
Digitális másolat megrendelése 
 

Liszt Ferenc Zeneművészeti EgyetemHiba! A könyvjelző nem létezik. 
Liszt Ferenc Emlékmúzeum/Zenetörténeti Kutatókönyvtár 
H-1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.   Telefon: (36 1) 342 7320 
Email: info@lisztmuseum.hu 

 
A Liszt Ferenc Emlékmúzeum / a Zenetörténeti Kutatókönyvtár anyagából 
 
A megrendelő/számlaf izető adatai: 
 

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

Levelezési cím: ........................................................................................................................................................................... 

Számlázási cím: .......................................................................................................................................................................... 

Adószám (intézmény esetén): 

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

Telefon: .............................................................................................................................................................................. 

Kapcsolattartó: ............................................................................................................................................................................. 

Email: .............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 

 

A digitális másolat formában megrendelt dokumentumok címe, jelzete: 
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Felhasználás: (kérjük, húzza alá a megfelelő választ!) 
 
Publikálás nélkül (csak saját használatra): 
500 Ft/db 
 
Publikálási célokkal (pl. kiadvány, kiállítás, reklám célú felhasználás stb.): 
5000 Ft/db 
 

A digitális másolatot 300 dpi felbontásban adjuk. 
 
  
A megrendelés célja (kérjük, húzza alá a megfelelő választ!) 
 
hangverseny-előadás  
hangfelvétel  
video/film/TV-felvétel 
disszertáció 
nyomtatott publikáció 
CD borító 
kiállítás 
munkaanyag az alábbi témához: .................................................................................... 
 
egyéb: .................................................................................... 
 
 
A kitöltött megrendelő alapján az egyetem küldi a számlát, annak rendezése után küldjük a kért dokumentumokat. 

A számla kiegyenlítésének módja:  banki átutalás. 

A számlát hogyan küldjük? (kérjük aláhúzni)       postán / e-mailben 
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NYILATKOZAT 

 
Alulírott tudomásul veszem, hogy 

- teljes kéziratok másolása csak kivételesen indokolt esetben engedélyezhető; teljes összefüggő állományrészek másolása 
nem lehetséges; a gyűjteményvezetés egyes dokumentumok másolásának engedélyezését (pl. az anyag állapota, 
folyamatban lévő munkálatok vagy egyéb okok miatt) megtagadhatja; 

 
 
Kötelezem magam, hogy 

- a megrendelt másolatokat csak a fentebb megjelölt témához és célra használom, és a gyűjteményvezetés hozzájárulása 
nélkül nem adom vagy másolom tovább másoknak; 

- a másolat teljes vagy részleges, nyomtatásban vagy az elektronikus médiában való publikálása, hangi és/vagy képi 
rögzítésének nyilvánosságra hozatala, illetve kiállítása esetén a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által megszabott 
összegét befizetem, valamint a közlés forrását pontosan megnevezem; 

- a jelen megrendelés alapján készült kópiák csak a hatályos szerzői jogszabályokkal összhangban használhatók fel, s ezek 
betartásáért felelős vagyok; 

- a nyomtatott publikációk, hangfelvételek egy példányát a megjelenést követően, illetve az elkészült disszertáció egy 
példányát a védés után térítésmentesen megküldöm a gyűjteménynek; 

- a másolással kapcsolatos számlát a kiállításától számított 30 napon belül kiegyenlítem. 

 

 
Hely, dátum: 
 
 
  
 .................................................................... 
 
 Megrendelő aláírása 
 (intézmény esetén bélyegző is) 


