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Általános információk/ General information
1) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatói részére igény szerint a kutatott
anyagról nyilatkozat ellenében ingyenes, vízjellel ellátott nézőképet ad át. 1
The Military History Institute and Museum (MoD MHIM) provides for the
researchers low resolution versions of pictures or works of art with digital
watermark free of charge. The researcher can apply for a low resolution file
against a signed declaration form only.2
2) A nagy felbontású műtárgymásolatok bármely típusú nyilvános közlése kizárólag
felhasználási szerződés megkötése mellett lehetséges.
Any type of publication of the high resolution copies of works of art is only
possible with the signing of a Contract of Use.
3) A felhasználási szerződés életbe lépésével a HM HIM gyűjteményei vállalják a
szerződésben megjelölt műtárgyakról/dokumentumokról 300 dpi felbontású, jpg
formátumú (a Fotóarchívum esetében 600 dpi felbontású, jpg formátumú) digitális
másolatok átadását.
According to the signed Contract of Use the collections of MoD MHIM undertake
to hand over to the user 300 dpi resolution jpg format copies (600 dpi resolution
jpg files in the case of the Photo Archives) of the selected works of art / documents.
4) Tömörítetlen formátumú (tif) képek megrendelése 100 % felárral lehetséges.
100% extra shall be charged for tagged image file (tif) format copies.
5) A felhasználási szerződésben a Felhasználó vállalja, hogy kiadvány megjelenése
esetén annak két példányát térítésmentesen a HM HIM rendelkezésére bocsátja.
With the signing of the Contract of Use the user undertakes to hand over two
copies of any publication featuring pictures of the MoD MHIM free of charge.
6) A Felhasználó köteles feltüntetni, hogy a műtárgyak a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum mely gyűjteményéből származnak, azokat nyilvántartási számukkal
megnevezni.
The user shall indicate that the used work of art originates from the collection of
MoD MHIM and feature the inventory number as well.
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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.
2
This is a digital copy of an original file, photo or work of art in the property of any collection of the
MoD MHIM in jpg format, with resolution not higher than 72 dpi and with the watermark of the MoD MHIM.
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7) Szakdolgozathoz, diplomamunkához, doktori disszertációhoz nagy felbontású
digitális másolatok ingyenesen igénybe vehetők az egyetemek, főiskolák,
tudományos intézmények által kiállított hivatalos igazolás ellenében.
The MoD MHIM provides free of charge high resolution copies of works of art for
use in theses, diploma works and dissertations if the researcher has an official
certification from a university, college or scientific research institute.
8) A HM HIM közgyűjtemények részére, kiállításokhoz díjmentesen biztosítja
műtárgyak/dokumentumok nagy felbontású digitális másolatát.
The MoD MHIM provides high resolution copies of the works of art for Hungarian
public collections for exhibitions free of charge.
9) A jelen dokumentumban megállapított feltételektől eltérő egyedi megállapodás
külön szerződés megkötésével lehetséges.
Individual contracts under conditions other than stated above are possible.
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Reprographic services and fees in the MoD MHIM Archives and Map Collection:
Fénymásolatok készítése/ Making photocopies
Fénymásolat eredeti iratról,

A4 méret (size)

60 Ft/másolat (copy)

papíralapú másolatról
Photocopies from original files A3 méret (size)

120 Ft/másolat (copy)

or paper based duplicates
Digitális fényképezés/szkennelés/ Taking digital photograph/scanning
Általános felvétel

Iratok

és 300

A4-es, A3-as iratok és fényképek fényképek
szkennelése

szkennelése

General recording

Scanning

Scanning

A4

or

A3

sized documents

and

photos

Egyedi felvétel

Kutatói változat

címerek,

kép

(scanned document)

documents and photos
pecsétek,

Ft/szkennelt

600

Ft/felvétel

oklevelek Copies made by (photograph)

címereslevelek, térképek stb.

the researcher

Unique recording
Seals, crests, certificates, maps,
etc.
Fotójegy/Photo ticket
Egész napos/One day ticket

3000 Ft

Mikrofilmszkennelés/ Microfilm scanning
Kutatói digitális filmszkenner

125

(kutató által készített felvételek)

(digitalized picture)

Ft/

felvétel

Researchers digital film scanner
(copies made by the researcher)
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Felhasználási díj / Copyright Fees3
Kiadvány /Publication

Ár (bruttó)/Price (gross)

Borító, címlap

12 000 Ft

Cover
Hátsó Borító

6 000 Ft

Back cover
Belső oldalon

4 000 Ft

Inside page

Kedvezmények/Discounts
Könyv, tudományos folyóirat,
képes, ismeretterjesztő
folyóirat cd, dvd
Books, scientific journals
(periodicals), educational

1-500 példányig

10%

1-500 copies
2. kiadás, újranyomás

50%

2nd edition, reprint

journals, CDs, DVDs
50 kép közlése felett

10%

Over 50 images
100 kép közlése felett

20%

Over 100 images
Felár/ Extra charge
3000 példány felett

20%

Over 3000 copies
Borító, címlap

16 000 Ft

Cover
Napi- és hetilap, képes
magazin

Belső oldalon

Kedvezmények/Discounts

Daily and weekly papers,
picture magazines

5 000 Ft

Inside page

20 kép közlése felett
Over 20 images
50 kép közlése felett
Over 50 images

3

10%

20%

Az alább megállapított összegek egy műtárgyra vonatkoznak. The stated sum refers to one work of art.
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Kép megjelenítése
Dokumentumfilm
Documentaries

Artefact appearing on screen
Mozgófilm megjelenítése
Motion picture on screen
Kép megjelenítése

Film, televízió
Movies, television

Artefact appearing on screen
Mozgófilm megjelenítése
Motion picture on screen

4000 Ft
1000 Ft/ másodperc (sec)

8000 Ft
1000 Ft/ másodperc (sec)

Kedvezmények/Discounts
Film, televízió,

50 kép közlése felett

dokumentumfilm

Over 50 images

Movies, television,

100 kép közlése felett

documentaries

Over 100 images

Kiadvány/Publication
Képeslap, naptár,
diafilmkocka, egyéb
nyomatok
Postcards, calendars, slides,
other prints

0-5000 copies
5000-10 000 példány
5000-10 000 copies
10 000-50 000 példány
10 000-50 000 copies
72 dpi
Regionális
Regional

Kiállítás

Országos

Exhibitions

National

20%
Ár (bruttó) /Price (gross)

0-5000 példány

Internet

10%

Külföldi
International

10 000 Ft

20 000 Ft

30 000 Ft
8000 Ft
2000 Ft

4000 Ft

6000 Ft
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