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Kutatrsi szabilvzat a BT R6s6szcti Adattdriban AJ-trt,

A szabityzal 
^ 

41l2OOl (lll.27) korm6,nlrendelet el6irasainak figyelembevdtelevel, valamint a

Regeszeti Adatt6r ilgrendjdvel szoros dsszhangban kdsziilt, tekintettel az Adattarban t,rolt

dokumentrici6k kiiltinleges ertekere.

A BTM Riglszeti Adattdrdnah gliijteminleibdl semmilyen antag nerfi kiilcsiiniizhetd se t

kiils6, ser belsd kurotti sz/imdru.

Kutatisi felt6tclck kiilsii kutat6k szinrira:

A BTM Reg6szeti Adattaniban a kiils6 kutat6k kutatAsaval kapcsolatban a 4112001.

(UI.27.) kormenlrendelet eltiirdsai a mervad6k tudomAnyos 6s ktizrniivel<idesi c6lt kutatas

esetdn.

Eszerint:

- Mindennemii kutat6s enged6lyhez ktttdtt, amit a formanyomtatvdny kitiiltesevel ds lead6seval

lehet kerni.

- A Reg6szeti Adanfuban ttirt6n6 kutatast a BTM ftiigazgatoja engedelyezi.

- A kutatrisi enged6lyk6r6sben fel kell tiintetni a kutat66 temiijat 6s celjAt.

- A kutat6si engedelykerd formanyomtatviiny a BTM honlapj6r6l lettilthet6:
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- Az enged6lyk6rdst a BTM F6igazgat6i Titkrirsngin kell leadni (e-mail: btma.r/mail btm.hr!

fax: 06 1 487 88?2, postai uton: Budapesti Tdrteneti Muzeum, l0l4 Budapest, Szent Gyorgy

ter 2.). Az enged6ly megad6s6r6l vagy meglagadrlsrir6l a foigazgat6 a kerelem beny[jtd56t6l

sziimitott 15 napon beliil ddnt. Az enged6ly megtagadas6t iresban indokolni kell. Az engedely

megtagad6sa eseten a kerclmezd bir6s6ghoz fordulhat. A kerelern elbiiisrir6l a Regeszeti

Adattar &tesiti a kutat6t 6s pozitiv elbir6l6s eseten id6pontot egyeztet a kutat6val.

- A kutatisi enged6lyek eredeti peldaLflyit a BTM lrattAraban kell elhelyezni, a kutatAs

engedelyezese ut6n a R6geszeti Adattar m6solatot kap rola.

- A kutatdrsi engeddly a fiiigazgat6i dtint6s napjit6l szemitott egy 6vig ervdnyes.

Nem adhat6 kutatasi cnged6ly, ha

a,) mdg nem tijrtent meg az adattAri anyag nllvdntartesba vdtelei
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r!) a kutat6s, a felhasznrilis szerz6d6s vagyjogszab6ly alapj6n kiildn enSedelyhez ktitdtt, is a

k6relmezri ezzel nern rendelkezik.

Az a/ pontokban megjeliilt esetben d lbtqa,zg,ll6 a mir kiadott kuhtesi erged6l),1

visszavonhatja.

A F6igazgato a fcntiekcn tul akkor tagadhatja meg a kutatrsi engeddly kiaddslit, ha

a) a tev6kenys6g, illetve annak m6dja veszelyeztetn6 az adatt6ri anyag allapotlit, 6ps6get;

b) M adafL{xl anya9 rcstauflil6s alatt 6ll, vagy ki6llit6son szerepel;

c) az enged€ll k6r6 kor6bbi kutatasai sorAn megszcgtc a korm6n),rendeletben, illetve a BTM

Reg6szeti Adattar kutatAsi szabellzateban lbglaltakat.

Az int6zm6ny 6s a szerz6k szerz6i jogainak v6delmeben a BTM R6gdszeti Adattarban tdrt6n6

iizleti celri kutatiis eset6n a szerz6i jog6l sz6kl 1999. 6vi. LXXIV. tdryeny 42. g-a alapj6n

felhasznril6si szerz6dest kdt, amelyben a szerz6d6 felek meghatirozzik a 1'elhaszn6lis cdlj6t,

dijaz6s6t.

