
FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 
MÚZEUMI FÉNYKÉPEK, DOKUMENTUMOK KÖZLÉSÉHEZ 

 

 
A Göcseji Múzeum (8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.) engedélyt ad a 
Felhasználónak az alább felsorolt archív felvételek, múzeumi tárgyfotók, egyéb 

dokumentumok* nyilvános közzétételére. 
* a megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni 

 
1. Felhasználó 

 neve:  .........................................................................................................  
 postacíme:  ................................................................................................  

 adószáma:  .................................................................................................  
 
2. A közölni kívánt múzeumi anyag: 

 
  leltári száma:  megnevezése:  leltári száma: megnevezése:  

 1.  ..................   ............................  5. ..................   ............................  
 2.  ..................   ............................  6. ..................   ............................  

 3.  ..................   ............................  7. ..................   ............................  
 4.  ..................   ............................  8. ..................   ............................  

 
A felhasználás típusa: oktatás/tudományos/ismeretterjesztő/kereskedelmi* 
* a megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni 

 

Nyomdai vagy elektronikus (CD-ROM, Internet, tv, film stb.) publikáció, illetve 
kiállítás esetén: 

A közzététel típusa: ........................................................................................  
Szerzője: ........................................................................................................  
Címe:  ............................................................................................................  

 Kiadója/rendezője: .....................................................................................  
 Példányszáma: ....................................... db 

 Megjelenés ideje:… ......................................  
 
3. A felvételek felhasználási díja: ........................... Ft/db+ÁFA; összesen: 

......................... Ft+ÁFA. 
A felhasználási és szerzői jogdíjat a számla átvételétől számolt 10 banknapon 
belül kell befizetni a Göcseji Múzeumnak a 11749008-15433114-00000000 

(OTP Bank, Zalaegerszeg) sz. számlájára vagy a Göcseji Múzeum pénztárába 
pénztári nyitva tartási időben. 

A Megrendelő közlés hiányában is köteles a felhasználási díjat megfizetni. 
A közlési/felhasználási díjat a Göcseji Múzeum állapítja meg. 
 

4. Közlési feltételek: 

 A közlésre szóló engedély egyszeri felhasználásra, a fenti céllal és 

műben, magyar nyelvű publikációra szól 2 naptári éven belül történő 
megjelenéshez. 

 A felhasználó a kifizetett közlési díjon felül – amennyiben ez fizikailag 

lehetséges – a publikáció megjelenése után egy hónapon belül 1 példányt 

(CD, DVD, Könyv stb.) ad át a megjelent műből a Göcseji Múzeumnak. 
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 Minden egyes felvételnél fel kell tüntetni a Göcseji Múzeum nevét, és az 
archív fotót készítő személy nevét, a tárgy vagy fotó leltári számát. 

 Idegen nyelvű publikációban vagy más ország(ok)ban történő 
felhasználás esetén a felhasználási díj a magyarországinak kétszerese. 

 Többféle műfajú vagy több alkalomra/kiadásra szóló felhasználás esetén 
a megállapított díj másfélszerese fizetendő. 

 
5. A felhasználási/közzétételi díj szerzői jogdíjat nem tartalmaz. A múzeum 

képi és dokumentumanyagának felhasználása során a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény előírásait figyelembe kell venni. 
 

 
Zalaegerszeg, 20..... év ................. hó ..... nap 

 
 
 

 
 ……………………………… ……………………….……… 
 Göcseji Múzeum felhasználó 

 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás) 
 PH PH 


