SZERZŐDÉS
FÉNYKÉP KÖZLÉSÉHEZ

A Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28.), mint a műtárgyat/műtárgyakat
őrző közgyűjtemény az alábbi feltételek betartása esetén engedélyt ad a megrendelőnek, hogy
a múzeum műtárgyáról/műtárgyairól készült felvételeket/reprodukciókat az alábbi
kiadványban: ….………………………………………………………………………közölje,
vagy a ……………………………………………………….........................című kiállításban
bemutathassa.
1. Megrendelő
neve: ………………………………………………………………………….……….
postacíme: …………………………………………………………………………….
adószáma: …………………………………………
2. A közölni kívánt felvételek:
leltári száma:
……………………
……………………
……………………

készítője:
……………………
……………………
……………………

leltári száma:
……………………
……………………
……………………

készítője:
……………………
……………………
……………………

A felhasználás / közlés típusa:
Oktatás / tudományos /ismeretterjesztő

kereskedelmi

Nyomdai vagy elektronikus (CD, DVD, Internet, stb.) felhasználás, illetve kiállítás esetében:
A kiadvány/tanulmány szerzője: ………………………………………….....................
A kiadvány címe: ………………………………………………………........................
A tanulmány címe: ………………………………………………………......................
Kiadója: ………………………………………………………………………………...
A kiadvány példányszáma: ………………db
A megjelenés ideje:……………………………………………………………………..
A kiállítás rendezője: ………………………………………...........................................
A kiállítás címe: ………………………………………………………...........................
Helyszíne: ……………………………………………………………………………....
Időtartama: …………………………………………………………………...................
3.

A kért felvételek közlési díja:……….….Ft/db+ÁFA*; Összesen:………………..Ft+ÁFA
A közlési díjat a számla átvételétől számított 15 banki munkanapon belül kell befizetni a
Herman Ottó Múzeum 10700086-67733271-51100005 számú, CIB Banknál vezetett
számlájára, vagy a pénztárba pénztári nyitvatartáskor.
* A közlési díjat a Herman Ottó Múzeum állapítja meg.

Jelen szerződés kizárólag a közlési díj összegére, illetve a közlés feltételeire vonatkozik;
a műtárgyak fotózásának munkadíját, valamint az egyéb reprodukciós szolgáltatások (pl.
szkennelés, fénymásolás stb.) munkadíját nem tartalmazza, azonban a felhasználó ezeket
is köteles a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtéríteni.
4.

Közlési feltételek:
•

A megrendelő a közlési szerződés kitöltésével, valamint az árjegyzékben
megszabott közlési díj befizetésével válik jogosulttá a képek felhasználására.

•

A közlésre szóló engedély egyszeri felhasználásra, és kizárólag a jelen
szerződében megnevezett célra, illetve kiadványban történő közlésre szól.

•

A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy további felhasználás esetén új
szerződést köt a Herman Ottó Múzeummal.

•

A felhasználás/közlés joga másra át nem ruházható.

•

A felhasználó a publikáció megjelenését követően 1 hónapon belül, térítés nélkül
…… példányt ad át a Herman Ottó Múzeum részére a kifizetett közlési díjon
felül.

•

Minden egyes felvételnél fel kell tüntetni a Herman Ottó Múzeum nevét, a
felvétel leltári számát (Pl. HOM FN…leltári szám; HOM FGY…leltári szám, stb.)
és a felvételt készítő személy nevét.

•

Szerzői jogdíjas felvételek közlése esetén a megrendelő a szerzői jogdíj**
megfizetése mellett köteles a szerző, vagy a szerzői jogok tulajdonosának írásos
engedélyét beszerezni, és annak egy példányát a Herman Ottó Múzeumnak átadni.
**A közlési díj az esetleges szerzői jogdíjat nem tartalmazza!

•

A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy rendezi azokat a szerzői jogokat is,
amelyek csak a mű megjelenése után válnak ismertté.

Miskolc, 20…… év …………..… hó …… nap

A szerződés feltételeit elfogadom:

Az engedélyt jóváhagyom:

………………………………
felhasználó
/cégszerű aláírás/
PH

………………………………
Dr. Tóth Arnold
múzeumigazgató
Herman Ottó Múzeum
PH

