
Szabályzat 

a Munkácsy Mihály Múzeum törzsgyűjteményébe tartozó 

műtárgyak fotózásáról 

 
Általános rendelkezések 
A muzeális intézmények valamennyi műtárgya védelem alatt áll, bármilyen célú és formájú 
felhasználásuk közlési engedélyhez kötött, melyet minden darabra, minden alkalommal külön 
kell megkérni. A művekről reprodukció és annak közlési engedélye a műtárgyat őrző 
intézménytől kérhető. A közlési engedély mindössze egy megjelenésre korlátozódik, minden 
ezt követő, újabb felhasználáshoz újabb engedélyt kell kérni. Valamennyi publikációból, 
melyben a műtárgyak megjelennek, az engedélyt adó intézmény egy példányra tarthat igényt.  
A fotó szerzői jogdíjáról és/vagy munkadíjáról az Európai Unión belül érvényes törvények 
szerint a megrendelőnek az érintettekkel külön kell megállapodnia.  
 

1. A Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményeiről kutatáshoz és tanulmányi célra fotó 
csak írásos engedély alapján készíthető. Fotózásra kizárólag a múzeum munkatársa 
vagy a múzeum vezetője által felhatalmazott személy jogosult. 

2. A műtárgyakról kutatói és tanulmányi célra is kérhető fénykép. Ehhez írásban 
megfogalmazott igényt kell eljuttatni az illetékes intézményekhez. A kérésben jelezni 
kell, hogy a fényképet kizárólag tanulmányi és/vagy kutatási célra igénylik; ez azt 
jelenti, hogy a fotót tilos publikálni, eladni, átadni, terjeszteni vagy bármilyen más 
formában értékesíteni. A kérelemben fel kell tüntetni a reprodukción szereplő műtárgy 
valamennyi ismert adatát: az alkotó nevét, a mű megnevezését, a készülésének idejét, 
a technikáját és a leltári számát. Ezt követően a kérelmező egy felhasználási 
szerződést köt. 

3. A publikációs célra rendelt fénykép esetében ugyanez az eljárás módja. A kérelemben 
jelezni kell a felhasználás célját, helyét, módját, idejét, és meg kell adni a publikációra 
vonatkozó fontosabb ismérveket (publikáció esetén annak címét, a szerzőt, és a kiadót, 
a megjelenés tervezett időpontját, hány nyelven jelenik meg a kiadvány, a kiadvány 
formátumát és a tervezett példányszámát.) 

4. Korábban megkapott reprodukció újrapublikálása esetén újabb engedélyt kell kérni, 
amelyhez csatolni kell a korábbi felhasználói szerződés másolatát.  

5. Engedélyezési díjak:  
Tanulmányi célra: 3000 Ft 
Múzeumoknak, galériáknak és egyéb non-profit szervezeteknek: 5000 Ft 
Könyvekben és folyóiratokban történő publikálás esetén:  
- egy országban, 5000 példányig (három hónapra): 12.500,- Ft 
- egy országban, újraközlés (három hónapra): az eredeti díj 50 %-a 
- World Rights, kettőnél több országban vagy nyelven (három hónapra): 25.000,- Ft 

6. A publikációs célra felhasznált fotó esetén a publikációban szerepeltetni kell a fotó 
tulajdonosát, a gyűjteményi szakág megnevezését.  

A szerződésben szerepeljen az intézmény ajánlata a fotó elkészítésének időtartamáról.  



Fotózási engedélyt kérő űrlap 
 
 

A kérelmező neve:   
 

A kért fotó/reprodukció adatai:   
 
 
 

Az elkészítés határideje:   
 
 

A felhasználás célja:   
 
 
 

A felhasználó adatai:   
 
 
 
 

Az engedélyezés díja:   
 

 
 
Békéscsaba, ………………………….. 
 
 

 

Engedélyezem: 

 

 

       

 ……………………………………… 

            Ando György 

         múzeumigazgató 

 


