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Kutatási szabá|vzat

(1) A Tomory Lajos Múzeum a Kormány 47l200I. UII' 27.) _ amuzeá|is intézményekben

folytatható kutatásról szőIő - rendelete és az 1997 . évi CXL. Törvény 43-47 ' $-aiban

me$latfuozottak alapján kutatói szolgálatot tart fenn.

(2) A Tomory Lajos Múzeum -ban kutatásnak minősül minden a gyűjteményekben

végzett tudományos vizsgálat, adatgyűjtés és információszerzés - fiiggetlenül attól, hogy a

kutatás vagy apublikáció a konkrét anyag közlésére, felhasznáIására, vagy csak a belőlük

szerzett információk, adatok, következtetések felha sznáIására irányul.

(3) A Tomory Lajos Múzeum a kutatásra kikért múzeumi anyagokról és dokumentációkról

műtárgyfotóval, fénymásolási, mútárgymásolási és egyéb reprodukáló szolgáltatásokkal-

intézményi szinten rögzitett díjazás ellenében _ a kutatók szolgálatára á||.

(4) Tomory Lajos Múzeum gyííjteményeiben ahazai és külfoldi társintézmények

tudományos munkakörben dolgoző muttkatársa/i,hívatásszerűen vagy hivatalbólkutatónak

minősülő hazai és ktilfoldi személy/ek, illetve más természetes és/vagy jogi személy/ek.

(5) Kutatási védettség: A Tomory Lajos Múzeum gyűjteményeiben (a nyilvántartásba

vételtől szÍtmított 5 éven belül) a kulturális javak és a rájuk vonatkozó dokumentáció

(továbbiakban: múzeumi anyag) feldolgozására és|lltatására, valamint tudományos és

közművelődési célú hasznosítására az intézmény azon szakembere/i jogosult/ak, akilk e

javakat gytíjtöttéldfeltárták, illetve, aki/k elsődleges meghatározásukat, leírásukat és

nyilviíntartásba-vételüket elvégeztélk, állaglkat megóvta/k, restauráItélk. Az 5 éves kutatási

védettség alatt állő múzeumi anyagok ktilső kutató számára csak a kutatást végző munkatárs

eng edél yév e| ho zzáf érhet ő ek.

(6) A Tomory Lajos Múzeumban küliin engedélyhez kötött anyagként nyilvántartott

anyagokra és azok alapadataira, illetve azok reprodukálására szo|gáLő küliin

engedély/ekelt a kutatónak kell megkérnie. (Különösen vonatkozik ez aIetétbe helyezett

fotóanyagra')



(7) A Tomory Lajos Múzeum gyűjteményeinek kutatására és tanulmányozására csak az

intézmény erre a célra kijeltilt és rendelkezésre bocsátott helyiségeiben, felügyeletet

e||átő személy j elenlétében, illetve közreműködésével van lehetőség.

(8) A kutatő az á|tala kutatott múzeumi anyag rendjét' sorrendjét, állapotát stb. nem

vá|toztathatja meg.

(10) A múzeumi anyagot bármi módon rongálni, feszegetni, kapargatni, elemeíre

szétszedni, ütögetni' táragasztani, ceruzával, tollaljelzéseket tenni, a dokumentumok

szövegébe belejavítani, azol<ba jelzést tenni, aláhuzni,rárajzolní, sarkait behajtani,

összegyűrni, azon írni vagy velük bármilyen szabálytalan műveletet végezni szigorúan tilos!

(11) A kutató köteles használni a míitárgy Yaw a kutató védelmében előírt

védőeszkö zőket (p1. kesztytí , maszk, védősisak, egyéb védőrvházat stb.). a védőeszköz nem

szabályszeruhasználatából bekövetkező károkért vagy balesetért a felelősség a kutatót terheli.

(13) A kutató a kutatás során használhat saját tulajdonú technikai eszkiiziiket (pl. lap-

top, notebook, írógép, magnetofon), amelyek a kutató munkáját segítik vagy €gyszerűsítik.

(Ez alehetőség nem vonatkozik a reprodukáIást szolgáló technikai eszközökre pl. szkennelés,

fényképezés fényképezőgéppel' vagy telefonnal, filmfelvétel, videofelvétel stb.)

(14) A kutató a kutatási témájára vonatkozó gyűjteményi anyagtekintetében a kutatott

arryag szakértőjétől, muzeológustól, restaurátortől, az illetékes referenstől információkat és

tájékoztatást kérhet.

(15) A kérdezett azonban nem köteles szövegmagyarázattal, fordítással, vagy olvasási'

értelmezési probl émák mego ldás á v aI, a feltárI adatokb ó1 fu dományo s következtetések

levonásával közvetlenül is részt venni.

(16) A kutató reprodukciót (fénymásolat, fénykepezés' film, videó, CD, DVD'

mútárgymásolat stb.) kérhet arról a múzeumi anyagról, amelynek kutatásához és

rep ro duká|ásához en gedélyt és/va gy külii n en ged élyt kap ott.

(17)Ha a kutató az áIta|a igényelt és engedélyezettl<lltatást _ anélkül, hogy elmaradásának

okát jelezné _ 14 napon belül nem kezői meg, aZ igényelt és előkészített anyagot araktárba

visszahelyezík.

(18) Ha a kutató a félbehagyott kutatást egy hónapon belül nem folytatja - anélktil, hogy

az elmaradás okát jelezné _ a kutatást befejezettnek kell tekinteni. A kutató indokolt

kérésére a hatáidő meghosszabbítható.

(19) Ha LlgyanarÍa a múzeumi anyagratöbb kutató is engedélyt kér, a kutatók közül a

kutatásban elsőbbséget élvez az, aki a kérvényt korábban nyújtotta be.Ez az előny azonbart

egy hónapnálhosszabb időre nem biztosítható.



(20) A múzeumi anyag kutatás céljából nem kölcsönözhető és a múzeumból nem vihető

ki.
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kutatási napok rendjét - a múzeumi munka zavartalansága érdekében _ szigorúan

be kell tartani. A kutatónapok rendjét jőIláthatő helyen és Tomory Lajos Múzeum

honlapján kell elhelyezi.

(22) A Tomory Lajos Múzeumban folytatott kutatás díjmentes.

Budapes| 2018. április 2.

/1

/ //(/

Heiláuf Zsgzsanna
mb. intézményvezető

/ L,1

,/$*
/cao

J

l


