
            
 

 

  

A Sóstói Múzeumfalu reprodukciós szolgáltatásainak, valamint 

fénykép-felhasználási díjszabása 

A Sóstói Múzeumfalu valamennyi műtárgya szerzői jogvédelem alá esik, bármilyen célú és formájú 

felhasználásuk közlési engedélyhez kötött, melyet minden darabra, minden alkalommal külön kell 

megkérni. A művekről reprodukciók és azok közlési engedélye kizárólag a Sóstói Múzeumfalu 

igazgatójától kérhető. A közlési engedély mindössze az első megjelenésre korlátozódik, minden ezt 

követő, újabb felhasználásához újabb engedélyt kell kérni. Valamennyi publikációból, melyben a 

Sóstói Múzeumfalu műtárgyai megjelennek, az intézmény Könyvtára egy példányra tart igényt. 

Műtárgyfotók tanulmányi célra vagy magánhasználatra 

A Sóstói Múzeumfalu legtöbb műtárgyáról tanulmányi célra vagy magánhasználatra digitális fotó 

igényelhető. Ehhez a levélben vagy e-mailben megfogalmazott, az intézmény igazgatójához címzett 

kérelmet a Sóstói Múzeumfalu kutatószolgálatának működéséért felelős muzeológushoz kell eljuttatni 

(brigitta.kosztyu@muzeumfalu.hu). A megkeresésben kérjük feltüntetni a tanulmányi vagy 

magánhasználati célt; ami egyben azt jelenti, hogy a fotót tilos publikálni, eladni, reprodukálni, átadni, 

terjeszteni vagy bármilyen más formában értékesíteni. Amennyiben nem publikálás céljából készül a 

másolat, csak a munkadíjat kell megfizetni, ellenkező esetben a felhasználás díja is térítendő. 

A kérelemben kérjük a műtárgy valamennyi ismert adatát feltüntetni. Ezt követően a Sóstói 

Múzeumfalu felhasználói szerződést küld, melyet aláírva kell visszajuttatni az intézményhez (4431 

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1., elektronikusan: brigitta.kosztyu@muzeumfalu.hu). A 

munkadíjról készpénzes vagy átutalásos számla kerül kiállításra, melynek teljesítését követően van mód 

a megrendelés személyes átvételére, postázására vagy e-mailben történő elküldésére. 

 
Műtárgyfotók publikációs célra 

A Sóstói Múzeumfalu műtárgyairól publikációs céllal is igényelhető digitális fotó a fent leírt 

módon. A megkeresésben kérjük feltüntetni a publikációs célt, illetve megjelölni a publikációra 

vonatkozó fontosabb ismérveket: cím, szerző(k), kiadó, a megjelenés tervezett időpontja, hány nyelven 

jelenik meg a kiadvány, formátuma és tervezett példányszám. 

A kérelemben kérjük a műtárgy valamennyi ismert adatát feltüntetni. Ezt követően a Sóstói 

Múzeumfalu felhasználói szerződést küld, melyet aláírva kell visszajuttatni az intézményhez (4431 

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1., elektronikusan: brigitta.kosztyu@muzeumfalu.hu). Egy 

korábban már publikált műtárgyfotó újraközléséhez is engedélyt kell kérni. Amennyiben 

rendelkezésére áll, a kérelemhez a korábbi felhasználói szerződés másolatát is kérjük csatolni. Ismételt 

felhasználás esetén a Sóstói Múzeumfalu csak az általa küldött eredeti fotókra ad publikálási engedélyt. 

A Sóstói Múzeumfalu gyűjteményeiben szerzői jogi védelem alatt álló művek is találhatók. 

Amennyiben a fényképen ábrázolt műtárgy szerzői jogi védelem alatt áll, a megrendelőnek 
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felhasználási engedélyt kell kérnie a HUNGART-tól (Jogosítási kérelem formájában), illetve a szerzői 

jog birtokosától. 

A munkadíjról készpénzes vagy átutalásos számla kerül kiállításra, melynek teljesítését követően 

van mód a megrendelés személyes átvételére, postázására vagy e-mailben történő elküldésére. 

A Sóstói Múzeumfalu díjszabása 

1. Reprodukciós szolgáltatások díjai: 

Műtárgyfotók díjai: 
 
Digitális felvétel — múzeumi fotós: 3.000 Ft/db 

Tárgyfotó a múzeum digitális gyűjteménykezelő rendszeréből: 400 Ft/db  

Dia és fotónegatív szkennelése: 500 Ft/db 

 
Fénymásolás: 
 
30 Ft/A4 lap 

60 Ft/A3 lap 

 
Adatmásolás: 
 
A Sóstói Múzeumfaluban lehetőség van egyedi dokumentumok digitális másolására. A másolatokat a 
múzeum digitalizációért felelős munkatársa végzi el. Az adatmásolást szintén a múzeum igazgatója 
engedélyezi. 
 

Az adatmásolás (szkennelés) díjai: 

 

9x12 cm-ig 300 dpi 300 Ft/db 

9x12 cm-ig 600 dpi 600 Ft/db 

13x18 cm-ig 300 dpi 350 Ft/db 

13x18 cm-ig 600 dpi 650 Ft/db 

18x24 cm-ig 300 dpi 400 Ft/db 

18x24 cm-ig 600 dpi 700 Ft/db 
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A/4 300 dpi 450 Ft/db 

A/4 600 dpi 750 /db 

 
 

2. Fényképek felhasználási díjai 

A fényképek bárminemű nyilvános felhasználása csak felhasználói szerződéssel lehetséges! 

 

Kiadvány fajtája Felhasználás helye Gazdálkodó 
szervezetek, kiadók 

Közgyűjtemények, 
oktatási intézmények, 
kutatóintézetek, 
magánszemélyek 

Könyv,
 folyóirat, 
katalógus 

címoldal 15.000 Ft/db 7500 Ft 

 belső oldal 10.000 Ft/db 2500 Ft 

Kiállítás  15.000 Ft/db 5000 Ft 

Szórólap, 
reklámkiadvány 

címoldal 10.000 Ft/db 2500 Ft 

 belső oldal 5000 Ft/db 1600 Ft 

Naptár, plakát  10.000 Ft/db 5000 Ft 

Óriásplakát  20.000 Ft/db 10.000 Ft 

Képeslap, napilap, 
folyóirat 

 8.000 Ft/db 4000 Ft 

Honlapdesign, reklám, 
banner 

 10.000 Ft/db 5000 Ft 

Internet, 
tartalomillusztráció 

 5000 Ft/db 2500 Ft 

Film, TV, videó  5000 Ft/db 2500 Ft 

 

A Sóstói Múzeumfalu igazgatója a fenti díjaktól eltérhet. Egyedi elbírálás alá eshetnek különösen fontos 

tudományos célú publikációk, kiadványok, a múzeum számára kiemelten fontos partnerek. 
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Fizetési útmutató

A fizetés készpénzzel, illetve banki átutalással egyaránt történhet. Kérjük, hogy a reprodukciós díjat 

készpénzes fizetés esetén a Sóstói Múzeumfalu házi pénztárába szíveskedjen befizetni vagy az OTP 

Banknál vezetett 11744003-154033337-00000000 számú bankszámlaszámra átutalni. Átutalás 

esetében kérjük a számla hivatkozási számát és a „Sóstói Múzeumfalu” megnevezést is feltüntetni.  

 
Kapcsolat 

Kosztyu Brigitta +36-20-435-1141 
e-mail: brigitta.kosztyu@muzeumfalu.hu 
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