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Hogyan kérjél cégednek kártérítést (pl. ha másolják a 
honlapodat), de mondjuk nincs is összegszerű károd? 

 
avagy hatékony és bombabiztos megelőzési és támadási módszer 

honlap tartalmat jogtalanul másolók  
és szerződésszegők ellen … 

 

Ismételjük át a csekklistádat, hogy azonnal kéznél legyen, ha 
szükséges: 

 
 Állapodj meg a kötbérben (pl. ÁSZF megállapodással a honlapodon); 

 

 Ésszerű, nem túlzó kötbért alkalmazz; 

 

 Lépj késedelem nélkül, ha jogsértést észlelsz ne várj semmire (ez nagyon 

fontos!!); 

 

 Közjegyzővel hitelesíttesd a tőled másolt tartalmakat; 

 

 Közjegyzővel hitelesíttesd a Te kötbérkikötésedet is a honlapodon; 

 

 Szólítsd fel a másoló felet a fizetésre, az ügyvédi felszólításod mellé csatold 

a közokiratot és a számlát is, tűzz ésszerű határidőt a fizetésre (itt se 

késlekedj!!); 

 

 Pereld be, ha nem fizet, és már a keresetlevél mellé fűzd oda a 

felszólításodat is; 

 

 ÉÉÉÉS: Váltsd be a kuponodat, ha céges vagy ingatlanjogi vitába 

keveredtél.  A kuponodat az utolsó oldalon találod! 
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1. Instant/konzerv szöveg a kötbér megállapodáshoz:  

 

Ha valaki a honlapodon jár, a tudomására kell hoznod, hogy a böngészéssel ő megállapodik veled 

abban, hogy olvashatod a tartalmakat. Kicsit még jobb a helyzet ha belépéshez, regisztrációhoz kötött a 

tartalom elérése, de ott is a megfelelő helyen azt a regisztráló tudomására kell hoznod.  Azt is 

tudomására kell hoznod, hogy azzal, hogy közzétetted a tartalmakat, nem járulsz hozzá azok 

változatlan másolásához, sőt, kifejezetten fenntartod a jogodat a jogsértés észlelése esetén az 

igényérvényesítésre. Ehhez kell egy ÁSZF (=Általános Szerződési Feltétel) a honlapodra, amely a felek 

közötti megállapodásnak fog minősülni. Enélkül ugyanis nincs kötbérmegállapodásod. 

 

 

INSTANT/KONZERV SZÖVEGEM A KÖTBÉRMEGÁLLAPODÁSHOZ  

(és itt most hozzájárulok ennek átvételéhez): 

  

„A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a….. 

Kft-nek a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ 

szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett 

tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak  változatlan vagy nagymértékben hasonló módon 

történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal 

aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel 

rendelkező magyar bíróság illetékességének is.” 

 

Ezzel már meg is valósítottad azt, hogy kész a megállapodásod a felhasználóval, sőt, még az irányadó 

jogot és az eljáró bíróságot is meghatároztad, úgyhogy az átlagnál többet teljesítettél! Gratulálok. És 

kérlek, nagyon ügyelj arra, hová és hol teszed elérhetővé ezt a megállapodást. 

 

Az én ügyvédi irodám honlapján  - ez a www.drnemethlaw.hu – például ezt olvashatod: „Ez a weboldal 

a dr.Németh & dr.Haraszti Ügyvédi Iroda (H-1126 Budapest, Böszörményi út 13-15.) szellemi 

terméke. A weboldal tartalmak másolása, változatlan vagy nagymértékben azonos tartalmú 

szöveges és képi átvétele és felhasználása hozzájárulásunk nélkül tilos vagy díjköteles.” 

 

2. Vigyázz! Csak nem túlzott mértékű kötbért köthetsz ki! 

 

Nagyon fontos kérdés, hogy mennyi kötbért köss ki, mert a polgári törvénykönyv csak annyi ír erről, 

hogy a bíróság a túlzott mértékű kötbért saját hatáskörben módosíthatja, akár le is csökkentheti. Nagy 

projekteknél, építési beruházásoknál a projekt értékének ezreléke lehet a kötbér összege, 

szerződésszegés vagy nem teljesítés esetén egy fix összeg, ami a jogosult fél elmaradt hasznához vagy 

beállítható kárához hasonló mértékű.  

 

Egy honlap esetén nincs konkrét recept arra, hogy 10.000 Ft vagy 5.000 Euro lehet a nem túlzott 

kötbér. Én úgy gondolom: a néhány tízezer forint vagy a néhány száz euró is több, mint a semmi, ha jól 

van kikötve. 

 

http://www.drnemethlaw.hu/
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INSTANT/KONZERV SZÖVEGEM A KÖTBÉR ÖSSZEGÉHEZ  

(és most is hozzájárulok ennek átvételéhez): 

 

„Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy 

hasonló formában észleljük, másolt oldalanként X Forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan 

felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-

ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket.  Az átvétellel a 

felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. - (C) 2012. (cégnév, oldaltulajdonos 

megnevezése)” 

 

Az ügyvédi irodám másik, kifejezetten cégvezetőknek kialakított szerződéses honlapján  - a 

www.szerzodesugyveddel.hu oldalon – pedig ezt a szöveget láthatod (hasonló ahhoz, amit az előbb 

mintaszövegként mutattam): „Amennyiben tematikus oldalaink tartalmát harmadik személyek 

honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt 

oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg változatlan átvétele) 300 Euro 

összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten 

elfogadja ezen kötbér megállapodást… Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy bizonyításhoz közjegyzői 

internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel 

együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk.” 

