H agyom ányok Háza Folklórdokum entációs K önyvtár és A rchívum

HASZNÁLATI SZA BÁLY ZA T

A H agyom ányok Háza Folklórdokum entációs K önyvtár és Archívum (továbbiakban HM
FDK) nyilvános szakkönyvtár. Szolgáltatásait minden term észetes vagy jogi személy (a
továbbiakban H asználó) igénybe veheti szem élyesen vagy távoli eléréssel, aki a Használati
Szabályzatot betartja.

Nyitva tartás
A HH FDK m unkaszüneti és ünnepnapokon zárva tart. A szokásostól eltérő nyitva tartásról a
Használókat a saját oldalán, w w w .hágvöm anvokhaza.hu „Folklórdokum entációs K önyvtár”
menüpont alatt tájékoztatja.
A részletes nyitva tartást jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalm azza.

A Kö nyvtár szo lg á lta tá sa i
A Könyvtár állom ánya csak helyben használható.
Általános és szakmai tájékoztatást ad állom ánya, katalógusai, adatbázisai segítségével. A
CXL/1997-es könyvtári törvény által előírt alapszolgáltatásokat biztosítja, am elyek a
következők:

Regisztráció esetén:
-

helyben használatot a könyvek, a folyóiratok tekintetében

-

saját szám ítógép (laptop) használatát

-

tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, illetve a könyvtári adatbázissal
kapcsolatban

-

ingyenes WI-FI használatot nyújt

Beiratkozás esetén:
szolgáltat a HH FDK audio és audiovizuális dokum entum aiból (m űsoros, gyűjtéseket
tartalmazó, nem m űsoros audio- és audiovizuális dokum entum okról m ásolat kérhető)
reprográfiai és szkennelési szolgáltatásokat nyújt a szerzői jogi szabályok betartásával

betekintést nyújt a m egfelelő írásos engedélyek birtokában a hagyatéki állom ány kéziratainak
és kottáinak m egtekintését. A z engedélyeket m indig az adott hagyatéki állományrésszel
kapcsolatos örökösi rendelkezések határozzák meg

Könyvtárközi kölcsönzés:
Mivel a Könyvtár állom ánya kizárólag helyben használható, könyvtárközi kölcsönzés útján
más könyvtárak szám ára csak reprográfiai másolat vagy szkennelt változat form ájában érhető
el. Am ennyiben a más könyvtárból kért dokum entum könyvtárközi kölcsönzés során érkezik
be, mindig a küldő könyvtár által meghatározott feltételek szerint kell azt szolgáltatni. Ebben
az esetben rögzíteni kell a beérkező dokum entum adatait, a Használó alapadatait, illetve a
kölcsönzési határidőt.

További szolgáltatások:
Az állomány egyes, m eghatározott részeiből a szerzői jo g szabályait és az állományvédelm i
szempontokat figyelem be véve m ásolási és szkennelési lehetőséget biztosít.
A szolgáltatások díjait jelen szabályzat 2. szám ú melléklete tartalm azza.

A SZEMÉLYES HASZNÁLAT TUDNIVALÓI

Általános szabályok
A Könyvtárban ruhafogas és esernyőtartó áll az olvasók rendelkezésére, melyet kötelező
használni; a szem élyes tárgyakért nem vállal felelősséget.
Az Olvasóteremben étkezni nem szabad, erre a H agyom ányok 1láza Büféjében van lehetőség,
továbbá kerülendő a m obiltelefonok használata. A HH
könyvekről

és

folyóiratokról

mobiltelefonnal

vagy

más

FDK állom ányában található
eszközzel

készített

másolat

engedélyköteles, a kéziratokról, a kottákról és a papírképekről sem m ilyen eszközzel nem
készíthető másolat.
A Könyvtár egész területén dohányozni, drogot, vagy engedély nélkül alkoholt fogyasztani,
illetve drogos vagy alkoholos befolyásoltság alatt a Könyvtár területén tartózkodni tilos.
Az Olvasóteremben a Használó viselkedésével, tevékenységével nem zavarhat másokat.
A térítéses szolgáltatásokon kívül a Könyvtárban videó-, kép-, vagy hangfelvételt készíteni
csak a H agyom ányok

Háza főigazgatójának

és a HH

engedélyével, a szerzői jo g szabályainak betartásával lehet.

