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FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről az ECOVIS HOLDING Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (röv.: ECOVIS 
Holding Kft., székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II. em. 28., adószám: 13803274-2-41, képviseli: Dallos 
Tibor ügyvezető), mint felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó – másrészről 
 
Név: …………………………………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Munkáltató/betöltött pozíció:.…………………………………………………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
továbbiakban: Szerző (Felhasználó és Szerző a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon 
és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Jelen szerződés tárgya a Szerző általi tartalom (szakmai blog cikk(ek), a Szerző önéletrajza és fotója) 

szolgáltatása digitális formában és úton és a Felhasználó általi felhasználása közzététel formájában a 
www.kozbesz.com blog oldalon.   
 

2. A Szerző hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa szolgáltatott tartalom a www.kozbesz.com honlap 
működésének teljes ideje alatt (a feltöltéstől a honlap megszüntetéséig) nyilvánosságra kerüljenek, 
ugyanakkor Felhasználó nem köteles a fenti tartalmakat folyamatosan elérhetőként közzétenni, azokat 
saját belátása szerint jogosult a honlapról eltávolítani, visszatenni. 
 

3. A blog cikkek végén a Felhasználó feltünteti a Szerző nevét, a betöltött pozícióját, e-mail elérhetőségét, 
míg a Szerző által a rendelkezésére bocsátott szakmai önéletrajzzal és fotóval együtt szerepelteti a 
Szerzőt a www.kozbesz.com oldal Szerzőink menüpontja alatt.  

 
4. A Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó változatlan szakmai és formai tartalommal jelenteti meg a 

Szerző által átadott cikket, ellenőrzés nélkül, szöveghűen teszi azt közzé, ugyanakkor kizárólagos 
jogkörben maga dönti el, hogy mely cikket használja fel. A Felhasználó nem fizet kártalanítást a 
Szerzőnek a mellőzött cikkekkel kapcsolatban. 
 

5. A Felek rögzítik, hogy a Szerző kifejezetten lemond a blog cikkek jelen megállapodás szerinti 
felhasználása elleni díjazásról, ingyenesen bocsátja azokat a Felhasználó rendelkezésére. 

 
6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerző által szolgáltatott tartalom térben és időben korlátlan, mindenkor 

ingyenes felhasználói jogait a Felhasználó szerzi meg. Az átvett tartalom felhasználói jogainak 
megszerzése a blogon való felhasználást jelenti és nem jelent kizárólagosságot a Felhasználó részére. 

 
7. A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik, melyet bármelyik Fél jogosult rendes 

felmondással, indoklás nélkül megszüntetni. A szerződés megszűnéséig megadott felhasználási 
engedélyek azonban érvényesek maradnak abban az esetben is, ha a Szerző és a Felhasználó közötti 
jogviszony bármely okból megszűnik. 

 
8. A jelen szerződés rendelkezései vonatkoznak minden, a Szerző által a Felhasználónak a jelen 

szerződés aláírását követően megküldött további blog cikkel kapcsolatban is.  
 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Szerzői jogról szóló törvény 
mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. 

 
Felek a jelen megállapodást együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, saját kezűleg jóváhagyólag írták alá. 
 
Budapest, ………………………….. 
 
 

______________________ 
ECOVIS HOLDING Kft. 
képviseli: Dallos Tibor 

Felhasználó 

______________________ 
 

Szerző 

 


