Óbudai Múzeum
1033 Budapest, Fő tér 1.

1./2012 számú igazgatói utasítás
A műtárgyak, dokumentumok fényképezése, másolása szabályai az Óbudai Múzeumban
és a hozzá tartozó Goldberger Textilipari Gyűjteményben
Az Óbudai Múzeum 2012.március 14-től érvényes kutatási szabályzatával összhangban a
következőket rendelem el:
A kutató érvényes kutatási engedély birtokában, saját költségére, kutatási célra alkalmas
méretű és minőségű másolatot kérhet a kutatott anyagról. Publikálásra, illetve további
felhasználásra alkalmas minőségű másolat készítése csak külön felhasználási (közlési)
szerződés megkötése esetén kérhető. A másolatok készítése és kiadása során a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI.tv. előírásait kell figyelembe venni.
Fénymásolás, fotószolgáltatás, digitalizálás
Fénymásolás, szkennelés (diapozitív, fénykép-negatív, - pozitív, kézirat, stb.) műtárgyfotó,
reprodukció készítésének feltételei és költségei:
A megrendelés módja: a személyes kutatómunkát követően a helyszínen kitöltött/aláírt vagy
faxon, e-mailen eljuttatott megrendelőlap alapján történik a kért szolgáltatás teljesítése. A
munkadíjról számlát állít ki a múzeum, amelynek kifizetését követően van mód megrendelés
átvételére, postázására, e-mailen történő elküldésére.
Vállalási határidő: minimum 5 munkanap
Sürgősségi felár: munkadíj 50%-a
Postaköltség megrendelőt terheli.
10000,- Ft alatt csak készpénzes fizetés lehet.
Digitális fotó megrendelése esetén, fénykép felhasználási szerződés hiányában csak
alacsonyfelbontású nézőképet tudunk rendelkezésre bocsátani.
Fotók nyilvános felhasználása csak közlési szerződéssel lehetséges.
Fotónagyítás költségei: bolti ár alapján + 15% kerülnek továbbszámlázásra.
Szkennelés A3 méretig megbeszélt felbontásban költsége: 300,-/lap
Fénymásolás leíró kartonról: 10,-/A4 lap, 20,-/A3 lap
Digitális reprodukció: 300,-/db
Az adathordozóra (CD/DVD) történő kiírás esetén az adathordozó mindenkori beszerzési ára
is kiszámlázásra kerül.
Fényképfelhasználás
Bármilyen publikáció esetén (kiállítás, könyv, folyóirat, stb.) a megrendelőnek szerződést kell
kötnie az Óbudai Múzeummal. A szerződés tartalmazza a publikálás módját és díját (közlési

díj, szerzői jogdíj) is. A nyomdai használatra alkalmas nagyfelbontású, digitális képhez a
számla kiegyenlítését követően juthat hozzá a megrendelő.
Felhasználási díjak:
A felhasználási díj, az esetleges szerzői jogdíjat nem tartalmazza!

Műfajok

Könyv, folyóirat,
multimédia

Kiállítás
Film, TV, videó
Internet
Honlapdesign,
reklám, banner
Tartalomillusztráció
Nyomtatott
illusztráció
Újság
Magazin
Céges kiadvány,
propaganda
Egyedi plakát,
dekoráció
Nyomtatott
hirdetés
Reklámplakát
Sajtóhirdetés
Szóróanyag
Katalógus
Termékillusztráció
CD_DVD borító
Képeslap, naptár
Nyomtatványok

Közgyűjtemények,
oktatási
Gazdálkodó
intézmények,
Felhasználási
szervezetek,
Példányszám
kutatóintézetek,
típusok
kiadók stb.
közhasznú
részére (Ft)
szervezetek
részére (Ft)
Címoldal
3500
1750
Hátsó borító
2500
1250
1 – 500
1500
750
Belső oldal
501 – 1000
2000
1000
1001 –
2500
1250
5800
2900
5800
2900
Megegyezés
szerint
8000

Megegyezés szerint

3000

1500

5800
7200
7200

2900
3600
3600

4000

4000

2000

8000
8000
7000
7000

4000
4000
3500
3500

8000
8000
8000

4000
4000
4000

Nem nyilvános felhasználás esetén közlési díjat nem kell fizetni (pl. szakdolgozat, kutatás,
magánhasználat)

Fénykép felhasználási szerződés – minta:

KÖZLÉSI ENGEDÉLY
Az Óbudai Múzeum hozzájárul a Fotótárban őrzött, a jegyzékben szereplő képek nyilvános közléséhez
1. Megrendelő
neve:…………………………………………………………………………….……….
posta címe:……………………………………………………………………………….
adószáma:............................................
2. A közölni kívánt felvételek:
leltári száma:
készítő:
…………………… ……………………
…………………… ……………………
…………………… ……………………
…………………… ……………………
…………………… ……………………
A felhasználás típusa/megnevezése:

leltári száma:
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

készítő:
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

Nyomdai vagy elektronikus (CD-ROM, Internet, tv, film stb.) publikáció, illetve kiállítás esetében:
A mű szerzője: ………………………………………………………………………….
Címe: ……………………………………………………………………………………
Kiadó/rendező:…………………………………………………………………………..
Példányszáma: ………………db
Megjelenés ideje: ………………………………………………………………………..
3.

A felvételek közlési (felhasználási) díja: ……….Ft/db*; Összesen: ………… Ft
A felvételek szerzői jogdíja**: ………….. Ft/db; Összesen: …………… Ft
A felhasználási és szerzői jogdíjat a számla átvételétől számolt 8 napon belül kell befizetni az
Óbudai Múzeum 12001008-01049903-00100009 számlájára vagy házipénztárába pénztári
nyitva tartási időben.
Megrendelő közlés hiányában is köteles a felhasználási díjat megfizetni.

*A közlési díjat az Óbudai Múzeum állapítja meg.
** Múzeumi fotós által készített felvételek esetében
A kiválasztott szerzői jogdíjas fénykép közlése csak a szerzői díj megfizetése esetén
lehetséges. A szerzői díj mértékéről a fényképésszel közvetlenül kell megállapodni!
4. Közlési feltételek:

Közlésre szóló engedély egyszeri felhasználásra, a fenti céllal és műben, ……………..
nyelvű publikációra szól 2 naptári éven belül.

A felhasználó a publikáció megjelenése után egy hónapon belül 2 példányt ad át az
Óbudai Múzeumnak a kifizetett közlési díjon felül.

Minden egyes felvételnél fel kell tüntetni az Óbudai Múzeum nevét, és a fotót készítő
személy nevét.

Budapest, 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
………………………………
felhasználó
/cégszerű aláírás/

………………………………
Óbudai Múzeum
PH