FDK

tárvezetőjének

előzetes

Károkozás, rongálás, szabályok m egszegése
A

Használó

köteles

megtéríteni

a

HH

FDK

eszközeiben,

berendezési

tárgyaiban,

dokumentumaiban okozott kárt. A káresem ényről jegyzőkönyv készül.
A Használati szabályok m egszegése esetén a HU FDK Tárvezetőjének jogában áll a jogsértő
használatot m egszüntetni, a szolgáltatás igénybevételét, a K önyvtár látogatását határozott
időre korlátozni.

Panaszkezelés
A használók észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat rögzíthetik a HH FDK kom m unikációs
csatornáin (e-mail, telefon).

A HH FDK HASZNÁLATA

Regisztráció, beiratkozás
A

Könyvtár

állom ányának

használata

regisztrációhoz

és

beiratkozáshoz

kötött,

regisztrációkor, illetve beiratkozáskor a Használó nyilatkozik arról, hogy m egism erte és
magára nézve kötelezőnek elfogadja a HH FDK Használati Szabályzatát.
Az olvasójegy 12 hónapra váltható.

A beiratkozás feltételei
Korlátozottan cselekvőképes és 14. életévét betöltött magyar, illetve EU-s állam polgárok
személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély) és
lakcímet igazoló kártyával iratkozhatnak be.
Tanulók, hallgatók, illetve a pedagógusok kedvezm ényes olvasójegyének kiváltásához
érvényes diákigazolvány, illetve nyugdíjas igazolvány szükséges.
EU-n kívüli külföldi állam polgárok beiratkozásához ideiglenes tartózkodási vagy letelepedési
engedélyük, útlevelük, illetve M agyar igazolványuk, M agyar hozzátartozói igazolványuk
bemutatása szükséges.
A fentiek egyikével sem rendelkező külföldi állam polgárok beiratkozásához egy 18. életévét
betöltött magyar állam polgár kezességvállalása szükséges.
A 18 év alatti és más nem cselekvőképes személy nyilatkozatát törvényes képviselője írja alá,

illetve hagyja jóvá, valam int kezességvállaló nyilatkozatot tesz.
A magyarországi vagy EU-s telephellyel rendelkező jogi szem ély, am ely létezését és a
képviseletére jogosultak nevét
— gazdasági társaság esetében az illetékes cégbíróság által kiadott cégkivonattal
— alapítvány, társadalm i szervezet esetében az illetékes bíróság nyilvántartásba vevő
határozatával
— intézmény esetében az alapító által kiadott/hitelesített okirattal igazolta.
Jogi személy beiratkozása esetén a használatra jogosult szem élyek (m axim um 3 fő)
használatáért a jogi szem ély készfizető kezességet vállal.
A regisztrációhoz, beiratkozáshoz, kezességvállaláshoz a következő adatok m egadása és hitelt
érdemlő igazolása/bem utatása szükséges.

Természetes szem ély esetén:
családi- és utóneve
születési családi és utóneve
születési helye, ideje
anyja születési családi- és utóneve
állandó lakcíme (irányítószám , település, utca,házszám )
levelezési címe

Jogi személy esetén:
hivatalos okirat szerinti m egnevezése
székhelyének címe (irányítószám , település , utca, házszám )
levelezési címe, telefonszám a
képviseletére jogosult szem ély(ek) neve, beosztása
a használatára jogosult szem élyek (m axim um 3 fő)
aláírási címpéldány hitelesített másolata

Egyéb, a beiratkozással kapcsolatos szabályok:
A belépési nyilatkozat aláírásával az aláíró felelősséget vállal, hogy betartja a Használati
szabályzatot és az abban foglaltakat elfogadja, a 1111 FDK eszközeiben, berendezési

tárgyaiban, dokum entum aiban okozott kárt megtéríti. A káresem ényről jegyzőkönyv készül.
A beiratkozáskor érvényesíthető kedvezm ények igénybevételéhez a jogosultságot igazolni
kell.
Használó köteles a beiratkozáskor m egadott adataiban bekövetkező változásokat a HH FDK
részére haladéktalanul írásban bejelenteni.
Az Olvasójegy m ásra át nem ruházható.
A 1111 FDK az H asználó szem élyes adatait szám ítógépen rögzíti és azokat a m indenkor
hatályos adatvédelm i szabályok előírásainak m egfelelően kezeli.

