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Tévedés lenne azt hinni, hogy minden, az interneten található képet szabadon 

felhasználhatunk!  
A szerzői jogok megilletik a képek készítőit is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az összes 

világhálón található képért fizetni kell. Rengeteg szabadon letölthető és – különféle célokra – 

felhasználható fotó található a neten, csak tudni kell, hol és hogyan találunk rájuk. (forrás: 

Könyv Guru) 

1. A Google képkeresőjében is létezik olyan lehetőség (Eszközök / Kereskedelmi és egyéb 

licencek vagy Beállítások / Speciális keresés /Felhasználási jogok), ahol beállíthatjuk, 

hogy a találatok között csak szabadon felhasználható képek jelenjenek meg. Sajnos ezek 

nem mindig jó minőségűek. (forrás) 

 

2. Kereshetünk adatbázisokban is. Az interneten számos helyről tölthetünk le képeket, 

jogtisztán. Ezekből mutatunk be néhányat: 

 

o Stock fotó adatbázisok: 

A stock fényképezés a fotózás egy olyan területe, ahol az illusztrációnak szánt fényképeket 

előre elkészítik, majd képügynökségek által tárolt adatbázisokból (stock = raktár/készlet) 

elérhetővé teszik.  

Napjainkban a stock képek kereshető online adatbázisok formájában prezentálhatók. A stock 

fotó az alkalmazott fotográfia egyik részterülete. Ezeknek az adatbázisoknak nem minden 

fotója közkincs! (forrás)  
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ONLINE KÉPTÁRAK 
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ KÉPEK FORRÁSAI 

VÁLOGATÁS 
2021.  

április 26. 

Dreamstime: 161 millió fotó  – Pixabay: több, mint 2.3 millió fotó és videó –  

Unpash: több, mint 1.5 millió fotó - Free Range: több százezer fotó - 

 Pexels:  több százezer fotó – Linkgyűjtemény 1. – Linkgyűjtemény 2. 

 

     A stock fotók jogállása: 

 Jogdíjas képek (Rights Managed, RM)  

 Jogdíjmentes képek (Royalty-free, RF)  
 A jogdíjmentesség nem jelenti a kép ingyenességét! 

 Közkincs (Public domain, PD) 

Ingyenes, felhasználható képek.   
 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerz%C5%91i_jog
https://konyv.guru/hol-talalunk-ingyenes-jogtiszta-kepeket-interneten/
https://konyv.guru/hol-talalunk-ingyenes-jogtiszta-kepeket-interneten/
https://honlapmanufaktura.hu/kisokos/az-internetes-kepek-es-a-szerzoi-jog/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stock_fot%C3%B3
https://www.dreamstime.com/?gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKOa9rB6eSHuwESpMz81hO6LJvFL7OpNHeMnltEIcNf4gbDzVyymRUBoCuF8QAvD_BwE#ref832
https://unsplash.com/
https://www.stockphotosecrets.com/best-free-stock-photo-sites#pexels-and8211-trendy-free-photos-edgy-site
https://www.stockphotos.com/free/#1_Unsplash_-_Free_Cool
http://royaltyfree.atw.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zkincs


 

 

o Közösségi képtár: 

A Wikimédia Commons a legnagyobb internetes médiatár. A Commonson megtalálható 
fájlok mindegyike „szabad licencű”. Ez azt jelenti, hogy ezeket bárki szabadon 
felhasználhatja és megoszthatja; mindössze a felhasználási feltételeket kell követni.  
(forrás) 

 

 

 

 

 

o Flickr 

Az egyik legnagyobb online képmegosztó oldal, a Flickr.com is alkalmas ingyenes, jogtiszta fotók 

keresésére, letöltésére.  Itt is vigyázni kell, mert nem minden kép, sőt, a fotók többsége nem 

szabadon felhasználható. (forrás) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 További eredményes tanulást, kutatást, jó egészséget kívánunk! 

        GFE Könyvtárosai 

Wikimédia Commons:  

72.514.415 szabadon felhasználható médiafájl gyűjteménye,  

amelyhez bárki hozzájárulhat. 

Sok könyvtár, múzeum, tudományos intézet is itt publikálja fotógyűjteményét: 

 A British Library több mint egymillió képet töltött fel a Flickr-re; 17., 18., 19. századi 

lejárt szerzői jogos könyvek illusztrációit tették ki az ingyenes képmegosztóra. (forrás) 

 

 A Kongresszusi Könyvtár (USA) közel 3000 nagyfelbontású fotót tett elérhetővé a 

Flickr oldalán. A projekt első lépéseként a könyvtár két legnépszerűbb gyűjteményéből 

tettek közzé 3000 darabot a Flickr internetes képmegosztó The Commons nevet viselő 

aloldalán. A projektben csak azok a fényképek vesznek részt, amelyek nem állnak 

semmiféle szerzői jogvédelem alatt. (forrás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A résztvevő intézmények teljes listája: 

https://www.flickr.com/commons/institutions/ 

 

 

 

 

 https://www.flickr.com/commons/institutions/ 

 https://www.flickr.com/commons/institutions// 

 https://www.fotojet.com/apps/?entry=collage 

   

  

 

 

 További eredményes tanulást, kutatást, jó egészséget kívánunk! 
 

GFE Könyvtárosai 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:First_steps/Contributing
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:First_steps/hu
https://www.flickr.com/
https://www.flickr.com/groups/allfreepictures/
https://konyv.guru/hol-talalunk-ingyenes-jogtiszta-kepeket-interneten/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=egymillio_szabadon_felhasznalhato_kep_a_british_library-tol
https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/
https://www.flickr.com/commons/
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=19574
https://www.flickr.com/commons/institutions/
https://www.flickr.com/commons/institutions/
https://www.flickr.com/commons/institutions/
https://www.flickr.com/photos/national_library_of_norway/
https://www.flickr.com/photos/nlireland/
https://www.flickr.com/photos/nlireland/
https://www.flickr.com/photos/national_library_of_australia_commons/
https://www.flickr.com/photos/99915476@N04/
https://www.flickr.com/photos/valokuvataiteenmuseo/
https://www.flickr.com/photos/nasacommons/

