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A) Mozgókép archívumszolgáltatási díjak 

Az árak a megrendelés-visszaigazolásban meghatározott célú, időtartamú és mértékű 
igénybevételre, az MTVA által meghatározott technológiai formátumban történő átadásra 
érvényesek.  

Az árak – ha a Felek másképp nem rendelkeznek – tartalmazzák  

 a Szolgáltató szomszédosjogi jogosultként adott engedélyért járó jogdíját,  
 a Szolgáltató jogdíját az archív részlet felhasználásával történő mű(sor) létrehozására 

vonatkozó engedélyre. 

Az árak – ha a Felek másképp nem rendelkeznek – nem tartalmazzák  

 az ismételt felhasználásért, vagy egyéb jogalapon járó szerzői és előadóművészi jogdíjakat,  

 egyéb jogszabályba foglalt közös jogkezelés körébe tartozó díjakat.  

Ha az igények eltérnek az MTVA által alkalmazott technológiai formátumtól, annak kivitelezéséről az 
MTVA külön ajánlatot ad. 

A televíziós sugárzás kizárólag azon a televíziós csatornán történhet, amelyet a Megrendelő a 
megrendelésben megjelölt, és amit az MTVA visszaigazolt számára. 

Az árjegyzék nem tartalmazza az Általános Forgalmi Adót, amelyet az MTVA számlájában 
külön érvényesít. 

Az árjegyzék technikai árait minden megkezdett időegységre és az adott műsorból kiválasztott és 
ténylegesen átírt (kivett, kikopírozott, kiírt) időhosszra kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a 
megrendelő az MTVA-tól átvett anyagból ténylegesen mennyit vett igénybe. 

Az MTVA a megrendelőtől megköveteli az átadott felvételek törlését a megrendelés-
visszaigazolásban meghatározott időtartam eltelte, illetve az engedélyezett számú bemutatás után 
48 (negyvennyolc) órán belül, Megrendelő ennek igazolására törlési nyilatkozatot köteles 
megküldeni az MTVA felé. Ennek elmaradása esetén az MTVA-nak jogában áll az ÁSZF szerinti 
egyéb jogkövetkezményeket alkalmazni. 

Az árjegyzéki árakból a nem televíziós műsorkészítői célú megrendelések és/vagy nem 
kereskedelmi célú igénylés esetén az MTVA jogértékesítője, tartalomkereskedelmi csoportvezetője, 
kereskedelmi irodavezetője, vagy Gazdasági és Vagyongazdálkodási Igazgatója – a megrendelő 
személyére és a megrendelésben megjelölt célra tekintettel, egyedi elbírálás alapján – jogosult 
kedvezmény megállapítására. Azon körülményeket, amelyekre figyelemmel a kedvezményt nyújtja 
és annak mértékét meghatározta, az MTVA írásban közli a megrendelővel.   

Térítésmentes archívumszolgáltatásra az MTVA vezérigazgatója adhat engedélyt. Térítésmentes 
archívum-, illetve technikai szolgáltatás esetén a mindenkori árjegyzékben szereplő díjak alapján 
meghatározott teljes ellenértékre az Általános Forgalmi Adó teher felszámításra kerül, azt 
Megrendelő köteles megfizetni. 

Az MTVA az exkluzív televíziós műsorok díját egyedileg állapítja meg. Az exkluzív műsorok – az 
MTVA, vagy más jogtulajdonos számára kereskedelmi, történelmi, jogi, vagy egyéb szempontból 
fontos, vagy egyedi tartalmak – körének meghatározása és egyedi díjak kialakítása az MTVA 
Gazdasági és Vagyongazdálkodási Igazgatójának jogosultsága. 

Az MTVA egyéb, nem nyilvánossághoz közvetítés felhasználási céljára megrendelt 
archívumszolgáltatást is nyújt, így különösen az archív anyag többszörözésére, nyilvános 
előadására (vetítésére), sajátos címének, alakjának felhasználására történő engedélyezéssel, vagy 
egyéb célra, a tartalom részének, vagy egészének rendelkezésre bocsátásával.  Az egyéb 
archívumszolgáltatás igénylését az MTVA akkor is külön, egyedi feltételeket meghatározó szerződés 
megkötéséhez kötheti, ha a megrendelővel egyébként keretszerződést kötött. 

Az Árjegyzékben és a magyarázó lábjegyzetekben az 1999. évi LXXVI. törvény - a szerzői jogról 
(Szjt.) és a 2010. évi CLXXXV. törvény - a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
(Mttv.) kifejezéseit alkalmazzuk. 
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DÍJKATEGÓRIÁK 

I. kategória: teljes terjedelmű filmek és műsorok lineáris médiaszolgáltatásban1 történő 
felhasználása 

                        1997. január 1. előtt készült: 7 000 Ft / megkezdett perc, 
                        1996. december 31. után készült: 5 500 Ft / megkezdett perc. 

TV-csatornán történő bemutatás esetén, amelynek vételkörzete az ország lakosságának 50%-át 
nem éri el, az árakból a vonatkozó díjtétel szerinti árak legfeljebb 60%-nak megfelelő mértékű 
engedmény adható. 

II. kategória: műsorrészletek televíziós műsorkészítés céljából 

Amennyiben a megrendelő a megvásárolt részlettel készült műsorszámot saját internetes 
felületén is közzéteszi, a vonatkozó tételek 35%-kal növelten kerülnek felszámításra. 

II.1. Olyan TV csatornán történő bemutatás esetén, amelynek vételkörzete az ország 
lakosságának 50%-át nem érik el 

-  1997. január 1. előtt készült műsor esetén: 800 Ft/mp; 

- 1996. december 31. után készült műsor esetén:            450 Ft/mp; 

II.2. Olyan TV csatornán történő bemutatás esetén, amelynek vételkörzete az ország 
lakosságának 50%-át meghaladja  

- 1997. január 1. előtt készült műsor esetén:   4 000 Ft/mp; 
- 1996. december 3. után készült műsor esetén: 2 800 Ft/mp; 
-     Megrendelés napjától számított 30 napon belüli:       1 800 Ft/mp; 

Az árak egy adásra és egy ismétlésre vonatkoznak egy televíziós csatornán, legfeljebb 12 hónap 
időtartamra. 

III. kategória: lekérhető szolgáltatásban2 (pl.: internetes felületen) történő felvétel közzététele  

a) nem filmalkotás felvétel (riport, magazin, nem fikciós műsorrészlet): 

 ONLINE OFFLINE 

Magánszemélyek, KKV 4.600 Ft /perc/év, de minimálisan 20.000,- 
Ft/év/internetes felület 

3.500 Ft /perc/év 

Állami intézmények 5 200 Ft /perc/év, de minimálisan 30.000,- 
Ft/év/internetes felület 

3.500 Ft /perc/év 

Középvállalatok 6.100 Ft /perc/év, de minimálisan 50.000,- 
Ft/év/internetes felület 

4.600 Ft /perc/év 

Nagyvállalatok 11.500 Ft /perc/év/internetes felület 6.900 Ft /perc/év 

*Az ár megállapítása függ a riport vagy műsorrészlet témájától, hosszától, felhasználás céljától, 
illetve a platformok számától, nagyságától, látogatottságától. 