A H A SZ N Á L A T M Ó D JA I
1.

A Könyvtár Internetes inform ációs rendszerének használata távolról (weblap, OPAC)

2.

A tájékoztató szolgálat igénybevétele helyben vagy távolról

3.

Speciális szolgáltatás kérése távolról (reprográfia, szkennelés, bibliográfia készítése)

4.

Helyben használat

5.

Könyvtárközi dokum entum -ellátás

6.

Rendezvény látogatása

7.

A Könyvtár egyéni vagy csoportos látogatása

Megjegyzés: a HH FDK nem biztosít lehetőséget az állom ányában lévő dokum entum ok
kölcsönzésére, erről bővebben a helyben használat feltételeinél tér ki a Szabályzat.

A Könyvtár Internetes inform ációs rendszerének használata távolról
Mindenki számára hozzáférhető, regisztráció- és díjmentes.
A HH FDK w eboldala a Hagyom ányok Háza hivatalos honlapjának része.
A Hagyományok Háza hivatalos weboldala: w ww .hauvom anvokhaza.hu

A tájékoztató szolgálat igénybevétele helyben vagy távolról
Az általános tájékoztatás díjm entes, a speciális szolgáltatások árát a díjtételek tartalmazzák.
(Ld. 2. sz. m elléklet)

Speciális szolgáltatások kérése távolról (reprográfia, szkennelés, bibliográfia)
Távolról történő speciális szolgáltatások igénylése csak a már beiratkozott H asználók részére

lehetséges.
A regisztrációs jeggyel rendelkezők szám ára a szolgáltatás igénybevételekor a beiratkozási
díjat is felszám ítja a HH FDK, a I lasználó előzetes tájékoztatása után. A m ennyiben a
Használó nem járul hozzá a beiratkozási díj felszám ításához, nem jogosult a szolgáltatás
igénybevételére.
Speciális szolgáltatás e-m ailen vagy levél útján kérhető, telefonon csak tájékoztatást kap a
Használó a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről.

Helyben használat

Ingyenes szolgáltatások:
-

a K önyvtár látogatása egyéni vagy csoportos form ában

-

általános tájékoztatás a HH FDK állományáról

-

a Könyvtár szám ítógépes katalógusának használata

Az alábbi állom ányrészek helyben használata a könyvtáros segítségével
-

könyvek - beleértve a hagyatékokat is

-

folyóiratok - beleértve a hagyatékokat is

-

védett állom ány - a m egfelelő írásos engedélyek birtokában
(Az ingyenesség nem vonatkozik az audio- és audiovizuális állom ányra.)

-

inform áció a M édiatár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

-

szám ítógép használat és Internet hozzáférés WI-FI szolgáltatás

-

az ingyenesen m eghirdetett rendezvényeken való részvétel

A Könyvtár nem rendelkezik szabadpolcos állom ánnyal, a dokum entum okat m inden esetben
könyvtárosok adják oda a Használónak, ők is veszik vissza.
Az O lvasóterem be be lehet hozni saját dokum entum okat (könyv, folyóirat), de azt
könyvtárosoknak be kell mutatni. Saját laptopot használata lehetséges.
Térítéses szolgáltatások:
-

audio- és audiovizuális állomány használata (beiratkozás az előfeltétele)

-

egyéb térítéses inform ációs szolgáltatások

-

könyvtárközi kölcsönzés

-

bibliográfia összeállítása a Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó tém ában

-

reprográfiai szolgáltatások (fénym ásolás, szkennelés):
(könyvek, folyóiratok, hagyatéki anyagok m egfelelő engedéllyel, M ANE kottatár,
MANE Fotótár, archívum i fotógyűjtem ények)

-

másolás digitális adathordozóra

-

hanganyag összeállítása
(az eredeti anyagokat és publikálatlan felvételeket tartalm azó audio- és audiovizuális
dokum entum okból)

-

fotószolgáltatások igénybevétele (digitalizálás, további közlés, m egfelelő engedélyek
beszerzésével)
A térítési díjakat a 2. szám ú m elléklet tartalm azza (D íjtételek)

