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1. Bemutatkozik az eTan Elektronikus Tananyag Piactere 

Az eTan Elektronikus Tananyag Zrt. célja, hogy az elkövetkező években semleges és független 
szolgáltatóként DRM technológiával védett digitális tananyagok értékesítéséhez adjon XXI. századi 
szolgáltatói hátteret. 

Az eTan Zrt. Elektronikus Tananyag Piactere elektronikus tartalmak terjesztési jogával rendelkező 
kiadók számára létrehozott internetes áruház lesz. A könyvek elektronikus formában letölthetők az 
internetről: a rendszerben az olvasóközönség kereshető, tematizált adatbázisból válogathat, majd 
különböző hagyományos és elektronikus fizetési módok segítségével juthat hozzá a megvásárolni 
kívánt tartalomhoz. 

1.1. Az e-book, a könyvkiadás új dimenziója 

Az e-book, azaz az elektronikus formában megjelenő könyv fogalma már jó ideje megjelent a 
külföldi és hazai gondolkodásban és közbeszédben. Mi több, nemcsak megjelent, de évről évre 
növekszik az elektronikus kiadványok kereslete és kínálata. Ma már azt is kijelenthetjük, hogy az 
elektronikus tartalmak térhódítása, vagy ha úgy tetszik a hagyományos könyvkiadással és - 
terjesztéssel való versengése is megfigyelhető. Nem csoda, hiszen az elektronikus könyvnek 
számtalan előnye van a hagyományos, papír alapú könyvekkel szemben: 

 Olcsóbbak, hiszen a nyomdai költségek megtakarítása mellett állíthatók elő. 
 Tárolásuk, szállításuk egyszerű és költséghatékony. 
 Tartalmukban az informatikai eszközökkel keresni lehet a szövegrészeket. 
 Jogosulatlan felhasználásuk hatékonyabban korlátozható, mint a papírkönyveké. 

A felsorolt előnyök csaknem egytől egyig jelentkeznek a könyvkereskedelem minden szereplőjénél: 
a kiadónál, a nagy- és kiskereskedőnél, és a vásárlónál. Az eTan Zrt. ennek megfelelően feladatának 
tekinti, hogy szolgáltatásaival mindannyiukat – köztük a kiadókat is – segítse. 

1.2. Az eTan szolgáltatásai a kiadók számára 

1. Digitális Tananyag Piactér: az eTan Zrt. folyamatosan növekvő látogatottságú, 
frekventált piacteret kínál a kiadóknak elektronikus tartalmaik értékesítésére. 

2. Jogvédelem: Az eTan Zrt. a világon már évek óta megbízhatóan működő digitális 
jogvédelmi rendszereket alkalmaz (DRM), amelyek az e-book kereskedelemben minden 
kérdésre megfelelő választ adnak. Az eTan Zrt. által alkalmazott DRM technológiájával 
azonos megoldásokkal kezelik több USA és EU közintézmény, minisztérium, hivatal, 
nagyvállalat és számos kiadóvállalat tartalmait immár hosszú évek óta. A DRM 
segítségével a kiadók számára teljes felhasználási biztonság szavatolható, és a 
jogosultságok kezelése magában foglalja a tartalmak felhasználási, másolási módjait, és 
átlátható jogdíjkezelési megoldásokat biztosít. 
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3. Az eladások pontos követése: az eTan rendszerével a kiadók az elektronikus és a PoD 
termékek eladását pontosan nyomon tudják követni, a Digitális Tananyag Piactérhez 
tartozó, ügyfelek részére fenntartott adminisztrációs felület segítségével. Ezen a 
rendszeren keresztül történik a folyamatos és megbízható jogdíjfizetés kezelése is. 

4. Műszaki segítség a dokumentumok előkészítésében: az eTan Zrt. szolgáltatást biztosít a 
kiadóvállalatok számára az elektronikus tartalmak közzétehető, a kiadók által elfogadott, 
nemzetközi, szabványos formájának előállításához, szakmailag felkészült 
munkacsoportjával felvállalja az informatikai szakértelmet kívánó munkafolyamatok 
elvégzését. 

5. Regisztráció független, kereshető adatbázisokban: az eTan Zrt. – a megkövetelt 
szabványosságért cserébe – a kiadványok megjelenését biztosítja más, országos, illetve 
európai elérhetőségű könyvadatbázisokban. 

1.3. E-book szolgáltatások a vásárlók számára 

1. On-line katalógus: az eTan online katalógusa nem más, mint egy adatbázis, amelyben a 
tartalmakat cím, szerző és egyéb könyvészeti adatok alapján lehet keresni. Központilag 
menedzselt adatbázisunkat a felhasználók ingyenesen érhetik el. Célunk, hogy az eTan 
Digitális Tananyag Piactere az összes, Magyarországon fellelhető írott elektronikus 
tartalom gyűjtőhelyéül szolgáljon, és a későbbiekben integrálódjon az EU és a világ 
elektronikuskönyv-adatbázisaival. 

2. Digitális jogvédelem: az eTan rendszerében kizárólag digitális jogvédelemmel (DRM) 
ellátott tartalmak szerepelnek. A nemzetközi gyakorlatban számos intézmény, vállalat, 
digitális tartalomértékesítő évek óta használ DRM technológiát, ami garantálja az írott 
tartalmak felhasználásának, valamint a jogdíjak kezelésének a biztonságát. 