                                                           
1 Lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását 
lehetővé tevő médiaszolgáltatás - Mttv. 203. § 36. 

2 Lekérhető médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés 
alapján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti, illetve hallgathatja meg a műsorszámokat. -  Mttv. 203. § 35. 
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b) filmrészletek felhasználása filmalkotásokban – átdolgozás3 engedélyezése 

 WORLDWIDE/ minden 
platform 

CSAK BELFÖLD/ 
internet kivételével 

minden platform 

 5 év, mozgókép 10.600 Ft / mp 5.300 Ft / mp 

 5 év, mozgóképről levett hang 5.300 Ft / mp 3.000 Ft / mp 

10 év, mozgókép 16.000 Ft / mp 8.000 Ft / mp 

10 év, mozgóképről levett hang 8.000 Ft / mp 4.000 Ft / mp 

Időkorlát nélkül, mozgókép 23.000 Ft / mp 16.000 Ft / mp 

Időkorlát nélkül, mozgóképről levett 
hang 

17.500 Ft /mp 8.000 Ft / mp 

A fentieken kívül eső kör számára egyedi ármegállapítás történik! 

c) kulturstream - kulturális tartalom (pl. színházi előadás, vagy az alapján készült televíziós 

feldolgozás, koncert, előadóest) lekérhető szolgáltatásban történő nyilvánossághoz 

közvetítése: 

i. Fizetős egyszeri megtekintést biztosító streamelés, részleteiben legfeljebb 72 óráig 
elérhető tartalom: 

Technikai költség + auditált jegyeladás utáni 10% a bevételből (pl. jegy.hu vagy 
színház saját értékesítési rendszerén keresztül elért bevétel). Garantált 
bevételminimum 20.000 Ft/alkalom, ha a bevétel nem éri el a nettó 200.000, Ft-ot. 

ii. Fizetős, többszöri streamelés, napok száma után megállapított sávos díjszabás: 

Technikai költség, plusz auditált jegyeladás utáni 10% a bevételből (pl. jegy.hu vagy 
színház saját értékesítési rendszerén keresztül elért bevétel). 

Garantált bevételminimumok: 

Elérhetőség 2-7 napig: 52.000Ft + Áfa, ha a bevétel nem éri el a nettó 520.000,-ot; 

Elérhetőség 8-15 napig: 69.000 Ft + Áfa, ha a bevétel nem éri el a nettó 690.000,-ot; 

Elérhetőség 16-30 napig: 86.000 Ft+ Áfa, ha a bevétel nem éri el a nettó 860.000, Ft-ot; 

A megállapodás szerinti időszak után a felvételt a Megrendelőnek azonnal el kell távolítania 
a felületről, és 5 munkanapon belül az átadott tartalmat saját meghajtóiról is törölni köteles, 
egyidejűleg törlési nyilatkozat megküldésével az MTVA felé. 

iii. Bevételt nem generáló, ingyenes megtekintést lehetővé tévő tartalomszolgáltatás: 

Technikai költség, plusz 20.000 Ft/időegységenként - legfeljebb 30 naptári nap 

 Időegység meghatározása: - színházi előadás esetén felvonás;  
 - koncert esetén megkezdett 60 perc; 
 - sorozat esetén megkezdett 90 perc; 

Az időegységbe nem sorolható tartalmak esetén egyéni árképzés lehetséges! 

                                                           
3 Átdolgozás … a filmalkotás átdolgozása és a mű minden más olyan megváltoztatása is, amelynek eredményeképpen az eredeti műből 
származó más mű jön létre. – Szjt. 29§ 
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iv. Promóciós felhasználás esetén a jogdíj számítása PERC alapú, amelynek alapját adja az 
érvényben lévő árjegyzék IV. kategóriájának díjai 

v. Egyéb szabályok: 

Egész terjedelmű tartalmak MTVA logóval ellátva kerülnek átadásra. Amennyiben technikai 
vagy művészi szempontból ez nem megfelelő megoldás, Megrendelő vállalja a forrás 
feltüntetését más módon. 

Amennyiben a Megrendelő nem rendelkezik saját weboldallal és az MTVA-nak kell a 
tárhelyet biztosítani és a beilleszthető linket elkészíteni, a fizetendő munkadíj 7.500 Ft. 

Amennyiben a joghasználat 2-4 felületre szól, az alapdíjak 50 % -kal emelkednek. 

Amennyiben a joghasználat 4-nél több felületre szól, az alapjogdíj háromszorosa kerül 
felszámításra 

Az MTVA közösségi oldalakra - pl. Facebook, Instagram, TikTok, stb. - tartalomvédelmi 
okokból natív kihelyezést nem engedélyez, e felületeken kizárólag a tartalomra mutató link 
elhelyezésével kezdeményezhető kijátszás! 

Az MTVA a Youtube felületen történő megjelenést – kifejezett (előzmény) szerződéses 
rendelkezés hiányában – annak felhasználási szabályai miatt nem engedélyezi! 

IV. kategória: televíziós felvételek reklámcélú felhasználáshoz 

-  kizárólag az MTVA csatornáin történő sugárzás esetén:  

 1997. január 1. előtt készült műsor esetén:  42.000 Ft / mp, 
 1996. december 31. után készült műsor esetén: 35.000 Ft / mp. 

- más médiumban történő sugárzás esetén: 

 1997. január 1. előtt készült műsor esetében:  60.000 Ft / mp, 
 1996. december 31. után készült műsor esetén: 54.000 Ft / mp. 

Az ár kampányidőre egyeztetve, maximum három hónapra értendő. Nem közvetlen 
termékreklám esetén (image, társadalmi célú reklám) az MTVA a vonatkozó díjtétel szerinti 
árak legfeljebb 50%-ának megfelelő mértékű engedményt biztosít! 