A számítógépes m unkaállom ás és a VV1-F1 használati rendje
Az Olvasóterem szám ítógépes m unkaállom ásának használati rendje
Az Olvasóteremben egy szám ítógépes olvasói állom ás m űködik, am ely a regisztrált
Használók számára korlátlan interneteléréssel ingyenesen vehető igénybe.
A számítógép használata érkezési sorrendben történik, várakozás előfordulhat.
Mivel csak egy gép áll a regisztrált H asználók rendelkezésére, ezért a gép használata időben
korlátozott, egy felhasználó m axim um 1 órát veheti igénybe a gépet.
Ha nincs várakozás a gépre, akkor a könyvtáros egyéni elbírálása alapján m eghosszabbítható
a géphasználat, de csak egyszeri alkalom m al (tehát egy Használó egyszerre legfeljebb 120
percet tartózkodhat a szám ítógép előtt).
Nyomtatni a beiratkozott Használók szám ára fenntartott gépről lehet a m indenkori nyomtatási
szolgáltatási díj m egfizetése után. (A nyom tatási díjakat a 7. sz. m elléklet tartalm azza.) A
nyomtatási igényt a könyvtárosnak előre kell jelezni.
Saját laptop használata:
Saját laptop használata engedélyezett.

A szám ítógépes m unkaállom ásra vonatkozó további szabályok:
A számítógép alapbeállításait, rendszerét, program jait (internet-kezdőoldal, képernyővédő,
háttér stb.) tilos m egváltoztatni. Használat után ne kapcsolja ki a számítógépet!

Tilosak az érvényes m agyar törvényekbe ütköző cselekm ények, ideértve a következőket, de
nem korlátozódva ezekre:
mások szem élyiségi jogainak megsértése; tiltott haszonszerzésre irányuló
tevékenység (pl. piram is-, pilótajáték); a szerzői jogok m egsértése; softw are szándékos és
tudatos illegális terjesztése,
másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű
érzékenységét sértő, m ásokat zaklató tevékenység, továbbá a közízlést és a közszem érm et
sértő internetes oldalak látogatása (pl. pornográf anyagok közzététele),
mások m unkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályozása
(pl. kéretlen levelek küldése).
Az internetelérési lehetőség könyvtárunkban az inform ációkeresést, a m űvelődést és a
kulturált szórakozást szolgálja. A használati szabályzat be nem tartása, a közízlést és a
közszemérmet sértő képek, honlapok látogatása a szám ítógéphasználatból való kizárást
vonja maga után.
A számítógépek m erevlem ezére írt dokum entum ok, letöltött vagy telepített program ok a gép
újraindításakor autom atikusan törlődnek, ezért am it meg kíván őrizni - saját érdekében mentse
pendrive-ra. (CD használata lehetséges, de CD-re írni nem lehet)
A katalógusból, az adatbázisokból, Internetről stb. letöltött dokum entum okat - térítés
ellenében - ki lehet nyomtatni.
Jelen szabályzat m egsértéséből eredő károkért a felhasználók anyagi felelősséggel
tartoznak.

A VVI-FI használati rendje
A HH FDK lehetőséget biztosít ingyenes, jelszóval védett W I-FI használatára.
A WI-FI-t regisztrált olvasó használhatja.
A WI-FI jelszavát a könyvtáros bocsátja a Használó rendelkezésére.
A WI-FI használatára a szám ítógépes m unkaállom ás használati rendje vonatkozik, a WI-FI
használója köteles a szám ítógép m unkaállom ás használatára vonatkozó szabályokat betartani.
A Használati Szabályzat be nem tartása, a közízlést és a közszem érm et sértő képek,
honlapok látogatása a W I-FI használatból való kizárást von ja maga után.
Jelen szabályzat m egsértéséből eredő károkért a felhasználók anyagi felelősséggel
tartoznak.

Rendezvény látogatása
A HH-ban és a M édiatárban m egtartott rendezvény lehet nyilvános és előzetes regisztrációt
igénylő.
A díjköteles rendezvények díjait a rendezvény m eghirdetésekor tesszük közzé.

A Könyvtár egyéni vagy csoportos látogatása
A Könyvtár gyűjtem ényeinek, szakmai m unkájának m egism erésére egyéni és csoportos
látogatás keretében nyújt lehetőséget.
Az egyéni látogatás nyitvatartási időben előzetes egyeztetés nélkül, nyitvatartási időn kívül
csak előzetes egyeztetés után lehetséges, m elyet a HH FDK, illetve a H agyom ányok Háza
Főigazgatóságának elérhetőségein lehet megtenni.
A csoportos látogatás m indig előzetes egyeztetést igényel, melyet szintén a HH FDK, illetve a
Hagyományok Háza Főigazgatóságának elérhetőségein lehet megtenni.

