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HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS SZELLEMI TULAJDONRÓL  

(KÉPEK, FOTÓK, MŰSZAKI RAJZOK) 
 

 Amely létrejött egyrészről a Power Belt Kft. (székhelye: 1194 Budapest, Hofherr 

Albert u. 38/B., a.sz.: 10871386-2-43, képviseli: Komjáti László ügyvezető igazgató), 

továbbiakban mint Használatba adó, másrészről ………………………………………………….,  

(székhelye:………………………………………………………………………………………….,  

a.sz.: ………………………………., képviseli: .………………………………………………… 

……………………………), továbbiakban mint Használatba vevő között, az alábbiak szerint: 

 

 …………………………………….Kft. azzal a kéréssel fordult a Használatba adó 

képviselője felé, hogy a cég weboldalán (www.powerbelt.hu) található képi anyagot vagy annak 

egy részét saját weboldalán, saját neve alatt megjeleníthesse. 

 Felek megállapítják, hogy a Használatba adó weboldalán található összes fénykép, 

műszaki rajz, szövegezés és szoftver a Power Belt Kft. tulajdonát képezi. Elkészítésükhöz 

jelentős technikai beruházás, szellemi munka és rengeteg munkaóra szükségeltetett, így az 

anyagok felbecsülhetetlen szellemi, illetve meghatározott anyagi értékkel bírnak. 

 A fenti okok miatt a képi anyag (felsorolásképp kiegészíthető) más tulajdonú 

weboldalakon történő felhasználásához a használatba adó az alábbiak szerint járul hozzá: 

 

 A www.powerbelt.hu weboldalon található fényképek felhasználásának feltétele a 

felhasznált anyagok szellemi használati értékének megfizetése. 

A képek éves bérleti díja 1 000 Ft/db.-, vagy egyszeri költségként 2 000 Ft/db.- 

 

 Használatba vevő kijelenti, hogy a www.powerbelt.hu weboldalról összesen  

………… db képet kíván felhasználni, melyek pontos felsorolását ezen megállapodás melléklete 

tartalmazza. Használatba vevő a használatba vételi díjat éves szinten / egyszeri költségként 

kívánja fizetni a Használatba adó felé.  

 

 Használatba adó ezúton felhívja Használatba vevő figyelmét, hogy amennyiben a 

szellemi tulajdona illegális felhasználására bukkan, úgy a jogtalan felhasználásra hivatkozva 

ügyvédi felszólításban részesíti a weboldal tulajdonosát, továbbá kezdeményezi a jogtalanul 

felhasznált anyagok eltávolítását vagy a fent meghatározott díjakat kiszámlázza Használatba vevő 

felé. 

 

 Használatba vevő a jelen megállapodást aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a 

birtokába kerülő anyagokat és azokat forrását bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére 

semmilyen formában nem adja át. 
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Budapest, 2022.07.19. 

 

 

 

……………………………………                                      …………………………………. 

 

               Komjáti László                                                             ………………………… 

     Használatba adó képviselője                                              Használatba vevő képviselője 
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