V. kategória: szinkronhang, feliratozott v. hangalámondásos film  

 lineáris médiaszolgáltatás:    2.900 Ft / perc  
 többszörözés, lekérhető szolgáltatás:   3.500 Ft / perc 

Restaurált/ felújított szinkronhang átadása esetén: 

 lineáris médiaszolgáltatás:    3.500 Ft / perc  
 többszörözés, lekérhető szolgáltatás   4.200 Ft / perc  

Keretszerződésben vállalt legalább 800 perc éves megrendelés esetén a vonatkozó díjtétel szerinti árak 

legfeljebb 20%-nak megfelelő mértékű engedmény adható, amelyet az MTVA a keretszerződés aláírását követő 
első megrendeléstől számítva számlájában érvényesít azzal, hogy ha az adott éves időszakban adott 
megrendelések teljes időtartama nem éri el a 800 percet, a kedvezmény összege visszatérítendő. A 
kedvezmény szempontjából irányadó éves időszak a keretszerződés aláírását követő első megrendeléstől 
visszaigazolásától számítandó. 

Az MTVA az Archívumában őrzött szinkronhang, hangalámondás vagy feliratozás megrendelésekor a 
megrendelést az érintett film jogtulajdonosa által az MTVA nevére és a Megrendelő megjelölésével kiállított 
„acces letter”4 megléte esetén teljesíti. Restaurált szinkronhanggal rendelkező művekhez csak a restaurált 
szinkronhang kerülhet értékesítésre! 

                                                           
4 Az „access letter” olyan hozzájárulási nyilatkozat, amelyben a jogtulajdonos megerősíti, hogy a Megrendelő rendelkezik a szerzői jogos tartalom – általában 

szinkronhang – felhasználásához szükséges engedéllyel. 
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VI. kategória: nyilvános vetítési jog 

Az MTVA jogtulajdonában álló filmek mozi vetítési díja a jegybevétel 41%-a. 

AZ MTVA jogtulajdonában álló filmek egyéb nyilvános vetítése minimum 20.000 Ft/film. Az ár függ 
a rendezvény helyszínétől, típusától, időtartamától, a résztvevők számától a kért tartalom típusától, 
hosszától, a vetítések gyakoriságától. 

VII. kategória: forgatási engedély (nem MLSZ rendezvény esetén)     

Az MTVA külön kérésre engedélyt adhat azokon az eseményeken, de a közvetítés tartalmán kívüli 
forgatásokra, amelynek közvetítési jogával maga rendelkezik. A forgatási engedély nem jogosít fel 
az sportesemény tényleges történéseinek – versenyszám, mérkőzés, futam, kűr, kör, a pályán, 
játéktéren, mezőnyben, stb. zajló események – részben, vagy egészében történő rögzítésére. 

Helyszíntől és eseménytől függően  40.000 Ft-tól 

A nemzetközi sporteseményekre a felhasználási díj mértéke az egyes Nemzetközi 
Szövetségekkel kötött szerződések rendelkezései alapján kerül megállapításra. 

VIII. kategória: Az MTVA koprodukciós szerződéseiben alkalmazandó archív tartalmak 
felhasználási díjai: 

1. MTVA-val (jelen árjegyzék szóhasználata szerint: Szolgáltató) fennálló szerződéses jogviszony 
esetén: 

 a megkötött szerződésben foglaltak szerinti áron (jogdíj és technikai költség).  

2. MTVA-val kötött előzményi szerződés hiányában, vagy jövőben kötendő koprodukciós szerződés 
esetén: 

Az MTVA archív anyagainak jogdíja (nettó) 50 000 (ötvenezer) Ft / mp 

I.) Feltétel: amennyiben az MTVA rendelkezik valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő, a 
szerzői jogról szóló törvényben meghatározott valamennyi szerzői és szomszédos jogával tér- és 
időbeli korlátozás nélkül, a felhasználási jogok átruházását, illetve a felhasználás engedélyezését 
harmadik személynek is lehetővé tévő módon (ezzel kapcsolatban az MTVA írásban tett, a 
megrendelő lapon található tájékoztatása az irányadó) 

II.) A díj tartalmazza az MTVA:  

 szomszédosjogi jogosultként adott engedélyért járó jogdíját,  

 a jogdíját az archív részlet felhasználásával történő mű(sor) létrehozására vonatkozó 
engedélyre,  

 NEM tartalmazza azonban az ismételt felhasználásért, vagy egyéb jogalapon járó szerzői 
és előadóművészi jogdíjakat és egyéb jogszabályba foglalt közös jogkezelés körébe tartozó 
díjakat 

III.) Kivételek / automatikus kedvezmény:  

 Az MTVA-nak, műsorpolitikai és kereskedelmi okból is joga van az egyes archív részletekre 
vonatkozóan, a fentiektől eltérő terjedelmű jogokat engedélyezni a koprodukciós partnere(i) 
(jelen árjegyzék szóhasználata szerint: Megrendelő) részére.  

 Amennyiben a I.) „Feltétel” pontnál írt jogterjedelemmel az MTVA nem rendelkezik – vagy 
azt egyéb okból nem tudja a partner rendelkezésére bocsátani –, akkor az archív részletek 
díjai arányosan csökkennek, továbbá ilyen esetben, a tervezett felhasználásra az 
engedélyt a Partner köteles beszerezni esetleges harmadik személy jogosultaktól. Az MTVA 
által meghatározott engedély kereteiről, feltételeiről – pl. felhasználási módok, 
jogengedményezés, területi, időbeli és egyéb korlátozások, merchandising jogok, stb. - az 
MTVA és a Koprodukciós Partner az adott koprodukciós szerződésben állapodik meg.  

 Dokumentumfilm műfaji besorolású filmalkotáshoz biztosítandó archív jogdíjból az MTVA 
50% díjkedvezményt biztosít. 
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IX. kategória: Gyártási hozzájárulás sportági szövetségek versenyeinek felhasználásához 

Az MTVA saját mérlegelése alapján, a sportági szakszövetségekkel megkötött szerződések szerint 
engedélyezheti az általa nem közvetített versenyek felhasználását. A felhasználás feltétele az MTVA 
által közölt feltételek és korlátozások elfogadása és betartása.   
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A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG VERSENYRENDSZEREIRE VONATKOZÓ, AZ MTVA FELÉ FIZETENDŐ GYÁRTÁSI HOZZÁJÁRULÁSOK DÍJTÉTELEI 

 

Lineáris (TV) élő Stream (internetes) élő Teljes mérkőzés
Összefoglaló (legfeljebb a 

játékpercek 25%-a hosszában**

NB I. férfi felnőtt nagypályás 8 000 Ft 5 000 Ft 2 000 Ft

NB II. férfi felnőtt nagypályás 7 000 Ft 6 000 Ft 4 000 Ft 1 500 Ft

NB III. férfi felnőtt nagypályás (CSAK HA NEM BAJNOKI MÉRKŐZÉS!)*** 6 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 3 000 Ft 1 500 Ft

MLSZ Országos Férfi Ifjúsági U19 5 000 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft

MLSZ Országos Férfi Ifjúsági U17, U16 5 000 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft

MLSZ Regionális Férfi Ifjúsági U19, U17 5 000 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft

Megyei I. o. férfi felnőtt nagypályás 4 000 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft 1 000 Ft

Megyei II. o. férfi felnőtt nagypályás 4 000 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft 1 000 Ft

Női NB I. felnőtt nagypályás 6 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 3 000 Ft 2 000 Ft

Női NB II. felnőtt nagypályás 5 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft

Egyéb Női felnőtt nagypályás 5 000 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft 1 000 Ft

Futsal NB I. férfi felnőtt 6 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 3 000 Ft 2 000 Ft

Futsal NB II. férfi felnőtt 4 000 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft 1 000 Ft

Futsal NB I. női felnőtt 5 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 1 500 Ft 1 000 Ft

Futsal NB II. női felnőtt 3 000 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft 1 000 Ft

MLSZ Országos Fiú Serdülő U15, U14 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

MLSZ Regionális Fiú Serdülő U15, U14 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

MLSZ Kiemelt Fiú Serdülő U13, U12 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Megyei III., IV. o. és Tartalék férfi felnőtt nagypályás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Megyei U19, U18, U17 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Megyei U16, U15, U14 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Öregfiúk 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Old boys, Veterán 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Női felnőtt 3/4 pályás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Női felnőtt 1/2 pályás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Leány U19, U18, U17, U16 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Leány U15, U14, U13 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Futsal Regionális férfi felnőtt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Futsal egyéb férfi felnőtt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Futsal egyéb női felnőtt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Futsal MLSZ I. o. férfi ifjúsági U20, U18, U17 korosztály 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Futsal MLSZ I. o. leány ifjúsági U17 korosztály 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Futsal férfi, fiú és leány U20, U19, U18, U17, U16, U15 korosztály 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Futsal fiú és leány U14, U13, U12, U11 korosztály 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb férfi, női felnőtt kispályás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb fiú és leány utánpótlás kispályás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

*Ha a felvétel több különböző felületen (platformon) kerül felhasználásra, a felhasználás díja minden egyes felületre külön-külön fizetendő!

**Ha az összefoglaló hossza meghaladja a játékpercek hosszának 25%-át (pl. nagypályás 90 perces mérkőzés esetén a 22,5 percet, futsal mérkőzés esetén a 10 percet), akkor a teljes mérkőzésdíj fizetendő! 

***Az NBIII bajnoki mérkőzések médiajogait az MLSZ gyakorolja! Az NBIII bajnokságokban szereplő csapatok EGYÉB - pl. Magyar Kupa, Megyei Kupa, edzőmérkőzés, gálamérkőzés, stb. - mérkőzésein alkalmazandó díjak, amennyiben a résztvevő csapatok közül a magasabbik 

osztályú, vagy mindkettő NBIII bajnokságban szereplő az adott bajnoki évben.

"A" kategória:             

Professzionális háttérrel bíró, vagy 

magasabb osztályba sorolt 

csapatok részvételével bonyolódó 

bajnokságok, versenyek (az 

ezekben résztvevő csapatok 

érintettségével bíró egyéb 

rendezvények - Magyar Kupa, 

gálamérkőzések, stb. - esetén is 

alkalmazandó díjtételek, különböző 

osztályú résztvevők esetén mindig 

a magasabb osztályú a díjszámítás 

alapja.)

"B" kategória:                                   

Az ide soroltakat az MTVA a 

tömegsportbázist és utánpótlást 

biztosító és támogató 

versenyeknek és csapatoknak  

tekinti ezért az ezekkel 

kapcsolatos események 

népszerűsítéséért - kivéve, ha az 

adott mérkőzésen, versenyen "A" 

kategória besorolással bíró csapat 

is érintett - nem kér hozzájárulást.

Bajnokság megnevezése Alapdíj Kategória besorolás

Gyártási hozzájárulás felhasználási felületenként*

Élő Felvétel

A  2022/23  B AJNOKI  ÉVRE –  2023.  JÚLIUS 31- IG –  ÉRVÉNYES ,  
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B) Az archívumszolgáltatáshoz kapcsolódó technikai költségek 

Az archívumszolgáltatási díjhoz az árjegyzék megelőző részében meghatározott összegeken túl – a 
megrendelés technikai jellegétől függően – a következő költségek kerülnek felszámításra. 

1. Kutatási/archív anyag előkészítési költség  

 témakörönként 5.800 Ft  

 óránként 5.800 Ft 

A költséget az MTVA akkor számítja fel, ha a megrendelés teljesítéséhez lista készítése szükséges 
vagy a Megrendelő egyértelműen megjelölni nem tudja a kért műsort vagy műsorrészletet. MTVA-nak 
– a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett – jogában áll ezt a díjat az elvégzett órában is 
felszámítani, amennyiben a kutatás terjedelmes, illetve több évtizedet is felölelő. 

2.  Megtekintési költség 

A megtekintési költség abban az esetben kerül felszámításra, ha a megrendelés teljesítéséhez egy 
vagy több felvételből kell kiválasztani a megrendelt részletet. A költség mértéke, ha 

 a megrendelő vagy megbízottja végzi a megtekintést: 

  Beta SP-ről 5.800 Ft/megkezdett óra, 

 a megrendelő megrendelésére az MTVA dolgozója végzi a megtekintést, 

  technikától függetlenül 11.500 Ft/megkezdett óra; 

 megtekintő anyag készítése time code-dal/vízjellel ellátva, amennyiben 

 1  db felvételből kerül kiírásra 30 perc hosszig 8.400 Ft 

 1  db felvételből kerül kiírásra 30 perc felett 16.800Ft/megkezdett óra  

 2-10 db felvételből kerül kiírásra 23.000 Ft/megkezdett óra 

 11-39 db felvételből kerül kiírásra 44.000 Ft/megkezdett óra 

 40 db feletti felvételből történő kiírás egyedi ár  

3. Videó- és filmátírás 

 Az árak nem tartalmazzák a Beta és digit Beta technikai hordozó árát! 

Filmről fájlba 460 Ft/megkezdett perc, 

Beta/digit Beta-ról fájlba 350 Ft/megkezdett perc,    

Fájlból fájlba – mxf        300 Ft/megkezdett perc 

A sürgős határidejű, 24 órán belüli teljesítési igény esetén a technikai átírási költségekhez 100%-os 
felárat számítunk fel.  

