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Árajánlat igénylése
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-képarchívumában szereplő képekről készítendő másolat elkészítésére és felhasználására

Kérjük a *-gal jelölt részeket elektronikusan kitölteni és elküldeni az alábbi címekre: nagy.zita@fszek.hu, palinkas.szilvia@fszek.hu, fototar@fszek.hu .

	Árajánlatkérő természetes vagy jogi személy adatai: *


Az árajánlat kérő magánszemély vagy cég, intézmény neve :

Cég, intézmény képviselőjének neve:

Címe, székhelye:

Elérhetősége: telefonszám/e-mail cím:


	A kiválasztott dokumentumok azonosító adatai: *


Képazonosító Képazonosító: hatjegyű szám, amit olykor AN, D, K, vagy N betűk előznek meg. A Budapest-képarchívum oldalon közvetlenül a kép alatt találhatók, a Hungaricana Képcsarnok adatbázisban pedig a képleírásoknál a„További mezők, Képszám” címke után szerepelnek.

Cím 





















	Felhasználás helye, módja, jellege (pl. kiadvány címe, terjesztési adatai – mely országokban, nyelveken, példányszámban –, belső illusztráció és/vagy borító; egyéb felhasználás – üzletdekoráció, dísztárgy stb.– részletezve, tervezett kiviteli méret, darabszám/példányszám stb.): *



	Fizetés módja: 
Átutalással a könyvtár számlája ellenében. 

Másolat technikai adatai: 300 DPI, JPG  


Az alábbi pontok a felhasználás feltételeit tartalmazzák, és a végleges megrendelőlapon kötelezettségvállalásként szerepelnek.

Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy elfogadja és teljesíti a másolatokkal és a nyilvános használattal kapcsolatban az alábbi feltételeket: 

	A nyilvános használat jóváhagyásáról a könyvtár, mint a dokumentumok fizikai példányainak a tulajdonosa nyilatkozik, a nyilvános használat jóváhagyása nem terjed ki a dokumentumokhoz kapcsolódó szerzői és személyiségi jogokra. Ezek betartása a megrendelő felelőssége. 
Megrendelő a másolatokkal kapcsolatban nem szerez kizárólagos használati jogot.
A nyilvános használat jóváhagyása csak a 2.2. pontban foglaltak szerint, egy éven belül megkezdett, egyszeri használatra vonatkozik. Bármilyen további nyilvános használatnak újabb megrendelés az előfeltétele.
Megrendelő a digitális másolat és a nyilvános használati jóváhagyásnak a továbbadására, átruházására nem jogosult.
Megrendelő a használat módjától függő formában feltünteti a forráshelyet a következő formák valamelyikén: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény; FSZEK Budapest Gyűjtemény; FSZEK BGY; Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; FSZEK; Metropolitan Ervin Szabó Library, Budapest Budapest Collection; Metropolitan Ervin Szabó Library; Stadtbibliothek Ervin Szabó, Budapest Budapest Sammlung; Stadtbibliothek Ervin Szabó, Budapest.

Dátum: *
Hely,  
Év
Hónap, nap