Záró rendelkezések
Jelen szabályzat 2014.
Könyvtár

és

A rchívum

11.

14-én lép hatályba. K özzétételére a Folklórdokum entációs

honlapján

elektronikus

form ában

kerül

sor,

továbbá

az

Olvasóteremben m egtekinthető. A korábbi K önyvtárhasználati Szabályzat hatályát ezennel
veszíti.

Budapest, 2014.11.14.

M ellékletek:
1.

N yitvatartás

2.

Díjtételek

3.

A Könyvtár használatához kapcsolódó lényegesebb jogszabályok

4.

Beiratkozási karton és Olvasójegy másolata

5.

Jogi személy nyilatkozata könyvtári tagsághoz

6.

M egrendelőlap térítéses szolgáltatás igénybevételére

7.

Kézirattári kutatási engedély

8.

Publikálási engedély

1.számú melléklet
HH FDK
Használati Szabályzat

A K önyvtár nyitvatartási rendje

Hétfő

Kedd

Szerda

C sütörtök

Péntek

11:00-17:00

10:00-16:00

ZARVA

11:00-18:00

10:00-15:00

Minden, ettől eltérő, rendkívüli nyitvatartási rendről a K önyvtár értesíti a H asználókat a
Hagyományok Háza hivatalos honlapján és az Olvasóterem bejáratánál feltüntetve, illetve
szóbeli és írásos form ában is a tájékoztatás során.

2.számú melléklet
HH FDK
Használati Szabályzat

HH FDK díjtételei

Könyvtári beiratkozási díj
Teljes árú

1500,-

Jogi szem ély (max. 3 fő)

4000,-

Diák, nyugdíjas, pedagógus

1200,-

T é r ít é s e s s z o l g á l t a t á s o k

Papír alapú szolgáltatás
Megn evezés

Bruttó egységár

Fénymásolás, A/4

25,- Ft/oldal

Fénymásolás A/3

35,- Ft/oldal

Szkennelés, A/4, 150dpi (nyomtatott)

55,- Ft/oldal

Szkennelés, A/4-esnél kisebb kép, szakasz, 150dpi (nyom tatott)

25,- Ft/oldal

Szkennelés, A/3, 150dpi (nyomtatott)

75,- Ft/oldal

Szkennelés, A/4, 150dpi (kézirat)

100,- Ft/oldal

Szkennelés, A/4-esnél kisebb kép, szakasz, 150dpi (kézirat)

55,- Ft/oldal

Szkennelés, A/3, 150dpi (kézirat)

160,- Ft/oldal

Nyomtatás, A/4

35,- Ft/darab

Digitális fotó

100,- Ft/darab

Digitális fotó (további felhasználásra)

5000,- Ft/darab

2.számú melléklet
HH FDK
Használati Szabályzat
Audio- és videoszolgáltatás
M egnevezés

Egyszerű anyag

V álogatott anyag
(ötnél több részlet)

Audioanyag átírás analóg m ódon audiokazettára

20,- Ft/perc

40,- Ft/perc

50,- Ft/perc

100,- Ft/perc

További felhasználásra történő audiom ásolás

5000,- Ft/perc

5000,- Ft/perc

További felhasználásra történő videom ásolás

5000,- Ft/perc

5000,- Ft/perc alapdíj

alapdíj +4000,-

+4000,- Ft/perc

(oktatási, közm űvelődési célra)
Videomásolás analóg m ódon videokazettára
(oktatási, közm űvelődési célra)

Ft/pcrc

3.számú melléklet
HH FDK
Használati Szabályzat
A HH FD K HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
LÉNYEGESEBB JOGSZABÁLYOK

•

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről: 198. § - tói (a szerződés), 200. § (a
vegyes szerződés), 272 - 276. § (a kezes), 319 - 323.§ (a szerződés m egszűnésének
egyes esetei), 339 - 344. § (a kártérítés általános szabályai), 355,360. § (a felelősség
módja, a kártérítés m értéke)

•

1992. évi LXIII. törvény a szem élyes adatok védelm éről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról

•

1992.