Filmszalagról történő átírás esetén, amennyiben  a teljesítéshez restaurálásra is szükség van, a 
megrendelő előzetes tájékoztatása mellett, az MTVA ezen munkálatok elvégzése következtében 
további díjat számol fel. 
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4.  Bérszkennelés – nem a közszolgálati médiavagyonba tartozó analóg hordozók 
digitalizálása, restaurálása 
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C) Magánszemélyek megrendelése – kizárólag saját jogtulajdonú műsorokra és a megrendelő 
személyes érintettsége esetén 

 Magánszemélyek megrendelése Alkotói 
megrendelések 

30 percig 4.000 Ft  3.500 Ft 

60 percig 4.500 Ft 4.000 Ft 

90 percig  5.000 Ft 4.500 Ft 

120 percig  6.000 Ft 5.500 Ft  

150 percig  6.500 Ft  6.000 Ft 

180 percig 7.000 Ft 6.500 Ft 

180 perc felett minden megkezdett fél óra 1.100 Ft  1.000 Ft 

 

Műsorrészletek (montírozást igénylő televíziós felvételek) átírása 

Alapár:                                                                                                  200 Ft / perc 

Kazettánkénti felár                                                                                    5%/ kazetta 

  

A teljesítés időablakos letöltő linken keresztül történik, fizikai hordozót az MTVA nem ad ki!  
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D) Nemzetközi értékesítés 

a. MAGÁNSZEMÉLY: 

Külföldi megrendelő magánhasználatra történő átírása, személyes érintettség esetén: 1 €/perc 
(feltöltéssel) – minimum 1 óra fizetendő. Átadás kizárólag letöltőlinken, fizikai hordozót az MTVA 
nem ad ki! 

CÉGES / GAZDÁLKODÓ SZERVEZET: 

Kutatási költség:    30 €/témakör 

Megtekintés helyben (az MTVA-ban):  5.500 Ft/megkezdett óra 

Megtekintő anyag (10 felvételig):   2 €/megkezdett perc – minimum 1 óra fizetendő 

Megtekintő anyag (11-40 felvételig): 3 €/megkezdett perc  – minimum 1 óra fizetendő 

Megtekintő anyag 41 felvétel felett:  egyedi elbírálás alá esik 

Végleges felvétel átírása:   2 € / megkezdett perc – minimum 1 óra fizetendő 

FELHASZNÁLÁSI DÍJ: 

Archív felvételek, műsorrészletek felhasználására árajánlatot - a konkrét felhasználási 
paraméterek (felhasználás időtartama, platformja, területe, stb.) ismeretében tudunk adni. 

b. KEDVEZMÉNYES FELHASZNÁLÁSI DÍJ HATÁRON TÚLI MAGYAR TELEVÍZIÓK 
SZÁMÁRA TELJES TERJEDELMŰ MŰSOROKRA: 

filmek, dokumentumfilmek: 8 €/megkezdett perc 

sorozatok: 7 €/megkezdett perc 

Az árak, amelyek tartalmazzák a technikai költséget is, minimum 50 perc megrendelés esetén 
egy sugárzás 7 naptári napon belüli két ismétléssel. 

c. SZINKRONÉRTÉKESÍTÉS: 

Technikai költség:    2 €/megkezdett perc 

Szinkron jogdíj nem visszavásárlás esetén: Árlista szerinti ár (létező keretszerződés esetén 
a szerződés pontjai irányadóak – pl.: mennyiségi 
kedvezmény, kedvezményes ár stb.) 

Szinkron jogdíj visszavásárlás esetén: Szerződés szerint, vagy a korszak átlagárából 
kiindulva kerül megállapításra 
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Hangarchívum (Magyar Rádió) 
Tartalomszolgáltatási Árjegyzéke 

 
 
  
  
 
 

 

 

 Alkalmazandó: 2023.01.01 
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Hanganyag értékesítés árlista - MR Érvényes: 2023. január 1-től

Árak Áfa nélkül

Önköltség: **

kijátszás járulékokkal ***

(belépő nélkül, ingyenes) + promóciós kiadvány -

magánszemélyek; nem gazdasági társaságok részére

riport 600 /perc 700 /perc 900 /perc 1 100 /perc

irodalmi, zene, kabaré 1 200 /perc 1 400 /perc 1 800 /perc 2 500 /perc

történelmi dok. 3 000 /perc 3 500 /perc

egyéb felvétel 600 /perc 690 /perc 870 /perc 1 050 /perc

gazdasági társaságok részére, illetve mindennemű online

felhasználás

riport 1 750 /perc 2 100 /perc 2 600 /perc 3100 /perc

irodalmi, zene, kabaré 5 750 /perc 6 900 /perc 8 650 /perc 10 350 /perc

történelmi dok. 7 500 /perc 10 350 /perc

egyéb felvétel 1 725 /perc 2 070 /perc 2 590 /perc 31 050   /perc

Riport

felhasználási jog:

- 1 alkalomra 4 600 /perc 5 500 /perc 6 900 /perc 8 300 /perc

- meghatározott időre, példányszámra* 5 500 /perc 6 650 /perc 8 300 /perc 9 950 /perc

felhasználási jog:

- 1 alkalomra 6 900 /perc 8 300 /perc 10 350 /perc 12 400 /perc

meghatározott időre, példányszámra* 8 300 /perc 9 950 /perc 12 400 /perc 14 900 /perc

történelmi dok. 

felhasználási jog:

- 1 alkalomra 43 150 /perc 51 750 /perc

meghatározott időre, példányszámra* 51 750 /perc 62 100 /perc

felhasználási jog:

- 1 alkalomra 4 600 /perc 5 500 /perc 6 900 /perc 8 300 /perc

meghatározott időre, példányszámra* 5 500 /perc 6 650 /perc 8 300 /perc 9 950 /perc

A kiválasztott hangfelvételek idő- és területi korlátozás nélküli felhasználása csak filmekben engedélyezett

Kotta bérleti díj

zenekari, énekkari kotta + partitúra 1 előadásra: 29 000.-Ft+ÁFA

Adható kedvezmények (magánszemélyek számára legalább 60 perc megrendelése esetén)

Legalább 30 perc megrendelése esetén max 20%

Legalább 60 perc megrendelése esetén max 30%

Legalább 90 perc megrendelése esetén az MTVA illetékes igazgatója egyedi elbírálás alapján

*A szerződésben meghatározott időtartamra, példányszámra adott felhasználási jogosultság esetén

**Az MTVA egyesített archívum-kutatási díjainak megfelelő, időarányosan fizetendő díj

 ***Az MTVA egyesített archívum-kutatási díjainak "a kutatást a Megrendelő végzi" oszlopában alkalmazott, időarányosan fizetendő díj

Az Archívumban történő kutatás díjait az Árlista „Archívumokkal kapcsolatos egyéb díjak” része tartalmazza!

