
Fotószolgáltatási megrendelőlap Érkezett: 

 Iktatószám: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasználási cél: �tudományos kutatás (a képet nem publikálja)  �kutatás kép publikálásával vagy egyéb cél (kérjük, ez esetben 

kössön fotóközlési megállapodást!)    A felhasználás területi hatálya: �Magyarország �1 ország: ........................ �több ország:
 .......................................................................................................................................................................................................................  

Megjelenés:� kereskedelmi (kiadvány darabszáma: …………….pld.) �non-profit   A kép megjelenési helye: �borító �belív 

Ha a felhasználás célja kiadvány/kiállítás, akkor címe:  .......................................................................................................................  

A kiadvány szerzője/szerkesztője:  .......................................................................................................................................................  

Megrendelő/Cég neve:  ..........................................................................................................................................................................  
 
Székhelye (postacíme):…………………………………………………...…………….  

Számlaszáma (IBAN):…………………………. ...............................................  Adószáma: ..........................................................  

Képviseletében eljár:  ......................................................................................  Beosztása: ..............................................................  

Fizetés:   �Átutalás  /  �Készpénz                                    Átvétel: �Személyesen / �Postai úton  /  �Elektronikus formában 
Ügyintéző: E-mail / FTP (átadási cím) ..........................................................................................................................................................  

Megjegyzés: Az e-mail maximális mérete 5 MB lehet, FTP-tárhelyre legfeljebb 100 MB adatot töltünk fel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I A fényképek vagy műtárgyak leltári számai*:  

 

 ...................................   ..................................   ..................................  

 ...................................   ..................................   ..................................  

 ...................................   ..................................   ..................................  

 ...................................   ..................................   ..................................  

 ...................................   ..................................   ..................................  

 ...................................   ..................................   ..................................  

 ...................................   ..................................   ..................................  

*Leltári számhiányában az azonosításhoz szükséges adat 

Tárgyfotó**: �Dia I � Digitális I �  ............   

  � színes / � fekete-fehér 

 Fotónagyítás:  �   igen    /     �   nem 

 CD/DVD-írás (db):   �nincs / �CD / �DVD 

Képformátum: �JPEG /�TIFF /� ................  

Képméret:  ........................................................... cm 

Mennyiség összesen:  ..................................... db kép  

**Digitális felvétel esetén, közlési szerződés hiányában csak 
alacsonyfelbontású nézőképet tudunk biztosítani! 

Nyilatkozat  
Felelősséget vállalok az átvett fényképek, digitális dokumentumok és adathordozók jogszerű kezeléséért, a vonatkozó szabályzatok 
maradéktalan betartásáért. 
Tudomásul veszem, hogy a fényképek nyilvános felhasználása csak közlési szerződéssel lehetséges.  

Budapest,  .............................................................   ....................................................................................... 
 megrendelő aláírása 

A fenti munkák elvégzését engedélyezem:  ...........................................  Pápa, ................................................................................. . 

Teljesítési határidő: ..................................................  A megrendelt munka elkészült: .  

A megrendelt dokumentumokat fényképeket hiánytalanul átvettem:  

Mennyiség:  .........................................  db�CD I�DVD I�Fénykép  

Pápa,  ................................................................ .  .............................................................................................  
 megrendelő 



 

Pápai Platán Nonprofit Kft. 

Gróf Esterházy Károly Múzeum Kutatási naplószám: 

Kékfestő Múzeum Referens: 

 

MÁSOLATOK DÍJSZABÁSA 
 

A másolatok elkészítésének ideje minimum 10 munkanap, 20 darabnál több kép  

megrendelése esetében több is lehet. 

 

Digitális másolat 

méret: dpi/pixel 

Darab Ár Összesen 

72 dpi/480×640 pixel (13×18 
cm) 

 500 Ft+ÁFA  

300 dpi / 1500×2560pixel 
(13×18 cm) 

 1.200 Ft+ÁFA  

600-1200 dpi (13×18 cm)  3.600 Ft+Áfa  

Számítógépes papírnyomat  100 Ft+ÁFA  

Sürgősségi felár    

7 munkanap  100%  

4 munkanap  200%  

Összesen    

 

 


	MÁSOLATOK DÍJSZABÁSA
	Sürgősségi felár

