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A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a
gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos illetve publikációs célra digitális
reprodukciót készít. A digitális reprodukciók a használat jellegétől és terjedelmétől függő
reprodukciós díj ellenében megvásárolhatók és felhasználási engedély birtokában
felhasználhatók. A reprodukciók megrendelésének eljárása a következő:
1. Reprodukciók igénylése kutatási célból
1.1. Aki tudományos kutatómunkát végez és ehhez a BTM Kiscelli Múzeum gyűjteményeiben
fellelhető anyagot kíván felhasználni, kutatási anyagról, a kutatási célra alkalmas
felbontásban, saját költségére másolatot kérhet.
1.2. A reprodukció megrendelése a Kiscelli Múzeumban a kutatás során helyben vagy
elektronikus/postai úton (e-mail: kutatoszolgalat@kiscellimuzeum.hu, postacím: Kiscelli
Múzeum, 1037 Budapest, Kiscelli u. 108.), 2 aláírt példányban adható le a „Másolat
rendelése és felhasználói nyilatkozat” formanyomtatványon. A formanyomtatvány
letölthető a http://kiscellimuzeum.hu/kutatoknak oldalon vagy helyben átvehető.
1.3. A reprodukciós díjat a Megrendelő a Kiscelli Múzeum pénztárában bankkártyával, az
aláírt megrendelő átadását követő 5 munkanapon belül, vagy a BTM 11784009-1549063400000000 számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. Az átutalás során fel kell tüntetni a
megrendelés – formanyomtatványon szereplő – azonosítóját. Az átutalással kapcsolatban
felmerülő költségek a Megrendelőt terhelik. A reprodukciók előállítási díjai jelen szabályzat
1. számú mellékletében találhatók.
1.4. A reprodukció átadásának előfeltétele a Megrendelő által aláírt formanyomtatvány és a
reprodukciós díj megfizetése. Amennyiben a Megrendelő a reprodukciót bármely okból nem
használja az engedélyezett időtartamon belül, nem jogosult a reprodukciós díj visszatérítésére.
1.5. A Kiscelli Múzeum a 2 példányban aláírt megrendelő beérkezését követő 10 munkanapon
belül, a reprodukciót és a „Másolat rendelése és felhasználói nyilatkozat” minkét fél által
aláírt egy példányát – mely a felek között létrejött szerződésnek minősül – visszaküldi
Megrendelőnek.
1.6. Megrendelő az általa a formanyomtatványon tett nyilatkozatban feltüntetett használattól
eltérő használat esetén köteles a közlési díj háromszorosát a Kiscelli Múzeum részére
megfizetni.
1.7. A használat után a Megrendelő a digitális képi és szöveges anyagot haladéktalanul
köteles valamennyi adathordozóról eltávolítani.

2. Reprodukciók felhasználása közlésre
2.1. A BTM Kiscelli Múzeum gyűjteményeiben fellelhető anyagot - az 1. pontban
meghatározott tevékenységek kivételével -, nyilvánosságra hozatal céljából kíván
felhasználni, köteles felhasználási engedélyt kérni.
2.2. A Felhasználó a reprodukciók közlésre történő felhasználását a „Felhasználási
engedély” formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti. A Felhasználó a
formanyomtatványt 2 aláírt példányban, személyesen vagy postai úton juttathatja el a Kiscelli
Múzeumhoz (cím: Kiscelli Múzeum, 1037 Budapest, Kiscelli u. 108.). A formanyomtatvány
letölthető a http://kiscellimuzeum.hu/kutatoknak oldalon vagy helyben átvehető.
2.3. A felhasználási díjat a Felhasználónak, a felhasználói engedély beérkezéséről történt
visszaigazolást követő 5 munkanapon belül kell átutalni a BTM 11784009-1549063400000000 számlájára. Az átutalás során fel kell tüntetni a felhasználói engedély azonosítóját,
amelyet a Kiscelli Múzeum a felhasználói engedély visszaigazolásában megad. Az átutalással
kapcsolatban felmerülő költségek a Felhasználót terhelik. A reprodukciók közlési díjai jelen
szabályzat 2. számú mellékletében találhatók.
2.4. A felhasználási engedély megadásának előfeltétele a Felhasználó által aláírt Felhasználói
engedély, valamint a közlési díj megfizetése. Amennyiben a Megrendelő a reprodukciót
bármely okból nem használja az engedélyezett időtartamon belül, nem jogosult a közlési díj
visszatérítésére.
2.5. A BTM Gazdasági Osztálya (elérhetőség: +36-1-4878856 vagy e-mail:
balogh.katalin@mail.btm.hu) a közlési díj összegének beérkezését követő 30 napon belül
elküldi a Felhasználó számára a közlési díjról kiállított számlát, valamint a „Felhasználási
engedély” mindkét fél által aláírt egy példányát, mely a felek között létrejött szerződésnek
minősül. A Kiscelli Múzeum Felhasználó ez irányú kérése esetén formális felhasználói
szerződést készít, melyet postai úton küld meg a Felhasználó részére.
2.6. A felhasználás során a Felhasználó a következő hivatkozást köteles feltüntetni:
- műtárgy alkotója:
- műtárgy címe:
- műtárgy leltári száma:
- műtárgy lelőhelye (BTM Kiscelli Múzeum ……… gyűjtemény)
- műtárgyreprodukció esetén a fotó készítőjének neve: Fáryné Szalatnyay Judit
2.7. Amennyiben a Felek írásban eltérően nem állapodnak meg, a felhasználás engedélyezése
közlési díjhoz kötött, nem kizárólagos és a felhasználási engedély aláírásától számított egy
éven belüli egyszeri használatra érvényes. Minden további felhasználás esetén új felhasználói
engedélyt kell kérni.
2.8. A Felhasználó köteles a reprodukció felhasználását az alábbiak szerint igazolni:
-

