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HM HIM reprodukciós díjszabása

A HM HIM levéltári és térképtári reprográfiai szolgáltatásai és díjai:
Fénymásolatok készítése
Fénymásolat eredeti iratról,
papíralapú másolatról

A4 méret

60 Ft/másolat

A3 méret

120 Ft/másolat

Digitális fényképezés/szkennelés/
Általános felvétel

Iratok és fényképek 300 Ft/szkennelt kép

A4-es, A3-as iratok és fényképek szkennelése
szkennelése
Egyedi felvétel
pecsétek,

címerek,

Kutatói változat

600 Ft/felvétel

oklevelek

címereslevelek, térképek stb.
Fotójegy
Egész napos

3000 Ft
Mikrofilmszkennelés

Kutatói digitális filmszkenner

125 Ft/ felvétel

(kutató által készített felvételek)
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Reprodukciós díjak és általános információk1
1) A HM HIM múzeumi gyűjteményei a kutatók segítése érdekében, azok részére igény szerint
évente, gyűjteményenként kutatói nyilatkozat ellenében 50 darab műtárgyról térítésmentes,
vízjellel ellátott nézőképet adnak át.2 A nézőképek csakis kutatási célt szolgálhatnak, ezek
anyagi haszonszerzés céljából nem használhatók fel, harmadik személy részére át nem
adhatók. 50 darab fölötti nézőkép igénylése esetén a nézőképek készítésének reprodukciós
díja van.
2) Amennyiben a kutató a műtárgyakról3 nagy formátumú digitális másolatot kér, és azt
publikálási célra fel kívánja használni, a HM HIM reprodukciós szolgáltatását szükséges
megrendelnie, és a reprodukciós díjakat a díjszabásban foglaltak szerint szükséges
megfizetnie.
3) A nagy felbontású digitális másolatok, bármely típusú nyilvános közlése kizárólag a HM HIM
által kiadott közlési engedély aláírását követően lehetséges.
4) A közlési engedély életbe lépésével a HM HIM vállalja az engedélyben megjelölt
műtárgyakról/dokumentumokról 300 dpi felbontású, jpg formátumú (a Fotóarchívum
esetében 600 dpi felbontású, jpg vagy tif formátumú) digitális másolatok átadását.
5) A közlési engedély aláírásával az igénylő tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott
anyaggal kapcsolatos esetleges szerzői jogokat az HM HIM engedélye számára nem
biztosítja, azt magának kell megkérni.
6) Igénylő tudomásul veszi, hogy a HM HIM által készített reprodukciók díja független a
reprodukción ábrázolt eredeti műtárgyon esetlegesen fennálló jogoktól. Ezen jogok
tekintetében igénylő köteles külön felhasználási engedélyt kérni attól a személytől, aki ez
utóbbi jog gyakorlására jogosult. Igénylő a HM HIM által nyújtott tájékoztatás alapján saját
felelősségére dönti el, hogy szükséges-e és ha igen, milyen terjedelemben további
felhasználási engedély kérése.
A szerzői jog jogosultjának engedélye, illetve bármely szerzői jogi kérdés tekintetében a
HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesülete mint közös
jogkezelő illetékes és jogosult eljárni.
A HM HIM kifejezetten kizárja felelősségét harmadik személy fentiekből fakadó esetleges
kárigényéért.
7) A közlési engedély aláírásával az igénylő vállalja, hogy kiadvány megjelenése esetén annak egy
példányát térítésmentesen a HM HIM rendelkezésére bocsátja.
Az alább megállapított összegek egy darab műtárgyra vonatkoznak.
A nézőkép jpg formátumú, 72 dpi felbontást meg nem haladó, a HM HIM vízjelével ellátott, a HM HIM
valamely gyűjteményének eredeti műtárgyáról készített digitális másolat.
3 Műtárgyak közé sorolandók a HM HIM múzeumi gyűjteményeinek tárgyi és papír alapú darabjai, a
Könyvgyűjtemény műtárgyként fényképezett darabjai, a Hadtörténelmi Levéltár fényképei és mozgókép anyagai, és a
Térképtár műtárgyai.
1
2

3

HM HIM reprodukciós díjszabása
8) Az igénylő köteles feltüntetni, hogy a műtárgyak a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
mely gyűjteményéből származnak, azokat nyilvántartási számukkal megnevezni.
9) Az igénylő a reprodukciós díjat banki átutalással vagy csekken fizetheti meg a HM HIM által
kiállított díjbekérő alapján a HM HIM bankszámlájára (Magyar Államkincstár – 1002300201781139-00000000). A befizetéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségeket az
igénylő vállalja. A befizetés során a közlemény rovatban fel kell tüntetnie a HM HIM által
kiállított díjbekérő sorszámát vagy a közlési engedély nyilvántartási számát.
10) A közlési engedély megadásának előfeltétele a reprodukciós díj megfizetése, valamint a
befizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás másolatának az aláírt közlési
engedéllyel való visszaküldése. A befizetés igazolását követően a HM HIM az igénylő
számára számlát állít ki, amelyet a megjelölt postacímre eljuttat.
11) Szakdolgozathoz, diplomamunkához, doktori disszertációhoz nagy felbontású digitális
másolatok ingyenesen igénybe vehetők a felsőoktatási és a tudományos intézmények által
kiállított hivatalos igazolás ellenében.
12) A HM HIM közgyűjtemények és HM, illetve MH szervezetek részére, kiállításokhoz és saját
kiadványokhoz díjmentesen biztosítja műtárgyak/dokumentumok nagy felbontású digitális
másolatát.
13) A HM HIM tudományos jellegű, non-profit kiadványokhoz díjmentesen biztosítja
műtárgyak/dokumentumok nagy felbontású digitális másolatát.
Nézőkép
72 dpi, 1024x768 pixel, vízjellel

Ár (bruttó)
200 Ft

Nagy formátumú archív fénykép vagy tárgyfotó

Ár (bruttó)

Könyv, tudományos folyóirat, képes, ismeretterjesztő folyóirat

2000 Ft (szkennelés)

cd, dvd

3000 Ft (műtárgyfotó)
2000 Ft (szkennelés)

Napi- és hetilap, képes magazin

3000 Ft (műtárgyfotó)

Dokumentumfilm

Kép megjelenítése
Mozgófilm megjelenítése

Film, televízió

Kép megjelenítése

2000 Ft (szkennelés)
3000 Ft (műtárgyfotó)
1000 Ft/ másodperc

2000 Ft (szkennelés)
3000 Ft (műtárgyfotó)
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Mozgófilm megjelenítése

1000 Ft/ másodperc

2000 Ft (szkennelés)
Képeslap, naptár, diafilmkocka, egyéb nyomatok

3000 Ft (műtárgyfotó)
Internet

72 dpi

2000 Ft (szkennelés)
3000 Ft (műtárgyfotó)
2000 Ft (szkennelés)

Kiállítás

3000 Ft (műtárgyfotó)
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