 

Hogyan kérd a közjegyzőt, hogy csináljon Neked egy közokiratot? 

 

Felhívod, kérsz egy időpontot (de nekem egyszer úgy is megcsinálták, hogy oda sem kellett mennem, 

hanem elutaltam a díjat, ők lehitelesítették a weblapot, amit kértem, majd elpostázták az okiratot az 

ügyvédi irodámba). Megmutatod, hogy melyik a Te honlapod és hol van azon a kötbér kikötésed, 

valamint hol van a lemásolt tartalom. Megkéred a közjegyzőt arra, hogy ezt nyomtassa ki, és igazolja, 

hogy aznap X órakor ez a netes tartalom elérhető volt. Ezután megmutatod a lekoppintott másik 

oldal részeit is, azt is kinyomtatni kéred, majd ezt is hitelesítteted, hogy aznap X órakor elérhető volt 

a neten. Kifizeted a néhány ezer forintos díjat, és megkapod a közokiratot. Erre aztán nagyon jól 

vigyázz, de ha elveszítenéd, bármikor visszamehetsz a közjegyződhöz egy hiteles kiadmányért, plusz 

díj ellenében. Fontos: nemcsak a lopott tartalmat kérd hitelesen kinyomtatva, hanem a Te 

kötbérkikötésedet is. Enélkül az egyik tény bizonyítása kétségessé válhat.  

 

És mit csinálj utána ezzel a közokirattal? 

 

Ezt csatold a számlád mellé, amit a kötbérkikötés alapján küldesz majd a jogsértő félnek az ügyvéd 

által írott felszólításodban. A felszólításod legyen határozott és szakszerű, melléklete lehet a számla és 

a közokirat, és még azt is lehetséges, hogy nem lesz pered a jogtalan felhasználóval. És ha mégis: már 

a keresetlevél mellé csatold a felszólításodat és a közokirati bizonyítékodat is, és hidd el, rövidebb 

perre számíthatsz, annál, mintha ezek sem állnának rendelkezésedre. 

 

http://www.szerzodesugyveddel.hu/
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Kérlek NE FELEDD: Te a cikk rövidített változatát töltötted le, a fent írtakon kívül 

van még jó néhány jogi apróság, amit feltétlenül majd be kell tartanod ahhoz, hogy a 

kötbérkikötésed érvényes és behajtható legyen. Kérdezz meg ezekről, ha vitatkozol 

valakivel. 

 

3. Ehhez adok Neked egy beváltható kupont is, mert hálával tartozom 

nemcsak azért, mert elolvastad a Navigátor Magazinban megjelent 

hosszú cikkemet (és ezt az ismétlő, rövidített összefoglalót is), hanem 

azért is, mert alkalmazod majd a cikkben tanult jogi tippeket. Ha pedig 

vitatkoznál valakivel, vagy át kéne írnod az ÁSZF-edet vagy a Jogi 

nyilatkozatodat a honlapodon, szívesen segítek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdésed van? Jogi vitába keveredtél? Nyugodtan hívj fel (T.: 06 (1) 225 3041) 

munkaidőben (egy rövid telefonért nem kérünk ügyvédi díjat a Navigátor Magazin igényes 

olvasóitól.) Másolásbiztos honlapokat és meg nem szegett szerződéseket kívánok! 

Összeállította a céged számára: 

dr.Németh Gabriella vezető ügyvéd, aki most bemutatkozik Neked is… 

 

Telefonszámom, ha szükséged lenne az ötleteimre más témákban is:  

06 (1) 225 3041 

 
Részlet Ügyvédi Hitvallásunkból: 

 
„Azért dolgozunk nap mint nap, hogy  a jogszabályok közérthető, gyakorlatias és igényes 
alkalmazását segítsük és terjesszük minden hozzánk forduló személy, gazdasági társaság, egyéb 
szervezet és családi vállalkozás számára. 
 
Célunk: hogy segítségünkkel a jog ne csak egy szakzsargontól hemzsegő távoli és idegen 
szakmai világ legyen azoknak, akikről szól, hanem mindenkinek megmutassuk, hogy a jog a saját 
életéhez szükséges mindazon szabályok rendszere, amely…  segít a legmegnyugtatóbb és 
legbiztonságosabb magánéleti és üzleti megoldások tervezésében és konkrét 
kialakításában…” 

 

AJÁNDÉK KUPON 
amely 14.400 Ft ügyvédi díjkedvezményt  
jelent Neked, amiért letöltötted ezt a cikket. Köszönöm. 

 
Beváltás: 60 nappal a letöltés utánig. 

 
Váltsd be bármilyen céges szerződéses vagy vitás ügyedben, a dr.Németh & dr.Haraszti 
Ügyvédi Irodában, személyesen, amikor az ügyvédi díjadat fizeted. (KUPON KÓD: 
AK60napWGNAV  - nyomtasd ki ezt az oldalt.) 

 
 
 