Archívum díj szerint

Archívum díj szerint

felvétel készült

felvétel készült

25-50 év >50 év

egyéb felvétel felvétel készült

<5 év 5-25év 25-50 év >50 év

irodalmi, zene, kabaré felvétel készült

<5 év 5-25év 25-50 év >50 év

Kereskedelmi célú felhasználásra

felvétel készült

<5 év 5-25év 25-50 év >50 év

<5 év 5-25év 25-50 év >50 év

Nem ker.célú felhasználásra - rendezvény, kiállítás

belépővel, bevétellel) + promóciós kiadvány cégek, felvétel készült

Nem ker.célú felhasználásra - rendezvény, kiállítás

<5 év 5-25év 25-50 év >50 év
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Hírügynökségi szolgáltatások árjegyzéke 
Alkalmazandó: 2023.01.01-től 
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1. Médiaszolgáltatást nyújtó előfizetők 

1.1. Az előfizetők besorolása 

A szolgáltatásokat igénybe vevőket az alábbiak szerint szegmentáljuk: 
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1.2.  Díjtábla a hírügynökségi teljes hírszolgáltatásra, hírválogatásokra és a hangos 
hírekre 

Az előzőekben meghatározott kategóriák szerint besorolt előfizető díjának megállapításakor az alábbi fix 
összegű díjtáblát alkalmazzuk. 

Fizetendő havi nettó előfizetési díjak: 

 
 

Hírválogatások esetén az igények alapján történő besorolást az MTVA saját rendszere alapján, egyedileg végzi, az árak a 
jogosultságok mellett a kényelmi szolgáltatás díját tartalmazzák! 

Adható kedvezmények: (Hírválogatások esetén nem alkalmazható!) 

Új partner számára adható legmagasabb kedvezmény 15%. (min. 6 hónap, maximum 1 év) 

Mennyiségi kedvezmény adható több szolgáltatás előfizetése esetén, valamint éves egyösszegű teljesítéskor.  (15%) 

Konzorciumi árképzés (több kiadvány felvásárlása) esetén az egyedi díjak összeadódnak, adható kedvezmény max. 35%. 

A Hangos Hírek szolgáltatásból csak az audió file igénybevétele az alapár 70%-a. 

A Hangos Hírek szolgáltatásból csak a szöveges file igénybevétele az alapár 50%-a. 

A Hangos Hírek szolgáltatás kizárólag hétvégi igénybevétele esetén áraink az alábbiak: 

- 100 000 főig  
15 000 Ft/hó 

100 000 fő – 499 000 fő 
25 000 Ft/hó 

500 000 fő felett 
50 000 Ft/hó 

 

A Hangos Hírek szolgáltatás díjából nonprofit, közműsor-szolgáltató és közösségi adók esetében 25% kedvezmény adható.  

A kedvezmények nem összevonhatóak! 
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1.3. Díjtábla hangos hírek szolgáltatás igénybevételére online rádiók, applikációk 
esetén 

 

 

 

Napi egyedi látogatószám Havi díj

Napi 1-500 Látogató/felhasználó 25 000 Ft+áfa

Napi 501-1 000 Látogató/felhasználó 50 000 Ft+áfa

Napi 1 001-2 000 Látogató/felhasználó 75 000 Ft+áfa

Napi 2 001-10 000 Látogató/felhasználó 80 000 Ft+áfa

Napi 10 001 és a felett 130 000 Ft+áfa
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2. Nem-médiaszolgáltató előfizetők (saját tájékozódás, belső kommunikáció, 
stb.)  

 

Havi előfizetési díjjal értékesítendő termékek (Ft/hó)* 

Teljes hírkiadás (1-3 hozzáférés**) valós idejű Agendával 75 000 Ft 

Teljes hírkiadás (1 hozzáférés + 1 Hírnök) valós idejű Agendával 85 000 Ft 

Hírkiadás továbbközlés (platformonként, pl.: internet, intranet, print)*** 25 000 Ft 

 

MTI Daily Bulletin + database 

 

30 000 Ft 

MTI Econews online/PDF + database 30 000 Ft 

MTI ECO + Piacok és árfolyamok + ECO híradatbank 30 000 Ft 

MTI-Agenda (önállóan, más előfizetés nélkül, három nap takarással) 30 000 Ft 

MTI-Hírnök 

Híradatbank 

35 000 Ft 

35 000 Ft 

Adatbázis szolgáltatás továbbközlés (platformonként, pl.: internet, intranet, 
print)*** 

 
25 000 Ft 

Az összes szolgáltatáshoz kapcsolódó további hozzáférés díja (Szolgáltató 
által beállítva) 

 
3 000 Ft 

Továbbközlés (platformonként, pl.: internet, intranet, print)*** 

 

 

Éves előfizetési díjjal értékesítendő termékek (Ft/év)* 

 

Élelmiszerbiztonsági Hírlevél 60 000 Ft 

Környezetvédelmi Hírlevél 48 000 Ft 

Évfordulónaptár 54 000 Ft 

minden további hozzáférés 12 000 Ft 

Magyar Közélet Kézikönyve (MKK) – online**** 28 000 Ft 

* Megjegyzés: a feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

** 1db hozzáférés = 1 db Médiamix felhasználónév + jelszó 

*** Kizárólag az 1.1 pont I. kategóriájának megfelelő továbbközlés esetén érvényes. Minden ennél szélesebb 
körű sajtófelhasználás külön megállapodást igényel. A továbbközlési díj magában foglal max. 3 db 
hozzáférést. 

**** Több hozzáférésre, hálózatos megosztásra egyedi ajánlat készül. 

Adható kedvezmények: 

Több szolgáltatás igénybevétele esetén max. 20% egyedi kedvezmény adható az összevont díjakból. 
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1. sz. melléklet Kiegészítő inf ormatikai szolgáltatások  

Kiegészítő informatikai szolgáltatások havi díja (Ft/hó)  

 

Bérelt vonal + Médiaszerver informatikai díja*** 

 

150 000 Ft 

 

NTG + Médiaszerver informatikai díja*** 
 

140 000 Ft 

 

Médiaszerver informatikai díja*** (szerver elhelyezés az előfizetőnél) 

 

80 000 Ft 

 

Médiaszerver informatikai díja*** (szerver elhelyezés az MTVA-ban)**** 
 

100 000 Ft 

 

Fokozott biztonsági előírásoknak megfelelő integrált szolgáltatás felára 
(hír+kép+grafika) 

 

15 000 Ft 

 

***Médiamixnél magasabb biztonsági szintű adatátviteli és informatikai szolgáltatás. 

 

****A szerver az MTVA szervertermében csak akkor helyezhető el, ha a szolgáltatás 
Interneten keresztül fut! 

 

Médiamix rendszerhasználati díj minden további hozzáférés esetén                  3 000 Ft 

(3 db Médiamix hozzáférésen túlmenően)  
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5. sz. mellékl et Archív umokkal ka pcsolat os egyéb díjak  

Archívumokkal kapcsolatos egyéb díjak 

1. Kutatási díjak: 

Az MR Hangarchívumában, illetve az MTI szöveges és képarchívumában, valamint az MTV és 
Duna TV szöveges és képarchívumában történő keresések esetén:* 

Szolgáltató a megbízás visszaigazolásától számított két (2) munkanapon belül kezdi meg a 
kutatást. A kutatási díj a megrendelés értékétől függően, engedményként a megrendelés 
értékébe beszámítható! Amennyiben a Megrendelő konkrét kérése tartalmazza a kért archív 
anyag pontos azonosíthatóságát, megnevezését Szolgáltató kutatási díjat nem számít fel.  

