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The prices below are given in Euro. Services can be also paid in USD or HUF equivalents.
Regardless of the source medium, copies will be digital files. Digital files will be delivered
electronically. I Az Euróban megadott ár annak megfelelő dollárban vagy forintban is
kiegyenlíthető. A forrás-médiumtól függetlenül a másolat digitalis fálj lesz.
A digitális fájlokat elektronikus úton juttatjuk el a megrendelőhöz.
1. Paper documents I Papír iratok
OSA encourages researchers to use their own equipment in the Research Room to make
digital images of materials of their choice, which is free of charge. However, OSA makes
copies for researchers who are not on the site. The minimum charging unit is 25 images. (e.g.
if you order 30 pages, you will be charged for 50 images.)
OSA javasolja a kutatóknak, hogy a kikért iratanyagról a kutatóteremben maguk készítsenek
digitális másolatot, ingyenesen. Nem helyben kutatók számára munkatársaink digitalizálják a
kért iratanyagot. A másolás 25 oldalankénti egységben történik (Pl. ha a kutató 30 oldalt
rendel, az Archívum 50 oldalt számol fel).
Digitizing a unit of 25 pages is 10 €. I 25 oldal digitalizálásának ára 10 €
2. Moving image, sound and photograph I Mozgókép, hang és fotó
OSA is serving academic, educational and research needs. I Az OSA tudományos, oktatási
és kutatási célra végez másolást.
Output format of the digital copy
Moving image: MP4 file or ISO
Sound recordings: MP3 file
Photographs: JPEG file

I A kutatónak küldendő digitalis fájl formátumok:
I Mozgókép: MP4 fájl vagy ISO
I Hangzóanyag: MP3 fájl
I Fotó: JPEG fájl

The minimum charging unit is 30 minutes or item. I A másolás 30 perces egységekben vagy
darabszám szerint történik. Prices I Díjak:
2.1 VHS to MP4 file: 10 € per 30 minutes I VHS-ről MP4: 10 € per 30 perc
2.2 Beta SP to MP4: 15 € per 30 minutes I BetaSP-ről MP4: 10 € per 30 perc
2.3 DVD to ISO (no MP4) : 5 € per item
I DVD-ről (csakis) ISO fájl 5 € per darab
2.4 Analogue sound (MC or open reel) to MP3 file: 10 € per 30 minutes I Analóg hangfelvétel
(MC, hangszalag) MP3 fájl: 10 € per 30 per
2.5 Digital sound (CD) to MP3: 5 € per item I Digitális hang (CD-ről) MP3: 5 € per db
2.6 File conversion to MP4: 10 € per item I Fájl konvertálása MP4-re: 10 € per db
2.7 Photo negative OR print scanning; OR digital file conversion to JPEG: 5 € per item I Fotó
negatív, papírkép szkennelés vagy digitális kép JPEG-re formázás: 5 € per db
2.8 Sending of pre-existing file: 5 € per item I Eleve digitális fájl másolása, küldése: 5 € per db
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