Iktatószám: ………………………………………..

SZERZŐDÉS TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
amely létrejött egyrészről
név:
cím
születési hely, idő:
anyja neve:
sz. ig. száma:
mint Tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos),

másrészről
név: Magyar Nemzeti Levéltár
székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
adószám: 15309178-2-41
képviselő neve: dr. habil. Szabó Csaba főigazgató
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) együttesen Szerződő Felek között, az alulírott helyen és
napon, az alábbi feltételekkel:

1.

A szerződés tárgya
A Tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában lévő irat(ok)ról az Átvevő digitális
másolatokat készíthessen.
Tulajdonos tulajdonában lévő irat(ok) átfogó megnevezése:
Időkörük:

2.

Az irat(ok) digitális másolataival kapcsolatban jelen szerződés aláírásával a Tulajdonos az
alábbiakat rögzíti:

2.1. Az irat(ok) digitális képének kizárólag kutatási célú és minőségű (nem nyomdai
minőségű), publikus felületen történő közléséhez a Tulajdonos
a) hozzájárul.
b) nem járul hozzá.
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c) kizárólag kutatótermi hozzáféréséhez járul hozzá:
- mindegyik kutatóteremben.
- az alább megjelölt kutatóteremben:
Az irat digitális képe közzétételének helyét (internet, kizárólag az MNL kutatóterme(i)) jelöli meg.
A Tulajdonos kikötheti a kutatók számára egy nevesített kutatóteremben történő hozzáférést (pl.:
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Bécsi kapu téri kutatóterme, valamelyik megyei
levéltár kutatóterme stb.).
2.2. A Magyar Nemzeti Levéltárban (MNL) készített digitális felvételek további kutatói
minőségű (200 dpi, jpg formátum) másolását és kiadását kutatók és ügyfelek részére a
Tulajdonos
a) engedélyezi.
b) nem engedélyezi.
2.3. A Magyar Nemzeti Levéltárban (MNL) készített digitális felvételek további nyomdai
minőségű (300 dpi, tif formátum) másolását és kiadását kutatók és ügyfelek részére a
Tulajdonos
a) engedélyezi
b) nem engedélyezi
2.4. A digitális felvételek nyomdai úton történő sokszorosítását a Tulajdonos
a) előzetes egyeztetéssel engedélyezi.
b) egyeztetés nélkül engedélyezi.
c) semmilyen formában nem engedélyezi.
Amennyiben egy könyvkiadó, vagy bármilyen más kiadó nyomdai sokszorosítást kíván készíteni,
akkor az Átvevő (amennyiben az előzetes egyeztetéssel engedélyezett közzétételhez hozzájárult)
értesíti a Tulajdonost, hogy nyomdai úton szeretnék sokszorosítani a tulajdonában lévő iratot.
Átvevő megadja az adott kiadó elérhetőségét a tulajdonosnak, aki ezek után megállapodást köthet a
kiadóval a tulajdonában lévő irat nyomdai sokszorosításáról. Ebben az esetben a Tulajdonos
írásban értesíti az Átvevőt, hogy az adott kiadónak/személynek engedélyezte az irat nyomdai
sokszorosítását, és egyben felhatalmazást ad az Átvevőnek a nyomdai minőségű másolat adott
kiadónak/személynek történő kiadására. Az Átvevő ebben az esetben a másolatot a mindenkori
másolatkészítési díj ellenében elkészíti.
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3.

Átvevő jelen szerződéssel kötelezi magát arra, hogy a Tulajdonos személyes adatait az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint
kezeli, azokat a Tulajdonos hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adja át, semmilyen formában
nem teszi közzé.

4.

Jelen szerződés öt (5) mindenben megegyező példányban készült, három (3) számozott oldalt
tartalmaz, egy (1) példány a Tulajdonost, négy (4) példány az Átvevőt illeti meg.

5.

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Budapest, 20..………………………………………………………………………………….

....................................................................................
…………………………………………
Tulajdonos

....................................................................................
dr. habil Szabó Csaba főigazgató
Átvevő
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