évi

LXVI.

törvény

a

polgárok

szem élyi

adatainak

és

lakcímének

nyilvántartásáról
•

2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról

•

1994. évi L ili. törvény a bírósági végrehajtásról

•

1996. évi XX. törvény a szem élyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról

•

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelm éről és a m uzeális intézm ényekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közm űvelődésről

•

1997. évi LXXXI törvény a társadalom biztosítási nyugellátásról

•

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

•

1999. évi XLII. törvény a nem dohányzók védelm éről

és a dohányterm ékek,

fogyasztásának, forgalm azásának egyes szabályairól
•

6/2001.(01.17.)

Korm.

rendelet

a

könyvtárhasználókat

m egillető

egyes

kedvezm ényekről.
•

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről.

•

2001. évi LXII. törvény a szom szédos országokban élő m agyarokról

•

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szom szédos országokban élő m agyarokról szóló
2001. évi

LXII. törvény hatálya alá tartozó szem élyeket m egillető

kulturális

kedvezm ényekről
•

319/2001. (X II.29.) Korm. rendelet a szom szédos országokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó szem élyek diákkedvezm ényeiről

4.számú melléklet
HH FDK
Használati Szabályzat

O lv a só je g y
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B e ir a t k o z á s i k a r t o n

5.számú melléklet
HH FDK
Használati Szabályzat
JO C I SZEM ÉLY NYILA TK O ZATA

(könyvtári tagsághoz)
................................................................................................................................... (cégnév)
...................................... (cégjegyzékszám).............................................. (adószám),
.......................(irányítószám ).................................................................................................(székhely)
..................................................................................... (utca)...................................házszám;
levelezési cím:.........................................................................................................................................
képviseletre jogosult neve: .................................................................................................................
Alulírott(ak) a fe n t megnevezett jo g i személy képviseletére jogosult(ak) ismerem (ismerjük) és
elfogadom (elfogadjuk) a Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum Használati
Szabályzatát és nyilvántartási rendszerét. A Használati Szabályzat által megkövetelt adatokat
szolgáltatom (szolgáltatjuk), és a változásokat 48 órán belül bejelentem (bejelentjük). A
bejelentés elmulasztása miatt bekövetkezett visszaélésért minden felelősség az
adatszolgáltatóit terheli.
Tudomásul veszem (vesszük), hogy a könyvtár valamennyi anyagi követelése esetében a jogi
személy köteles helytállni. Kijelentem (kijelentjük), hogy a cég nem áll felszámolás,
végelszámolás alatt.
A könyvtár használatára az alábbi személyeket bízom (bízzuk) meg:
........................................................... (név)................................ (szig. sz. / útlevél
száma); olvasójegy szám a:.......................
........................................................... (név)................................ (szig. sz. / útlevél
száma); olvasójegy szám a:.......................
........................................................... (név)................................ (szig. sz. / útlevél
száma); olvasójegy szám a:.......................

E nyilatkozat a tagság megszűnéséig érvényes, és kizárólag írásban vonható vissza!
Budapest, 2 0 ......................................(dátum)

(cégszerű aláírás)
M elléklet: cégkivonat másolat
aláírási cím példány m ásolata

6.számú melléklet
HH F1)K
Használati Szabályzat

M EG REN D ELŐ
H agyom ányok Háza
Folklórdokum entációs K önyvtár és Archívum - Szolgáltatási Osztály
1011 Budapest, Corvin tér 8.

Szerző, m ű címe / kazetta cím e, leltári száma

oldal / perc

Az átíráshoz
• CD-t / DVD-t nem kérek
• CD-t / DVD-t kérek, térítés ellenében
Az elkészült m unka átvételének módja: szem élyesen / postán (postaköltség felszám ításával)
Fizetés módja: készpénz / átutalás / postai utánvét
M egrendelő neve:

.................................................................................................................................

Címe, telefonszám a: .................................................................................................................................
Szám lázási név, cím: ................................................................................................................................

Postázási cím:

.....................................................................................................................................

