KUTATÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
HERMAN OTTÓ MÚZEUM
3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28.
Kérem szíveskedjenek számomra kutatási engedélyt adni a Néprajzi Adattár, Népi Építészeti
Archívum, Néprajzi Tárgyi Gyűjtemény* kezelésében lévő anyag kutatására. Kérelmemhez
közlöm az alábbi adatokat.
1. Név: ..........................................................................................................................................
2. Állandó lakcím:………………………………………………………..Tel: ............................
3. Ideiglenes tartózkodási hely: ....................................................................................................
4. Foglalkozás: .............................................................................................................................
5. Munkáltató neve és címe: .........................................................................................................
……………………………………………………………………………Tel:…………... ........
6. Személyi igazolvány száma / útlevél száma: ...........................................................................
7. A kutatás témája és időhatárai: .................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
8. A kutatás jellege (tudományos, magán): ..................................................................................
......................................................................................................................................................
9. A kutatás célja (adatközlés, tanulmánykészítés, kiállítás, oktatás, ismeretterjesztés,
kereskedelmi tevékenység, egyéb): ..............................................................................................
......................................................................................................................................................
10. A tervezett publikáció címe, szerkesztője, kiadója, helye, a megjelenés várható időpontja, a
megjelenés példányszáma: ...........................................................................................................
......................................................................................................................................................
11. A kutatás megkezdésének tervezett időpontja:
20…..év ……………..hó ……………..nap

…………………, 20……év ….………….hó……nap
……………………………………
kutató aláírása
*A megfelelő rész aláhúzandó!

KUTATÁSI ÚTMUTATÓ
Az adattári kutatás feltételei:
1. Érvényes kutatási engedély
a. Kutatási engedélyt kaphat:
− aki kötelezi magát a kutatási szabályok megtartására,
− rendelkezik a kutatandó anyag tanulmányozásához szükséges ismeretekkel,
− a kutató a kutatási engedély kérelem rovatait pontosan és a valóságnak
megfelelően tartozik kitölteni, s a feltüntetett adatok hitelességét az
engedély kiadása előtt okmányszerűen (személyi igazolvány, útlevél)
tartozik igazolni.
b. A kutatási engedély érvényes:
− a múzeumigazgató, illetve az általa kijelölt múzeumi dolgozó aláírásával
− kizárólag a kutatási engedélyt nyert kutató számára, s az engedély másra át
nem ruházható
− az engedélyben megjelölt kutatási témára, s az engedélyben megjelölt anyag
kutatására
− az engedély kiadása évének december hó 31. napjáig, illetve az engedély
visszavonásáig.
2. A kutató a kutatási engedély kérelmet a záradékot képező nyilatkozattal együtt köteles
aláírni.
3. Külső kutató hivatalos kutatási időben, helyi használatra kaphat anyagot.
4. A gyűjtemény használatára jogosultak: a múzeumok, levéltárak, könyvtárak
munkatársai, tudományos intézeti kutatók, egyetemi- és főiskolai hallgatók és tanárok,
továbbá mindazon személyek, akik kutató, oktató, népművelő tevékenységet folytatnak.
5. A kutatásra átvett anyagot a kutató köteles eredeti rendjében és fizikai állapotában,
keveredéstől és fizikai rongálódástól mentesen használni és visszaszolgáltatni. Ha a
gyűjteményt használó az anyagot használat közben megrongálja, az okozott kárt köteles
megtéríteni. A kártérítés összegét az intézmény állapítja meg.
6. Tilos az iratanyag közé jelzéseket, az iratokon bármilyen aláhúzást, megjegyzést tenni,
átrajzolni, átírással átmásolni!
7. Amennyiben a gyűjtemény tárgyairól készített felvételek, fénymásolatok közlésre
kerülnek, úgy a szerzői jogszabályok értelmében kell eljárni. Ez vonatkozik a múzeumi
műtárgyakról készített közlési céllal kiadott felvételekre is.
8. Kérjük a kutatókat, hogy gyűjteményeink felhasználásával készített publikációikat
(közlés, feldolgozás) szíveskedjenek számunkra egy példányban megküldeni. A
múzeum anyagára vonatkozó hivatkozás formája a következő: Herman Ottó Múzeum
Néprajzi Adattára / Népi Építészeti Archívuma / Néprajzi Tárgyi Gyűjteménye + az
anyag jelzete (rövidítve: HOM NA, HOM NÉA, HOM NT) + leltáriszám. Például:
Herman Ottó Múzeum Néprajzi Tárgyi Gyűjteménye HOM NT 57.116.1.