Kutatási díj:   5.500 Ft/megkezdett óra** 

** Az MR kijátszási díjaiként is ezek az árak alkalmazandók! 

2. Archív hírhasználati díjak 

A találati aránynak megfelelően a következő sávosan emelkedő árak érvényesek: 

100 cikkig 22.000 Ft 

101-1000 cikk: 44.000 Ft 

1001-2000 cikk: 55.000 Ft 

2000 cikk fölött: 66.000 Ft 

A felhasználás formája, gyakorisága és mennyisége figyelembe vételével egyedi árajánlat alapján. 

Továbbközlési díj a kutatási díj 20%-kal megnövelt összege. 

 

3. Kedvezmények: 

A magáncélú felhasználás dokumentumdíjaiból diákok számára igazolás megléte esetén (pl. 
szakdolgozathoz történő kutatatás) legfeljebb 60% engedményt biztosítunk, de a minimális 
számlázási tétel fél óra kutatás és egy dokumentum díja. 

Kiállítások, kiadványok esetén, ha a rendezvény, vagy a kiadvány ingyenes, és/vagy igazolhatóan 
közszolgálati célt szolgál (pl. a Megrendelő oktatási, vagy kulturális intézmény) a továbbközlési 
díjakkal növelt értékből 50% engedményt biztosítunk. 

*  A televíziók képarchívuma az MTI Fotóarchívumában fellelhető képek – fotók – összessége, nem azonos a 
mozgókép-archívummal, melynek kutatási díjait az Árlista „Az archívumszolgáltatáshoz kapcsolódó technikai 
költségek” része tartalmazza!  mellék let MTVA Fotóértékesítés árlista  
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A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap 2023. évi fotó díjszabása 

Érvényes 2023. 01. 01-től 
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Az árak, a csomagajánlatok kivételével fotónként értendők, az Áfát nem tartalmazzák, 

valamint az egyszeri felhasználási díjra vonatkoznak. 

I. FOTÓFELHASZNÁLÁS SAJTÓBAN 

Nyomtatott sajtó 

Egyszeri felhasználás / Egy sajtótermékben, egyszeri megjelenését engedélyezi, a kép letöltését 
követő 30 napon belül / 

Friss sajtófotók és utolsó 10 év fotói:  
 7.000 Ft 

10 évnél régebbi sajtófotók: 10.000 Ft 

30 napon belüli AP fotók  10.000 Ft 

30 napon túli AP fotók 13.000 Ft 

 

Egyszeri, egyedi megrendelések esetén és havi díjas, rendszeres előfizetések esetén érvényes 
mennyiségi kedvezmények: 

Fix darabszám, 10 éven belüli fotók megrendelése esetén alkalmazandó:  

0-10 db         10% 

11-20 db         15% 

21-40 db         20% 

41-70 db         25% 

71-100 db         30% 

101-150 db         35% 

151-200 db         40%  

201-300 db         50% 

300 darab felett egyedi elbírálás alapján 

Médiaszerver csomag: (korlátlan letöltési és felhasználási lehetőség – csak a friss fotókat tartalmazza) – 

csak a már partnerként nyilvántartott print médiumok (napi periodikák) részére 

500.000 Ft/hó + egyéb informatikai ktg. 

 

Televízió 

Friss sajtófotók és utolsó 10 év fotói:      14.000 Ft 
10 évnél régebbi sajtófotók:       19.000 Ft 

30 napon belüli AP fotó       17.000 Ft  

30 napon túli AP fotó        19.000 Ft 
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Internet  

Egyszeri felhasználás, Ft/db/  

/ Egy sajtó felületen, egyszeri megjelenést engedélyezi, kép letöltését követő 30 napon belül/ 

Utolsó 10 év sajtófotói: 5.000 Ft 

10 évnél régebbi sajtófotók: 7.000 Ft 

30 napon belüli AP fotó 12.000 Ft 

30 napon túli AP fotó 15.000 Ft 

Internetes csomagárak db/hó, 10 éven belüli sajtófotók felhasználása esetén: 

csomag – fotó darab/hó   ár (Ft/csomag/hó) 

 20 30.000 (1500 Ft/db) 

 50 40.000 (800 Ft/db) 

 100 55.000 (550 Ft/db) 

 150 66.000 (440 Ft/db) 

 200 78.000 (390 Ft/db) 

 400 114.000 (285 Ft/db) 

 700 168.000 (240 Ft/db) 

 1200 264.000 (220 Ft/db) 

 1600 324.000 (202 Ft/db) 
  

Korlátlan Internetes csomagár:  

korlátlan letöltési és felhasználási lehetőség – csak a már partnerként nyilvántartott online médiumok részére 

– 30 napon belüli AP,  
– 10 éven belüli MTI, EPA,  
– valamint 10 éven túli MTI és EPA fotókat tartalmazza  

   800.000,- Ft/hó/internetes felület 
   

II. FOTÓK FELHASZNÁLÁSA KIADVÁNYOKBAN ÉS KIÁLLÍTÁSOKON  

Kiadványok    (minden digitális kiadvány is) 

Minden típusú (nem reklám célú) kiadvány Ft/db 10 000 db-ig 10 000 db felett 

Friss sajtófotók és utolsó 10 év fotói:  7.000 Ft 11.000 Ft 

10 évnél régebbi sajtófotók:  11.000 Ft 16.000 Ft 

AP 30 napon túli fotók (engedélyezés után):  20.000 Ft 30.000 Ft 
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Kiállítás  (minden digitálisan megjelenített kiállítás is) 

Ft/db 50 cm-es hosszabbik oldalig 50 cm felett 

Friss sajtófotók és utolsó 10 év fotói: 7.000 Ft 12.000 Ft 

10 évnél régebbi sajtófotók: 10.000 Ft 15.000 Ft 

AP 30 napon túli fotók (engedélyezés után): 

 
 

20.000 Ft 28.000 Ft 

 
 

Dokumentumfilm, film, kisfilm: (fotó bevetítése):    25.000 Ft/fotó 

Prezentáció (fotó bevetítése előadásban): 6.000,- Ft/fotó 5 éves felh. engedély 

Videó (fotó bevetítése videókban) 12.000,- Ft/fotó 5 éves felh. engedély 

III. HIRDETÉS, REKLÁM, PROMÓCIÓ 

Sajtóban 35.000 Ft 

TV regionális 45.000 Ft 

TV országos 55.000 Ft 

Internet (minden honlap) 50.000 Ft 

Szórólap, termékreklám, prospektus, naptár, stb. 

