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Kutat{si

sza bdlvzat a

BTM R6s6szeti Adattdnlban

AJ.}]irr,

A szabilyzat a41D00t (lIL27) komlinyrendelet el6irrisainak figyelembevdteldvel, valamint a
Rdgdszeti Adatlir i.igyrendjdvel szoros dsszbangban kesziilt, tekintettel az AdatU4rban Lirolt
dokumenteci6k kiildnleges 6rt6kdre.

A BTM Rdgiszeti Adafrdrdnak giijteminyeibdl semrfiilyen anyag nem kilcsdnAzhetf setu
kik6, sem belsd kutahi sztirrrdra.
Kutat{si felt6telek kiils6 kutat6k szdmdral

A BTM Rigdszeti Adaft&eban a kiils6 kutat6k kdateseval

kapcsolatban a 4712001.

([1,27.) kormrinyrendelet el6ir6sai a mdryaddk tudomanyos ds ktizmiivel6ddsi cdhi kutatis
esetdn.

Eszednt:
- Mindennemii kutatAs enged6lyhez ktjtdtt, amit a formanyomtatvdny kititltdsevel ds lead6s6val
lehet kdmi.
- A Rdgdszeti Adattarban tiirtdnd kutatdst a

BTM f6igazgat6ja engeddlyezi

.

- A kutatisi enged6lykaesben fel kell ttintetni a kutates tdmiijat ds cdljet.
- A kutatisi engeddlykdr6 formanyomtatvany a BTM honlapjrir6l letdlthet6:
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- Az engedelykdrdst a BTM Ftiigazgat6i TitkirsagAn kell leadni (e-mail: btm@brrr.hu, fax: 06

I 487 8872, postai riton: Budapesti Tdrtdneti Muzeum, l0l4 Budapest, Szent Gyirrgy tdr 2.),
oz

engedalyezes elbirril6sdr6l

a benyUjtast6l szAmitott 15 napon beliil a Rdgdszeti Adattar

drtesiti a kutat6t is pozitiv elbirrilis esetdn id6pontot egyeztet a kutat6val.

-A

kutatdsi enged6lyek eredeti pdlddny6t

a BTM Irattrrdban kell elhelyezni, a

kutates

engeddlyezdse utiin a Rdgdszeti AdattAr mdsolatot kap r6la.

Az intezmeny

es

a szerz6k szerzoi jogainak vddelmdben a BTM Rdgdszeti Adattrirban

tdrtdn6 ijzleti cdhi kutat6s esetdn a szez6i jogr6l szol6 1999. dvi.

LXXV.

tdrvdny 42. $-a

alapjdn felhaszndl6si szez6ddst kdt, amelyben a szerztidri felek meghatrirozzik a felhaszn6l{s
celjitt, dijaz4seL

A

kutat6 riltal megtekintdsre engeddlyezett adattari anyagokr6l mdsolat k6rhetfi a

Rdgdszeti Adattar honlapjAn

elahed

mAsolat rendelds 6s felhasznal6i nyilatkozat kitdltdsdvel

ds az ott nyilvdnossagra hozott ktiltsdgek megfizetdsdvel.

A Rdgdszeti Adatar eltal

a kutat6

megrendeldsdre kdszitett mesolat felhasznriliisi cdljfu6i, helydrttl a kutat6 a megrendeldskor

a

ktiteles nyilatkozni. Amennyiben a mdsolatot kizar6lag kutafis c6lj6b61,
szabrilyok figyelembe vdteldvel hasznalja fel, a felhaszndLl6s dijmentes.

szerzdi jogi

A mAsolatot nyilv6nos

kozlds cdljrib6l kizar6lag a szez6, iiletve a jogut6dj6nak, valamint a BTM enged6lydvel, a

felhaszrrildsi

dij

megfizet6sdt kt vet6en hasaflhat6

felhaszruilisi szerz6ddst kdt a kutat6val

A

fel.

felhasznrildsi

A

felhasznAlasr6l

a

BTM

jog a kutat6 szem6lyes joga,

az

harmadik szemdly rdszre iit nem ruhlzhatl. Az adattari anyagr6l mesolatot csak az Adattii(
kdszithet, sajAt fdnykdpez6gdppel, telefonnal fot6zni az adattiri anyagban tilos.