Leadott m egrendelést utólag lemondani nem lehet. A m ásolat kizárólag oktatási,
közművelődési és tudom ányos célra használható. K ereskedelm i forgalom ba nem hozható,
külön engedély nélkül nem publikálható. A másolattal való visszaélésért a jogi felelősség a
megrendelőt terheli.
Budapest, 201 ..........................................................................................

m egrendelő aláírása

6.számú melléklet
HH FDK
Használati Szabályzat
M UNKALAP
Szám la száma:
M egnevezés

M ennyiség

Eves tagdí j

Bruttó egységár (27% Á FA)

Ö sszesen

(kedvezm ényes) 1200,- Ft

Ft

(teljes árú) 1500,- Ft

Ft

(jogi szem ély) 4000,- Ft

Ft

Fénym ásolás, A/4

oldal

25,- Ft

Ft

Fénym ásolás, A/3

oldal

35,- Ft

Ft

Szkennelés, A/4, 150dpi

oldal

55,- Ft

Ft

Szkennelés, A /4-esnél kisebb kép, szakasz, 150dpi

oldal

25,- Ft

Ft

Szkennelés, A /3, 150dpi

oldal

75,- Ft

Szkennelés, A /4, ISOdpi (kézirat)

oldal

100,- Ft

Ft

oldal

55,- Ft

Ft

oldal

35.- Ft

Ft

Digitális fotó

db

100.- Ft

Ft

Digitális fotó további felhasználásra

db

5000.- Ft

Ft

A udiofelvételek m ásolása

perc

20,- Ft

Ft

A udiofelvételek m ásolása további felhasználásra

perc

5000,- Ft

Ft

V ideofelvételek m ásolása

perc

50,- Ft

Ft

V ideofelvételek m ásolása további felhasználásra

perc

Szkennelés, A /4-esnél kisebb kép, szakasz, ISOdpi
(kézirat)
Nyom tatás (A/4)

5000.- Ft alapdíj +4000,Ft/perc

Ft

CD

215,- Ft

Ft

DVD

340,- Ft

Ft

Továbbszám lázott anyagköltség

Postai utánvét

Ft

Összesen

Ft

Fénymásolást / átírás készítette:...........................................................................Dátum:
Az elkészült anyag / számla postázva:................................................................. Dátum:
Az elkészült anyagot átvettem :.............................................................................Dátum:

7.számú melléklet
HH FDK
Használati Szabályzat

K é z ir a t t á r i k u t a t á s i e n g e d é l y

Betekintési kérelem
Kérem, szíveskedjenek szám om ra lehetővé tenni, hogy a ........................................................
..........................................................................................................................(állom ányrész neve)
betekintést nyerhessek.
A betekintés célja:................................................................................................................................

Másolási engedély kérése
Kérem, szíveskedjenek engedélyezni, hogy a ...............................................................................
állományrész kéziratos anyagából/fotóanyagából fenym ásolt/szkennelt/digitális változatot
kapjak.
A másolat kérésének célja:............................................................................................................................

A másolat felhasználásának m ódja:............................................................................................................

A kérelmező neve:..............................................................................................
Állandó lakcím e:.................................................................................................
T elefonszám a:....................................................................................................
Nyilatkozat
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek. A rendelkezésem re bocsátott anyag csak az általam fentebb megjelölt célra
használható, külön engedély nélkül nem publikálható. A másolattal való visszaélésért a jogi
felelősség a m egrendelőt terheli.
Budapest, 201.... é v ............... hónap.......nap

a kérelm ező aláírása

8. számú melléklet
HH FDK
Használati Szabályzat

P u b l ik á l á s i e n g e d é l y

Kérem, szíveskedjenek az alább részletezett anyagok publikálását engedélyezni számomra.

A kért anyag:..................................................................................................................................................

A kért anyag tervezett felhasználásának módja:

A publikálás form ája (kiadvány esetén tervezett példányszám is):

A kérelmező neve:.......................................................................................
Állandó lakcím e:...........................................................................................
Telefonszám a:................................................................................................
Nyilatkozat
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem , hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
A felhasznált anyag forrásaként a H agyom ányok H ázát kell feltüntetni: „A Hagyományok
Háza gyűjtem ényéből” .
A közlésre a felhasználónak kell a jogtulajdonostól engedélyt kérnie. Jelen engedély csak az
anyag tulajdonosának írásos hozzájárulásával állítható ki. Az írott hozzájárulás ezen engedély
mellékletét képezi.
Mindennemű visszaélésért a jogi felelősség a kérelm ezőt terheli.

Budapest, 201.... é v .........................................hónap

nap

a kérelm ező aláírása

