
 

 
 

 
 
 
 

 
A SAJÁT DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁBAN 

 
1. Fotójegyet váltani és használni csak érvényes látogatójeggyel lehet. 

 

2. A felvétel készítése előtt meghatározott időtartamra szóló, minden kutatóterembe érvényes fotójegyet kell váltani. 
Díjszabás: a mindenkori érvényes reprográfiai árjegyzék szerint. A félnapos fotójegy nyitástól 13 óráig vagy 13 órától zárásig 
érvényes. 

 

3. Az érvényes fotójegyet és a fotózni kívánt anyagot a kutatóterem vezetőjének minden esetben be kell mutatni. A 
felvételezés figyelemmel kisérése a kutatóterem vezetőjének joga és kötelessége. A kutatóterem vezetője vagy ezzel 
megbízott munkatársai jogosult(ak) a levéltári korlátozások alapján ellenőrizni és megtiltani az iratanyag fotózását. 
A felvételek készítése során a fotózott oldalakat a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára logójával kell ellátni. 
Általánosságban nem fotózhatók: 

 a könyvtár állományába tartozó kötetek,  
 mikrofilmek. 

 

4. Vakut, állványt, egyéb kisegítő (pl. rögzítő-) és megvilágító eszközt használni tilos! 
 

5. A Magyar Állam tulajdonát képező, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) kezelésében található 
gyűjtemények dokumentumairól készített kutatói másolatok típustól és hordozótól függetlenül csak (tudományos) kutatásra 
használhatók, azokat akár részben, akár egészben, bármely módon publikálni, nyilvánosságra hozni vagy nyilvánosan 
elérhetővé tenni csak az MNL OL előzetes engedélyével, a közlési feltételek megállapítása után, azok betartásával szabad. 

 
 

A KUTATÓ TÖLTI KI  

Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ……………….………….……..(nyomtatott  betűkkel!)  

Látogató jegyének száma: ……………………………/20…………..  

Dátum: 20…………………..(év)……………....…… .(hó)………..………..(nap) 
 

Aláírás:…………………………………………………………………………………………………..…………… 

Fotójegy típusa (X) □ félnapos 
□ 1 napos 
□ 10 alkalmas bérlet 
□ 20 alkalmas bérlet 
□ féléves céhjegy 
□ éves céhjegy 

A fenti feltételek megsértése a fotójegy és kutatási engedély visszavonását vonja maga után. A fentieket tudomásul vettem. 
 

AZ MNL OL DOLGOZÓJA TÖLTI KI! 
 

A kiállított számla száma: 
 

Sorszám: / 20……………... BKT / DK / OK               A fotójegyet kiadó aláírása………………..……………………… 
 
 

FOTÓJEGY 
 

Sorszám: / 20……………... BKT / DK / OK  

A kutató neve:…………………………………………..……….. 

 
 
                     P.H. 
 

 
A fotójegyet kiadó aláírása:……………………………………. 

 
A fotójegybérlet a kiállítástól számított egy éven belül használható fel, 
10 vagy 20  alkalommal,  tetszőlegesen választott munkanapokon. A 
fotójegy másra át nem ruházható, el nem idegeníthető. 

 

 

□ FÉLNAPOS                     □ 1 NAPOS 
Érvényes az adott napon: 20_____(év) ____(hó) ____(nap) 
 
□ 10 ALKALMAS BÉRLET   □ 20 ALKALMAS BÉRLET 
Érvényesség kezdete: 20_____(év) ____(hó) ____(nap) 
1. …………………………….. 6. …………………………….. 11. …………………………….. 16. …………………………….. 

2. …………………………….. 7. …………………………….. 12. …………………………….. 17. …………………………….. 

3. …………………………….. 
 

4. …………………………….. 

8. …………………………….. 
 

9. …………………………….. 

13. …………………………….. 
 

14. …………………………….. 

18. …………………………….. 
 

19. …………………………….. 
5. …………………………….. 10. …………………………….. 15. …………………………….. 20. ………………….……….. 

 
□ FÉLÉVES CÉHJEGY            □ ÉVES CÉHJEGY 
Érvényesség kezdete: 20_____(év) ____(hó) ____(nap) 