3. Korszerű, gyors fizetési módok: A folyószámla korszerű módszerekkel, bankkártyával, 
átutalással és egyéb módokon is feltölthető 

2. A digitális tartalom védelme az E-BOOK kereskedelmi rendszerben 

Az eTan Zrt. tartalomvédelmi szolgáltatásához a világ számos pontján, számos iparágban 
referenciákkal rendelkező DRM technológiát használja. 

2.1. Jogosultságok kezelése 

Az e-book dokumentumokhoz való hozzáférés három szinten korlátozható. Eszerint a tartalom 

 a képernyőn megjeleníthető 
 házi körülmények között (otthoni nyomtatón) nyomtatható 

A kiadó tehát meghatározhatja, hogy az egyes kiadványokra milyen jogosultságok eladását 
engedélyezi. Erről az eTan Zrt. és a kiadó között szerződés készül, illetve az egyes 
dokumentumokra érvényes vásárlói jogosultságokat a jövőbeni eladásokra vonatkozóan a kiadó 
bármikor megváltoztathatja. 

2.2. Az eladások nyomon követése 

A kiadó bármikor tájékozódhat kiadványai eladásairól az ún. „E-book Kereskedelmi Asszisztens” 
szolgáltatás révén az interneten keresztül. Az itt elérhető adatok képezik a havi jogdíjelszámolás 
alapját. 
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2.3. A művek átadása, a kereskedelmi folyamat 

Az eTan Zrt. a tartalmakat szabványos formában fogadja el a kiadótól. A dokumentumok 
(elektronikus könyvek) szabványos formátumának leírását a kiadó az eTantól a szerződés 
megkötése előtt megkapja. A dokumentumok konverziójához és a kiegészítő adatok* előállításához 
a kiadó igénybe veheti az eTan által felkészített és javasolt szervezet segítségét, azonban a 
dokumentum szabványosítása minden esetben a kiadó feladata és felelőssége. 

 
1. A kiadó az eTan Digitális Tananyag Piacterének dokumentumtárába feltölti (vagy CD-

lemezen átadja) 

a) a PDF formátumú (tartalmát és tördelését tekintve eladásra kész) dokumentumot és a 
kiegészítő adatokat az eTan által előírt formátumban (amelynek részleteit külön 
technikai dokumentum tartalmazza), 

vagy 

b) a dokumentumot és az előírt kiegészítő adatokat (több adatállományban), amelyek 
formátuma az eTan által meghatározott formátumok egyike, a következő táblázat 
szerint: 

Dokumentum Tartalomjegyzék Fedőlap Adatok, jogok, 
árak 

PDF, MS Word, 
TeX 

PDF, MS Word, 
TeX, TXT, HTML 

PDF, JPG Dublin Core 
XML, 
TXT, XLS 

                                                 
*  A dokumentum kiegészítő adatai: az általános bibliográfiai adatok, és az elektronikus eladáshoz szükséges egyéb állományok, 

mint a borító képe, a tartalomjegyzék és más információk. 
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A jogok tekintetében a következő adatok szükségesek: 

  (1.) eladható-e elektronikus formában, képernyőn való olvasásra, 

  (2.) otthoni nyomtatása engedélyezhető-e. 

A kiadó mindhárom változathoz eladási listaárat rendelhet, amely a végfelhasználói 
árképzés alapjául szolgál. 

2. Az „Előkészítés” szolgáltatás igénybevétele esetén az eTan Előkészítő Csoport tördelés 
és/vagy adat-szabványosítás céljából letölti a dokumentumot. 

3. Az Előkészítő Csoport előállítja a szükséges adatokat és a dokumentum szabványos 
formáját, és feltölti a Digitális Tananyag Piactér adattárába. 

4. A kiadó ellenőrzi a dokumentum változatlan tartalmát, szándéka szerinti formáját. 

5. Az eTan ellátja a dokumentumot DRM bélyeggel – így a dokumentum már biztonságosan 
terjeszthető –, és előállítja a végleges fogyasztói árakat. 

6. A dokumentum hozzáférhetővé válik a vásárlók számára. 

7. Elérhetővé válik a termék eladásairól szóló statisztika kiadó számára az eTan Zrt. 
Kereskedelmi Asszisztens szolgáltatásán keresztül. 

2.4. A dokumentum-olvasás technikai követelményei és részletei 

DRM-mel védett dokumentumaink olvasása az Adobe Reader 7 (vagy újabb) programmal 
lehetséges, amely kiegészítendő egy plug-innel. A plugin ingyenes, letöltése és telepítése egyszerű 
és gyors. 

A plug-in telepítése után a vásárlók regisztrálják olvasóeszközüket (számítógépüket) az e-book 
portálon, és a regisztrált olvasóeszközön megnyithatják a megvásárolt dokumentumokat. 

Az olvasószoftver (Adobe Reader) a plug-in segítségével felveszi a kapcsolatot az e-book portállal, 
és a megvásárolt jogok ismeretében engedélyezi vagy megtiltja a különböző műveleteket (olvasás, 
nyomtatás). 