-

a nyomtatásban megjelent kiadványból a megjelenést követő 15 munkanapon belül a
megállapodás szerinti számú példányt ingyenesen a Kiscelli Múzeum alábbi címére
elküldeni: Kiscelli Múzeum 1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
kiállításon vagy színházi díszletként történő bemutatás esetén a reprodukciót
beazonosítható minőségben mutató enteriőr fotóval igazolni a fotó elhelyezését, a

-

hivatkozások feltüntetését, és megnyitót vagy bemutatót követő 15 munkanapon belül
köteles a Kiscelli Múzeum alábbi címére elküldeni: Kiscelli Múzeum 1037 Budapest,
Kiscelli u. 108.
digitális megjelenés esetén a digitális adathordozó egy példányát vagy elérhetőségének
megjelölését köteles megjelenést követő 15 munkanapon belül köteles a Kiscelli Múzeum
alábbi címére elküldeni: Kiscelli Múzeum 1037 Budapest, Kiscelli u. 108.

2.9. A Kiscelli Múzeum előzetes engedélye nélkül, vagy a „Felhasználói engedély”-ben
foglaltaktól eltérő feltételekkel a reprodukció nem használható. A „Felhasználói engedély”ben feltüntetett használattól eltérő használat esetén a Felhasználó köteles a közlési díj
háromszorosát a Kiscelli Múzeum részére megfizetni.
2.10. A Kiscelli Múzeum előzetes engedélye nélkül a reprodukció, vagy annak többszörözött
változata semmilyen módon és semmilyen célból nem adható át harmadik személynek.
2.11. A használat után a Felhasználó a digitális képi és szöveges anyagot haladéktalanul
köteles valamennyi adathordozóról eltávolítani.
3. Külföldön történő felhasználás engedélyezése
3.1. A külföldről érkező, felhasználás engedélyezésére irányuló megkeresések esetén a
Kiscelli Múzeum előzetesen írásban egyezteti a Megrendelővel a felhasználás feltételeit, majd
magyar és angol nyelven - szövegszerűen megegyező tartalommal - felhasználási szerződést
köt a Megrendelővel. A felhasználási szerződés minta angol és magyar nyelven az alábbi
helyről tölthető le: http://kiscellimuzeum.hu/kutatoknak

Budapest, 2016. október 24.

1. számú melléklet

Előállítási díjak

72 dpi (800x1200 pixelméret, jpg)

500 Ft+ÁFA

300 dpi (jpg)

1.000 Ft+ÁFA

300-600 dpi között*

100 % felár

Sürgősségi felár (5 munkanap)

100%

* Az Építészeti Gyűjtemény műtárgyairól rendelhető maximális felbontás 300 dpi.

2. számú melléklet

Közlési díjak

Könyv sajtó
Borító
Film, televízió
Képeslap, plakát, naptár
25 kép megrendelése fölött

4000,- Ft +ÁFA
10.000,- Ft + ÁFA
6000,- Ft + ÁFA
egyedi elbírálás alapján
25 % kedvezmény

