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https://www.photopoly.hu/

https://www.photopoly.hu/
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https://hu.123rf.com/






CreativeCom

mons

https://creativecommons.org/


https://www.selling-stock.com/ViewArticle.aspx?id=d2d4a002-a03d-4d8a-ab24-2943e43e7017

https://www.selling-stock.com/ViewArticle.aspx?id=d2d4a002-a03d-4d8a-ab24-2943e43e7017






Vizuális tartalom típusok 
jogosítási forma szerint
Rights Managed (RM)

A felhasználó előre 
meghatározott célra és 
időtartamra veszi igénybe a 
tartalmat. A szerző, vagy az őt 
képviselő ügynökség a 
meghatározott felhasználás 
szerint ad árat. 
Pl.: https://www.glix.hu/preview/33/glix-jogkezelt-rm-
licencszerzodes--vegfelhasznaloi-szerzodes-eula

https://www.glix.hu/preview/33/glix-jogkezelt-rm-licencszerzodes--vegfelhasznaloi-szerzodes-eula


Vizuális tartalom típusok 
jogosítási forma szerint
Royalty-free (RF)

A felhasználó egyszer vásárolja 
meg a tartalom közlési jogát. A 
tartalmat korlátlan ideig 
használhatja, további jogdíj 
megfizetése nélkül. Az örökös 
jogosítás az ügynökség 
feltételeinek betartása mellett 
engedélyezett.
Pl.:
https://hu.123rf.com/license.php?type=standard

https://hu.123rf.com/license.php?type=standard


Vizuális tartalom típusok 
jogosítási forma szerint
Sajtó (Editorial)
Ez is egy RM jogosítási forma. A  tartalom 
ebben az esetben nem rendelkezik 
modell engedéllyel. A rajta szereplő 
emberek, állatok, tárgyak nem járultak 
hozzá, hogy képmásukat marketing célra 
használják. Így ez a típusú tartalom csak 
sajtó illusztrációként felhasználható. A 
natív, támogatott, pr cikkek esetében 
ezek a tartalmak nem felhasználhatóak. 
Egyenlőre ez még egy jogi határterület. 
Az elbírálás tekintetében mindig 
forduljuk az ügynökség szakértőihez!
Pl: https://hu.123rf.com/license_summary_editorial.php

https://hu.123rf.com/license_summary_editorial.php


Vizuális tartalom típusok 
jogosítási forma szerint
Creative Commons (CC)

Tartalmat ingyen használhatjuk 
mindaddig, amíg betartjuk a 
licenc feltételekben 
meghatározott szabályokat. 
Ezeket a tartalmakat válogatják 
össze az ingyenes tartalomforrást 
biztosító oldalak. Viszont a 
felhasználási feltételekben 
eltérhetnek egymástól!
Pl: https://creativecommons.org/

https://creativecommons.org/






























Otthoni iroda
Kép forrás segítséggel: https://hu.123rf.com/

Videó forrás segítséggel: https://www.glix.hu//video

Ingyenes szoftver képszerkesztéshez: https://www.canva.com/

Ingyenes fájl küldő: https://onepage.space/home/user-guide

Ingyenes COVID kép kollekció: 

https://www.glix.hu/galeria/show/264/ingyenes_kollekcio_koron

avirus

INFORMÁCIÓK: https://www.felkepeljuk.hu/

24 orás telefonos segítség vizuális tartalom ügyekben:

+36 30 844 0761

https://hu.123rf.com/
https://www.glix.hu//video
https://www.canva.com/
https://onepage.space/home/user-guide
https://www.glix.hu/galeria/show/264/ingyenes_kollekcio_koronavirus
https://www.felkepeljuk.hu/














































https://www.adobe.com/

https://designs.ai/

https://www.canva.com/

Voucher code: RE123HUPRO30

https://www.adobe.com/
https://designs.ai/
https://www.canva.com/


















1. „Nem volt copyright felirat, logó, vagy vízjel  a képen.”



2. „A képet az interneten találtam, így szabadon felhasználható."

3. "A Google képkeresője dobta ki, tehát szabadon felhasználható.”



4. „A Facebookon volt és minden, ami a Facebookon van, az közkincs.”



5. „De én nem keresek egy fillért sem a fotóval, csak a blogra/ weboldalra/ Facebookra kell.”



6. „Rajta hagytam a fotós nevét/logóját/vízjelét a fotón. Ezzel csak reklámot csináltam neki azzal, hogy megosztottam.”

7. „A kép mellé odaírtam a fotós nevét, weboldalát, elérhetőségét. Így új ügyfeleket szereztem neki.”



8. „A fotó nem volt elég szép, vagy eredeti ahhoz, hogy a szerzői jog védje.”



9. „Rajta vagyok a fotón, tehát felhasználhatom.”



10. „Emberek milliói lopják a képeket a világon.”



Kié itt a kép:
https://www.felkepeljuk.hu/2021/02/04/kie-itt-a-kep-stockfoto-jogositas-a-
tartalomgyartas-es-felhasznalas-soran/

Időzített bombák:
https://www.felkepeljuk.hu/2019/05/24/idozitett-bombak-a-weboldaladon/

Már a profilképed sincs biztonságban:
https://www.felkepeljuk.hu/2017/09/12/mar-profilkeped-sincs-biztonsagban/

10 kifogás képlopáskor:
https://www.felkepeljuk.hu/2016/04/26/a-top-10-kifogas-keplopaskor/

Milyen stock engedélyre van szükségem?:
https://www.felkepeljuk.hu/2016/04/25/milyen-stock-engedelyre-van-
szuksegem/

https://www.felkepeljuk.hu/2021/02/04/kie-itt-a-kep-stockfoto-jogositas-a-tartalomgyartas-es-felhasznalas-soran/
https://www.felkepeljuk.hu/2019/05/24/idozitett-bombak-a-weboldaladon/
https://www.felkepeljuk.hu/2017/09/12/mar-profilkeped-sincs-biztonsagban/
https://www.felkepeljuk.hu/2016/04/26/a-top-10-kifogas-keplopaskor/
https://www.felkepeljuk.hu/2016/04/25/milyen-stock-engedelyre-van-szuksegem/






Hogyan kerül az Opera plakátjára egy brazil nő képe?

https://blog.volgyiattila.hu/2019/05/21/hogy-kerult-az-opera-plakatjara-egy-brazil-no-kepe/

https://blog.volgyiattila.hu/2019/05/21/hogy-kerult-az-opera-plakatjara-egy-brazil-no-kepe/


https://index.hu/gazdasag/2018/01/16/lopott_zenevel_reklamozza_magat_a_vadiuj_hotel_ferihegyen/

https://index.hu/gazdasag/2018/01/16/lopott_zenevel_reklamozza_magat_a_vadiuj_hotel_ferihegyen/


https://bit.ly/3dzS9qc

https://bit.ly/3dzS9qc


https://blog.volgyiattila.hu/2018/04/27/a-tortenelem-legnagyobb-szerzojogi-majomkodasa/

https://blog.volgyiattila.hu/2018/04/27/a-tortenelem-legnagyobb-szerzojogi-majomkodasa/