A Regdszeti AdattAr anyagainak kutatAslia, feidolgoz6srira - azoknak a nyilvfuItafasba
vdteldt6l szimitott 5 iven beltil els6dlegesen az a mirzeumi szakember jogosult, aki azokat

$ujtt tte (feltrirta), illetve aki

els6dleges meghattuozrsukat (6s nyilv6ntartrsba vdteliiket)

elvdgezte. Ennek kdvetkezteben

az 5 6\eD beliili tudomAnyos ds kijzmtiveltid€si cdlit

hasznositeshoz az adott mizeumi szakember engeddlye is sziiksdges.

A

Rdgdszeti Adattrirban 6rzdtt Hagyatdki gyiijtemdny

6s Archiv

igazgatAsi

iratgyiijtemdny egyes anyagai olyan szemdlyes adatokat tartalmaznak, amelyekre az 1995 6vi

LXVI. tv. 24.

$ (l)

alapjdn vddelmi id6 vonatkozik,

igy ezek

kiad6sa ennek

figyelembevdteldvel megtagadhat6.

A kutat6szolgelatot ell6t6 adattfui dolgoz6 minden

egyes kutat6s tenydt bevezetl az

Adattfuban rendszeresitett ,,Helyben tanulm6nyozott dokumentaci6k" cimii fiizetbe ds a
kutat6val alairattatja.

Kutatdsi

A

a

BTM

6s

nvusdiias

szamara:

kutat6 szimdra a saj6t dokumentici6j a, egyeb keziala a Rdgdszeti Adattituban

helyben szabadon tanulm.inyozhat6.

Mits szEtzkk atyaga a

szerzlSi

jogok figyelembev6teldvel

a

szerz6 ir6sbeli

hozzij6rul6srival helyben tanulmAnyozhat6.

Az

irlt'zxIleny es

a szefliik szerz6i jogainal

vddelmdben

a Rdgdszeti Adattrirban

tdrtdntt ilzteti clhi kutat6s esetdn a szerz6i jogr6l sz6l6 1999. dvi. LXXVI. tdrvdny 42.

alapjdn

a BTM ds a kutat6

felhasznAldsi szerzdddst kdt, amelyben

a

g_a

szerz<idti felek

meghatArozzdk a felhaszn6las cdljAt, ds az intezrrrenyi szz;b lyzat szarinti dijazisdt.

Hagyatdki ds egydb archiv anyag helyben szabadon tanulmanyozhatd.

A

kutat6 saj6t esatrsi dokumentaci6ir6l ds a titbbi adattari anyagr6l, saj6t c6hi
felhasz ildsra, kdltsdgmentesen kirhet mesolatot.

A kutat6szolg6latot elliitd

adatrriri dolgozo minden egy€s kuates t6nyet bevezeti az

Adat!fuban rendsz€resitett ,,Helyben tanulm6nyozoft dokumentdci6k,, cimil ft.izetbe ds a
kutat6val alairattatja.

Kutetrsi id6
- Mind ktils6 kutat6, mind a BTM jelenlegi ds nyrgdijas dolgoz6i sziimiira munkanapokon
9

is

15 6ra katztttt,

kizir6lag el6re egyeztetett id6pontban.

Iddpont egyeletds: ktils6 kutat6val az engeddlyezds elbir6l6s6r6l sz6l6 drtesitdskor,
BTM jelenlegi 6s nyugdijas dolgoz6val telefonon vagy e-mailben (Rdgdszeti adattiir tel:
-

(06 l) 487 8806, e-mail: adattar@btrn.hu )

Budapest, 2020. szeptember 9
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