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FOTÓSZOLGÁLTATÁSI MEGRENDELŐLAP  
 

 

A megrendelő magánszemély adatai: 

Név:  ............................................................................................................................................................  

Állandó lakcím:  ............................................................................................................................................................  

Telefonszám, e-mail  ............................................................................................................................................................  

Adóazonosító jel:   ............................................................................................................................................................  

 

A megrendelő gazdálkodó szervezet, vállalkozás adatai: 

Cégnév:  ............................................................................................................................................................  

Cím:  ............................................................................................................................................................  

Adószám:   ............................................................................................................................................................  

Számlaszám:  ............................................................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve:  ............................................................................................................................................................  

Kapcsolattartó beosztása: ..........................................................................................................................................................  

Kapcsolattartó elérhetősége: ....................................................................................................................................................  

 

Számlázási cím, ha eltér a megrendelő adataitól: 

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

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

 

A kért műtárgy, dokumentum, megnevezése, leltári száma (külön oldalon folytatható): 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A kiadvány/projekt címe:  ...........................................................................................................................................  

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

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

 

 

iktatószáma: 

……..……………/2014. 
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A reprodukció/fotó felhasználásának célja: 
 
 ⎕ Kereskedelmi célú felhasználás  ⎕ Tudományos célú publikáció   

 ⎕ Kiállítási katalógus  ⎕ Emléktárgy, ajándéktárgy készítés   

 ⎕ Magán célú ⎕ Oktatási célra 

  

 ⎕ Egyéb (kérjük részletezze): .............................................................................................................................................  

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

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

 

A reprodukció/fotó publikálásának helye: 
 
 ⎕ Könyv ⎕ Folyóirat ⎕ Plakát, fali kép  

 ⎕ Képeslap, levelezőlap  ⎕ Prospektus, szórólap ⎕ Katalógus 

 ⎕ TV, színház ⎕ Naptár  ⎕ Internet  

 ⎕ Molinó, poszter  ⎕ Ajándéktárgy, emléktárgy ⎕ DVD, CD  

  

 ⎕ Egyéb (kérjük részletezze):  ............................................................................................................................................  

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

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

 

A felhasználás, megjelentetés helye: 
 
 ⎕ Magyarországon ⎕ Több országban ⎕ Világszerte 

 

Nyomtatott kiadvány esetén hol jelenik meg a reprodukció, fotó: 
 
 ⎕ Címoldal ⎕ Címoldal belső oldal ⎕ Hátsó borító külső 

 ⎕ Hátsó borító belső ⎕ Belső oldal ⎕ Belső dupla oldal  

 

Hány példányban jelenik meg a fotót, reprodukciót hordozó termék: 
 
 ⎕ <100 ⎕ 101-500 ⎕ 501-1000 

 ⎕ 1001-2000 ⎕ 2001-5000 ⎕ 5000<  

 

A reprodukciót hordozó termék publikálásának, elkészítésének dátuma: ..........................................  

 

A reprodukció átvételének módja:  

 ⎕ Személyesen ⎕ postai úton ⎕ DVD, CD 

 ⎕ FTP ⎕ Felhőszolgáltatás ⎕ Gyorsfutár  

 

Kérjük adja meg a választott átvétel módjának megfelelő címet, elérhetőséget, esetleges ügyfélkódját stb.: 

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

  ................................................................................................................................................................................................................  
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NYILATKOZAT 
 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. Kijelentem továbbá, hogy ismerem a Kőszegi Városi Múzeum vonatkozó 

szabályzataiban foglaltakat, illetve betartom a szerzői jogok védelmére, a publikálási korlátozásokra 

és a hivatkozás rendjére vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat.  

Jelen Fotószolgáltatási megrendelés kizárólag a fentebb megjelölt célra, egyszeri alkalomra 

szól. További célokra történő vagy többszöri felhasználása csak a múzeum újabb engedélyével 

történhet. A felvétel megjelentetésekor fel kell tüntetni, hogy a fotó a Kőszegi Városi Múzeumban 

készült. Jelen megrendelés csak a fotók elkészítésére vonatkozik, az elkészített reprodukciók, fotók, 

publikálása, bármilyen formájú közzététele csak a Kőszegi Városi Múzeummal kötött Publikálási és 

Felhasználási Szerződés megkötését követően történhet. 

 
 
 
 

Kőszeg,………………………………………. 
 
 
 
 
 ………………………………….. 
 (kérelmező aláírása) 
 

 
 
 

Fotószolgáltatási Engedély 
 

 
 

Fenti kérelem alapján a kért reprodukció elkészítését engedélyezem.  
 
 
 
Kőszeg, ………………………………………. 
 
 
 
 ………………………………….. 
 igazgató 
 Kőszegi Városi Múzeum  