Muzeális közgyűjtemények Ügyrendi Szabályzata
[…]
48. §
Muzeális tárgyak fényképezése, másolása
/1/ Múzeumi tárgyakról fénykép vagy másolat készítését intézmények és magánszemély
számára a múzeum vezetője engedélyezheti. Az engedélyben meg kell jelölni a fénykép
(másolat) készítésének célját és módját, fénykép esetében meg kell határozni a negatív
tulajdonjogát, a pozitívok felhasználhatóságának feltételeit. Az engedély másodpéldányát a
múzeum irattárában kell elhelyezni.
[…]
/8/ A múzeumvezető egyes anyagoknak zárt gyűjteményként való kezelését rendelheti el.
A zárt gyűjteményben a kutatást a múzeumi dolgozók és a magánszemélyek részére csak a
múzeumvezető engedélyezheti; az engedélyben megszabhatja a kutatás módját is.
/9/ A kutató köteles a kutatása során a múzeumi anyagra vonatkozó szabályokat és a
múzeum munkarendjét betartani; ha e kötelezettségének nem tesz eleget, kutatási engedélye
visszavonható és részére a további kutatási engedély kiadását meg lehet tagadni.

KUTATÓI NYILATKOZAT
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kijelentem továbbá, hogy az általam megismert kutatási szabályzatot tudomásul veszem, és a
Néprajzi Tárban történő kutatás során a kutatási útmutatóban, a kutatókra vonatkozó
előírásoknak megfelelően végzem a munkámat.
A kutatásra átadott múzeumi tárgyakra/dokumentumokra vonatkozó biztonsági és
műtárgyvédelmi szabályokat, valamint a múzeum munkarendjét betartom.
Kötelezem magam arra, hogy kártérítési felelősséggel megőrzöm a Herman Ottó Múzeumtól
kutatásra kapott műtárgyak és dokumentumok épségét és rendjét.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tudomásomra jutott személyiségi
jogokat érintő adatokkal nem élek vissza, azokat nem hozom nyilvánosságra, azokat sem
személyek, sem a Herman Ottó Múzeum, sem más intézmény ellen fel nem használom.
Tudomásul veszem, hogy a Múzeumban a kutatás ingyenes, de a Múzeum reprográfiai
(másolatkészítési) tevékenységét csak díjazás ellenében vehetem igénybe.
Tudomásul veszem, hogy az általam megrendelt fényképek és/vagy digitális képek bármilyen
célú publikálása és/vagy nyilvános felhasználása csak közlési szerződéssel lehetséges.
Kötelezem magam, hogy a publikálás etikai és szerzői jogi törvényeit betartom, és a múzeumi
anyag felhasználásával készült munkámat a megjelenést követő egy hónapon belül a Herman
*A megfelelő rész aláhúzandó!

Ottó Múzeum részére megküldöm; illetve a fényképek közléséről kötött szerződésben
foglaltakat haladéktalanul teljesítem.
Tudomásul veszem, hogy a kutatási engedély a rendelkezésemre bocsátott adattári anyag
felhasználásával kapcsolatos esetleges szerzői jogok megszerzését nem biztosítja. A szerzői
jogok tulajdonosának írásos engedélyét magamnak kell megszereznem, és ennek egy írott
példányát a Herman Ottó Múzeumnak is át kell adnom.
…………………, 20……év ….………….hó……nap
……………………………………
kutató aláírása

KUTATÁSI ENGEDÉLY

…………….szám
……………………………………………… számára a fenti kérelme és nyilatkozata alapján
a Herman Ottó Múzeum Néprajzi Adattárában, Népi Építészeti Archívumában, Néprajzi Tárgyi
Gyűjteményében* a kutatást engedélyezem.
Az engedély az alábbi témakörökre terjed ki: ..............................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A kutatás megkezdhető: 20…….. év …………………….hó ………nap

…………………, 20……...év ………………hó …..…...nap
…………………………...
Dr. Bodnár Mónika PhD.
osztályvezető
*A megfelelő rész aláhúzandó!

