1.számú melléklet

A Magyar Nemzeti Levéltár
kutatói másolatmegrendelések díjszabása
Fénymásolás
Fénymásolás
(A4, A3)

fekete-fehér

600 Ft/oldal

Digitalizálás*

Iratszkennelés
(300 dpi, JPG)

eredetiről A3-ig vagy digitális gyűjteményből

150 Ft/felvétel

kutató által

50 Ft/felvétel

levéltár által

150 Ft/felvétel

mikrofilmről

Egyedi digitális felvétel
(Pecsétek, címerek, oklevelek,
címereslevelek, térképek, tervek,
tervrajzok, géprajzok, tárgyak)
(300 dpi, TIFF)

Filmek (negatív, pozitív), fényképek szkennelése

380 Ft/felvétel

eredetiről A3 méret-ig

635 Ft/felvétel

A3 – A1 között**

1.200 Ft/felvétel

A1 méret felett**

2.400 Ft/felvétel

Fotójegyek
Félnapos

2.500 Ft

1 napos

4.000 Ft

10 alkalmas fotóbérlet
(12 hónapra)

18.000 Ft

Bérlet

Féléven belül korlátlan felhasználással
(a kiállítástól 6 hónap)

25.000 Ft

Tárgyéven belüli korlátlan felhasználással

45.000 Ft

A feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adót.
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További információk


A megrendelések teljesítéséhez a másolatmegrendelő formanyomtatvány pontos kitöltése szükséges.



A másolatokat minden esetben az állományvédelmi szempontok figyelembevételével készítjük el,
kizárólag azzal a technikával, amely nem károsítja az adott iratanyagot.



A külföldről érkező megrendelések banki átutalással történő kiegyenlítésének alapdíja – a külföldről
érkező banki átutalások magasabb kezelési költsége miatt – 800 Ft, amelyhez az esetenként felmerülő
postázási költség hozzáadódik.



Pontos levéltári jelzet nélkül megrendelt másolatok szolgáltatási alapdíja 3500 Ft. Egy munkaórát
meghaladó iratanyag (levéltárszakmai és/vagy állományvédelmi) előkészítés esetén minden további
megkezdett munkaóráért 3000 Ft. munkadíjat számolunk fel, amelyről kutatóinkat előre írásban
tájékoztatjuk.



A megrendelések teljesítési ideje a megrendeléstől függően (a másolatmegrendelő formanyomtatvány
beérkezéstől számított) legfeljebb 30 munkanap. 100 felvételt meghaladó megrendelések esetén a
vállalási határidőt egyedileg állapítjuk meg. Erről a megrendelőt írásban tájékoztatjuk.



Az anonimizálás munkadíja: 300 Ft/oldal + digitalizálási költség. Az anonimizálást, tehát egy természetes
személy és a rá vonatkozó adat közti kapcsolat felismerését kizáró technikai eljárást abban az esetben
alkalmazzuk, ha a kutató adatvédelmi okokból nem ismerheti meg az iratanyag teljes tartalmát.



A felvételek ára nem laponként, hanem oldalanként értendő.



A nagyobb méretű iratok csak több részletben szkennelhetők. A felvételek részletenként, de akár
összeillesztve is megrendelhetők, amelynek külön óradíja van. Ebben az esetben külön árajánlatot kap a
megrendelő.*



A sürgősségi felár (3 munkanapon belüli teljesítés esetén): +500%.



A megrendelt felvételek a másolási díj előzetes kiegyenlítését követően válnak elérhetővé. Ha
papíralapon postázzuk a számlát, a postázási költség a megrendelőt terheli, amit az átutalással egy időben
kell rendezni.



A digitális képek az MNL felhő szolgáltatásán keresztül érhetők el egy link segítségével, amelyet
kollégánk küld ki a megrendelőnek.



Fotójegy az erre rendszeresített (papíralapú vagy elektronikus) formanyomtatványon igényelhető.



Az eredeti iratokhoz hasonlóan digitális gyűjteményről és/vagy mikrofilmről fényképfelvételt fotójegy
ellenében lehet készíteni, az anyakönyvi mikrofilmek kivételével.



A fotójegy az MNL munkavállalóinak és az MLE tagjainak érvényes tagsági kártya bemutatásával
minden MNL tagintézményben ingyenes.



Közlési engedélyt csakis az MNL által készített felvételekre adunk ki, fotójegy váltásával készült
felvételek közlési célra nem használhatók fel. Engedély az erre rendszeresített formanyomtatványon
kérhető. A közlési engedély díjának megállapítása minden esetben egyedi elbírálás alapján történik, és
csak egyszeri felhasználásra jogosít. A megrendelés összegéhez hozzászámítandó a közlési díj is.



Mikrofilmtekercset kutatási célból nem kölcsönzünk, kizárólag azok digitális másolatát. Ezen szolgáltatás
a levéltári kutatótermekben díjmentesen és 15 napos kiszolgálási határidővel vehető igénybe. Ha a kutató
a digitális felvételekről másolatot szeretne rendelni az már díjköteles, és a megrendelésre a mindenkor
hatályos másolási díjak vonatkoznak.

*Azokban a szervezeti egységekben, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő infrastruktúra, nem tudunk ilyen

szolgáltatást vállalni. Ilyen esetekben a további lehetőségekről az adott szervezeti egység/tagintézmény ad
bővebb tájékoztatást.
**Összeillesztés esetén óradíjat számolunk fel, amiről előzetesen tájékoztatjuk a megrendelőt.
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