10.000 db-ig 

 
 

25.000 Ft 

10.001-50.000 db 40.000 Ft 

50.001-100.000 db 85.000 Ft 

100.001-500.000 db 150.000 Ft 

500.001-1.000.000 db 250.000 Ft 

1.000.000 db felett 250.000 Ft alapár + az 1.000.000 darab feletti mennyiségre 0,2 Ft/db 

Plakát 100 db-ig (A4,A3,A0, Citylight, Europlakát) 85.000 Ft 

Plakát 101-500 db (A4,A3,A0, Citylight, Europlakát) 150.000 Ft 

Plakát 501-1.000 db (A4,A3,A0, Citylight, Europlakát) 200.000 Ft 

Plakát 1000-2.000 db (A4,A3,A0, Citylight, Europlakát) 300.000 Ft 

2.000 darab feletti darabszám esetén 300.000 Ft alapár + a 2.000 darab feletti mennyiségre 130 Ft/db 

Sajtóközlemény (print és online felületen) 12.000 Ft 

IV. MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS  

Egyedi letöltés a Nemzeti Fotótárból (https://archivum.mtva.hu/fototar)  2.500 Ft (bruttó) 

Egyedi magánfelhasználás                                                                                     2.500 Ft (bruttó) 

https://archivum.mtva.hu/fototar
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V. EGYÉB TECHNIKAI KÖLTSÉG  

Kontakt kép készítése                 2.000 Ft (bruttó) 

Kontakt kép                  1.000 Ft (bruttó) 

 

VI. AZ ÁLTALÁNOS KERETEKET MEGHALADÓ FELHASZNÁLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
FELÁRAK  

A felárak plusz százalékként értelmezendők, a másodközlési és többszöri felhasználási díjak pedig a 
mindenkori listaár meghatározott százalékos értékeként.  

A nemzetközi felhasználási díjak felárai az internetes felhasználásra nem vonatkoznak.  

1. Alapdíj + 100 % Első-hátsó borító, belső dupla oldal (heti-, havi lap, magazin, könyv)  

2. Többszöri felhasználás Alapdíj 50 % - ugyanazon felvétel, többszöri felhasználása 
különböző online hordozón.  

3. Nemzetközi felhasználási díj felár, több országban történő felhasználás esetén  

• Worldwide (világszintű) Alapdíj 500 % - a  

4. Különböző hordozón, azonos tartalom megjelenítése esetén fizetendő díj:  

• nyomtatott Alapdíj  

• online (pl. online tankönyv, e-album, stb., egyéb online változatok) Alapdíj 10%-a  
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7. sz. melléklet A ngol ny elvű árlista , Magyaror szágon kívüli szolgáltatá sokra  

Price list of news and photo agency services 

Valid: from 01.01.2023 

Applies to countries outside Hungary (treated as worldwide rights) 

1. Media service subscribers – news 

1.1. Classification of subscribers 

We segment the users of the services as follows: 

Category TV, radio 

coverage 

(people) 

Print, all net printed 

copies 

Internet daily visitor 

number (unique user) 

I. 0-500,000 0-5,000 0-10,000 

II. 500,000 – 

1,000,000 

5,000-100,000 10,000-500,000 

III. over 1,000,000 over 100,000 over 500,000 

1.2. Charge for news agency news and radio news 

When fixing a subscriber's subscription fee as defined above, the following Fixed Fee is used. 
Monthly net subscription fees payable: 

 Monthly subscription fee (EUR/ month) * 

Category TV, radio  Print Internet  

I. 800 € 800 € 800 € 

II. 1400 € 1400 € 1400 € 

III. 3000 € 3000 € 3000 € 

* Note: The prices do not include VAT. 

In the case of news assortments, the offer is subject to an individual assessment. 

Discounts allowed:  

 
If a subscriber wants to use the same service on the same or different medium, the charges will be added and we will 
apply a 20% discounted.The highest discount  for a new partner is 15%. (minimum 6 months, maximum 1 year).  

In case of Radio News service, the unique  use of the audio file is 70% of the basic price. 

In case of Radio News service, the unique use of the text file is 50% of the basic price.  

The fee for the Radio News service is 50% discount for non-profit, public service providers and community broadcasters. 
Discounts can not be combined! 
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1.3. Foreign audio use 

Monthly subscription fee (EUR/ month) * 

Local radio 250 € 

Regional radio 500 € 

Networked radio 800 € 

* Note: The prices do not include VAT. 

 

2. Non-media service subscribers (own orientation, internal communication, etc.) - news 

Products to be sold by monthly subscription fee (EUR/ month) * 

Total Release (1-3 Accesses **) with real-time Agenda 480 € 

MTI Daily Bulletin + database 185 € 

MTI Econews online/PDF + database 185 € 

MTI ECO + Markets and rates + ECO newsstand 185 € 

MTI Agenda (independently, without other subscription, with 3 days coverage) 185 € 

MTI-Messenger (Hírnök) incl. 1 access 220 € 

any additional access** 18 € 

Transparency (per platform, eg internet, intranet, print) *** 150 € 

* Note: The prices do not include VAT. 

 
** 1pc access = 1 pc Mediamix username + password 
 
*** Applies only to the transmission of information in accordance with Category I, Item 1.1. All wider 
media use requires a separate agreement. The promotion fee includes max. 3 accesses. 
 
**** There is a unique offer for more access and network sharing. 

 
Discounts allowed: 

 
For multiple services, max. a 20% unique discount can be added to the aggregate. 
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3. PHOTO USAGES 

FOREIGN PHOTO USAGE 

PRESS (print and online)  

Pictures taken in last 10 years 75 € 

Pictures taken more than 10 years ago 85 € 

Others:  

Display in publication (books, cards, calendars, etc. NOT FOR ADVERTISING PURPOSES) 100 € 

Exhibitions 140 € 

Television 160 € 

Documentary, worldwide: 500 € 

Private: 10 € 

EXTRA CHARGES  

Extra charges do not refer to online use 

1. Base fee + 100 % 

Front or back cover, inside duble page (weekly, monthly papers, magazins, books) 

2. Multiply usage 50% of base fee 

Same content, different online surface 

3. International fee, for use in multiple countries 

Worldwide 500% of base fee 

4. Same content usage for different surfaces: 

online (for example: online coursebook, e-album, other online versions of printed content)  

  10% of base fee 

print  base fee 

5. Monthly fee for press 

Unlimited use for pictures of the last ten years 2 000 euro 