A kutat6 eltal megtekint6sre enged6lyezett adattiir:i anyagokr6l mAsolat kerhet6 a R6g6szeti

Adattfu honlapjan el&hetd misolat reodeles 6s felhasznril6i nllatkozat kitiilt6s€vel es az ott

nyilvanossdgra hozott kdltsdgek megfizetesevel. A Reg6szeti Adattar Altal a kutat6

megrerdel6s6re kdszitett milsolat felhasznrilisi c6lj6r6l, helyerdl a kutat6 a megrendeleskor

kdteles nyilatkozni. Amennyiben a milsolatot kiz6{6lag kutatas c6ljrib6l, a szerzdr jogi

szabalyok figyelembe v6tel6vel hasznrilja fel, a I'elhasznrilis dijmentes. A mesolatot nyilviinos

kdz16s c6lj6b6l kizfuolag a szerz6, illetve a jo8ut6dj6nak, valamint a BTM enged6ly6vel, a

fblhasznrilisi dij megfizet6s6t kdvet6er hasznrlhat6 fel. A felhaszn6lisr6l a BTM

felhaszn6l6si szerz6ddst ktit a kutat6val. A felhasznrilisi jog a kutat6 szem6lyes joga, az

harmadik szem6ly reszre et nem ruhi2hat6.

A Rdg6szeti Adatt6r anyagainak kutat6s6ra, feldolgozisrira - azoknak a nyilv6ntartisba

v6telet6l sziimitott 5 dven beliil - elstidlegesen az a mtizeumi szakember jogosult, aki azokat

Syiijtittte (f'eltdrta), illetve aki els6dleges meghatiirozAsukat (6s nllvAntartrsba veteltket)

elvdgczte. Ennek kdvetkezt6ben az 5 6ven beliili tudomrinyos 6s krizmiivel6d6si cdlti

hasznositdshoz az adott mizeumi szakember enged€lye is sziiksdges
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A R6geszeti Adatt6rban 6rzdtt Hagyat6ki gyfijtem6ny 6s Archiv igazgatisi iratgyiijtemdry

egyes anyagai olyan szemelyes adatokat tartalmaznak, amelyeke az 1995.6vi LXVI. tv.24. I
(l) alapjan v6delmi id6 vonatkozik. igy ezek kiadisa ennek figyelembev6tel6vel, valamint a

magrnelet vddelmdr6l sz6l6 2018. evi LIII. rendelkezdseinek 6rtelmdben megtagadhat6.

A kutat6szolgelatot ell6t6 adattad dolgoz6 minden egyes L-utatds teny6t bevezeti az

Adattdrban rendszercsitett ,,Helyben tanulmrinyozott dokument6ci6k" cimii liizetbe 6s a

kutat6val ali{irattatja.

Kutatisi id6

- Mind kiils6 kutat6, mind a BTM jelenlegi es nlugdijas dolgoz6i sz6miira munlonapokon

9 6s 15 6ra kitztitt, kizfu6lag el6re egyeztetett id6pontban.

- Iddpont egyeztetes: kiilsd kutat6val az enged6lyezds elbir6l6s6t6l sz6l6 6rtesit6skor,

BTM jelenlegi 6s nyugdijas dolgoz6val telefonon vagy e-mailben (R6g6szeti Adattdt tel:

(06 1) 487 8806, e-mail: adattaraamail.btm.hu )

[,rC.}Y
Dr. Farbhk
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Budapest, 2018. iprilis 3

loigazgat6

Kutat6si felt6telek a BTM ielenlesi 6s nvusdiias doleoz6i szimira:

A kutat6 szamrtua a sajdt dokumentrici6ja, egy'b k'zirata a R€g6szeti Adattrirban

helyben szabadon tanulmdnyozhat6.

MAs szerz6k aryaga a szazti jogok figyelembev6televel a szerz6 ir6sbeli

hozzrij ri,rulisrival helyben tanulmiinyozhat6.

Hagyat6ki es egy6b archiv anyag helyben szabadon tanulmanyozhat6.

A kutat6 saj6t 6satdsi dokumenteci6ir6l 6s a ttibbi adatt6ri anyagt61, sajet c61u

felhasznrilisra, ktiltsdgnentesen k&het m6solatot.

A kutat6szolgelatot e116t6 adattAri dolgoz6 minden egyes kutat6s tenyet bevezeti az

Adattarban rcndszeresitett ,,Helyben tanulmrinyozott dokurnentaci6k" cimii flizetbe es a

kutat6val alairattatja.
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