MÁSOLAT MEGRENDELŐ LAP
Másolat nyilvántartási száma:

/20

Kérőlap sorszáma:

/20

Kérjük a nyomtatványt értelemszerűen, olvashatóan /nyomtatott betűkkel kitölteni!
A megrendelő neve: __________________________________________________________________________________
Postázási címe: _____________________________________________________________________________________
Számlázási név és cím: _______________________________________________________________________________
A fizetés módja (a megfelelő beikszelendő):

□ KÉSZPÉNZ

□ ÁTUTALÁS

□ POSTAI UTÁNVÉT

A másolatok elkészültekor a következő e-mail címre kérek értesítést: _______________________________________
A fond (állag) törzsszáma:
AZ IRAT JELZETE (pld: csomó, doboz, filmdoboz, tétel, kútfő, ikt.sz. stb.)

OLDALSZÁM

PÉLDÁNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A másolat választott típusa (a megfelelő a szürke kocka beikszelendő):
Fénymásolat eredeti iratról vagy papíralapú
másolatról
Egyedi digitális felvétel
pecsétek, címerek, oklevelek, címereslevelek,
térképek, tervek, tervrajzok, géprajzok,
tárgyak
Anyakönyvi gyűjtemény digitális felvételei

A/4 méret
kutatói változat
(200 dpi, JPG,
szerkesztés nélkül)

300 Ft

635 Ft

Kutatói változat
(200 dpi, JPG, szerkesztés nélkül)

Irat szkennelés

iratok

150 Ft

A/3 méret

500 Ft

nyomdai minőség
(300 dpi, TIFF,
szerkesztett)

1905 Ft

400 Ft
fényképek

380 Ft

Mikrofilm szkennelés

Kutató által
készített felvételek

50 Ft

MNL munkatársa által
készített
(300 dpi)

300 Ft

Hordozó

CD
DVD

300 Ft
400 Ft

FTP (elektronikus úton)

-

Színes nyomtatás nyomtatópapírra

80 grammos papír

380 Ft

fotóminőségű papírra
(240 grammos papír)

1525 Ft

Budapest, 20 ______________________________

_____________________________________________
A megrendelő olvasható aláírása

Másolásra érkezett: _______________________________-n.

A kiállított számla száma, kelte: _______________________

Elkészült összesen: A/4 _________________________ oldal.

Összege (Ft): _______________________________________

A/3 _________________________ oldal.

Alulírott tudomásul veszem, hogy a felvételeket nyomtatott
vagy elektronikus kiadványban csak a MNL OL előzetes

Dátum:

engedélyével szabad megjelentetni.
_________________________________

Budapest, 20 ______________________

(a másoló aláírása)
_______________________________________
(a megrendelő aláírása)

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezem
magam arra, hogy a személyes adatokat is tartalmazó másolatokat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott módon kezelem és használom fel. Tudomásul veszem, hogy a digitális
felvételeket más kiadványban, egyéb internetes felületen megjelentetni vagy harmadik félnek átadni csak a Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára előzetes engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató: az itt megadott személyes adatait a Magyar Nemzeti Levéltár az mnl.hu weboldalon elérhető
Kutatási Szabályzat 10. sz. mellékletét képező adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. A tájékoztatóban
foglaltakat megismertem.

_______________, 20___év _____ hónap____nap

_________________________
aláírás

