14/1-4/2014. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS ALAPJÁN

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára (MNL BaML)
reprográfiai szolgáltatásai és díjai
A MÁSOLAT TÍPUSA

ÁR

Fénymásolatok készítése
Fénymásolat eredeti iratról,
papíralapú másolatról

A4 méret

100 Ft/másolat

A3 méret

150 Ft/másolat

Szkennelés
Általános felvétel-beállítás
(A4-es, A3-as iratok szkennelése, fényképek
szkennelése, kisfilmekről [FF] szkennelt
képkocka)

Kutatói változat (200 dpi, JPG,
szerkesztés nélkül)
Nyomdai minőség (300 dpi,
TIFF, szerkesztett)

320 Ft/szkennelt kép

800 Ft/felvétel

CD lemezre másolás

300 Ft/darab

DVD lemezre másolás

400 Ft/darab

Letöltés az MNL szerveréről

díjmentes
Fotójegyek

Félnapos (4 óra időtartamra)

2 400 Ft

1 napos

3 200 Ft

10 alkalmas fotóbérlet (10  1 napos időtartamra, 12 naptári hónapra)

18 000 Ft

20 alkalmas fotóbérlet (20  1 napos időtartamra, 12 naptári hónapra)

32 000 Ft

Éves fotóbérlet (12 naptári hónapra)

45 000 Ft
Mikrofilmszkennelés

Mikrofilmszkennelés kutatói
megrendelésre az MNL munkatársa által
készítve (300 dpi)

Összefüggő
(egy filmtekercsről)

250 Ft/felvétel

Nem összefüggő
(válogatás)

450 Ft/felvétel

Nyomtatás az MNL digitális gyűjteményeiből (fekete-fehér)
Egyedi kérésre, a kutatótermi lehetőségek figyelembevételével,
az MNL munkatársa segítségével (A4)

100 Ft/darab

Mikrofilmkölcsönzés
Postaköltség (az érvényes postai szolgáltatási díjak szerinti érték) + csomagolási költség

A feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adót!
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A legkisebb számlázási összeg külföldre 60 US-dollár vagy 55 euró (EUR) + postázási költség.



A megrendelések átfutási ideje a megrendeléstől számítva legfeljebb 20 munkanap. Nagyobb
megrendelések esetén a vállalási határidőt egyedileg állapítjuk meg.



Postai utánvét esetén belföldre a megrendelés összegéhez hozzáadandó a csomagolási és a
postaköltség is. A hagyományos postázás (nagyboríték) során keletkezett károkért a MNL
felelősséget nem vállal. A biztonságos (szakadás- és gyűrődésmentes) csomagolást a
megrendelőnek külön kérnie kell, ennek a költsége a megrendelőt terheli.



A megrendelt szolgáltatást a megrendeléstől számított egy munkanapon belül anyagi
kötelezettség nélkül le lehet mondani, azon túl a megrendelt szolgáltatást a megrendelőnek ki
kell fizetnie.



Ha a digitális felvételekre vonatkozó megrendeléskor a megrendelő a minőséget nem jelöli meg,
akkor a felvétel kutatói változatban (JPG) készül el.



A felvételek ára nem laponként, hanem oldalanként értendő.



Az MNL levéltári anyagáról készített technikai másolat publikálása esetén – akkor is, ha a
fotójegy megváltását követően saját felvétel készül – az intézménytől előzetesen külön közlési
engedélyt kell kérni az erre rendszeresített formanyomtatványon. A közlési engedély díjának
megállapítása minden esetben egyedi elbírálás alapján történik. Újonnan kért digitális felvételek
megrendelése esetén, ha azokat egyben közlésre is szánják, a felvételek nyomdai minőségben,
ezek díjszabásával készülnek. A megrendelés összegéhez hozzászámítandó a közlési díj is.



Mikrofilmről digitális fényképfelvételt fotójegy ellenében lehet készíteni az anyakönyvi
mikrofilmek kivételével.



Fénymásolat nem készíthető az alábbi iratokról: térképek, tervek, oklevelek, savasságtól
töredező iratok, penészes iratok, viaszpecsétes iratok, pergamen, fényérzékeny színezékeket
tartalmazó iratokról, leválásra vagy elkenődésre hajlamos íróanyagú iratokról, a másológép
munkalapjánál nagyobb méretű iratról, eredeti fényképről, nehéz, sérült, szoros kötésű
könyvről.



Amennyiben az iratról mikrofilm vagy digitális másolat áll rendelkezésre, akkor a másolatot
arról kell elkészíteni.



A sürgősségi felár (3 munkanapon belüli teljesítés esetén): +100%.



Az anonimizálás munkadíja: 250 Ft/oldal + másolási költség + áfa.

Pécs, 2014. február 1.

