérítések. A megvásárolt Marketplace betűtípusok lemondása, alacsonyabb szintre váltása vagy más módosítása 
miatt pénzt nem fizetünk vissza. 

4.4  A megszüntetés vagy lemondás hatálya. 

(A) Az Ön Fiókjának megszüntetése után – akár Ön, akár az Adobe szüntette meg azért, mert Ön megsértette a jelen 
Kiegészítő feltételeket – az Adobe további értesítés nélkül lezárhatja az Ön Fiókját. 



(B) Fiókjának megszüntetése vagy lemondása Fiókjának azonnali inaktiválásával vagy törlésével járhat, valamint a Fiókjában 
lévő összes tartalom elvesztésével és törlésével, beleértve az Ön teljes Szolgáltatási konfigurációját és webhelytervezési 
adatait. A törlés után ez az információ nem állítható vagy nyerhető vissza. 

4.5  Adatvédelem. Az Adobe Fonts személyesadat-kezelési gyakorlatával kapcsolatban lásd: 
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html. 
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