
A Dr. B atthyány_Strattm ann Lász|ő Múzeum gyűj teményeinek

Kutatási Szabá|yzata

1./ A Dr. Batthyány-Strattmann Lászlő Mitzeum (továbbiakban: Mirzeunr) a KÖrmendi Kulturális

Központ, Múzeum-és l(önyvtár intózményegységeként működő, Körmend Város ÖnkormánYzata

áltai fenntartott nyilvános intézménv. Gviijieményeiben a 4112001. (III. 27.) Korm, rendelet

értelrnében rninden jogi, vagy l8, éleiévét Uátottott tennészetes szernély kaphat kutatási engedélY't

és végezhet kutatómuik át,Í 18 év alatti természetes személyek azonban csak szÜlői vagY tanári

(iskolai) felelősségvállalás mellett,

2.1 Az intézményberi folyó kutatásokra vonatkozólag alapvetőerr a hatályos jogszabálYok az

irányadók (az 1,1pontban idézeíí kormányrendelet melletí a.köziratokrÓl, a kÖzlevéltárakról és a

magántevéti éri anyagvédelméről szóló 1qqs. evi LXVI. törvény, a kulturális javak védelméről és a

muieális intézményőkről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésrŐl szóló 1997. évi

CXL. törwény,azutóbbi végrehaltásáról szóló 311gg'7. UII.29.] K. M. rendelet, valamint aszerzőt

jogról szóló 1 999. évi LXXVI. Törvény).

3.1 AMűzqrm adattárában, műtárgynyilvántartásaiban és gyírjteményi raktáraiban csak érvénYes

kutatási engedéllyel rendelkező ,ré.éty végezhet kutatómunkát. A kutatási engedélYt előzetesen

írásban kell kérni.
A Múzeum könlvtára, illetve fotó- és adattára (a továbbiakban: dokumentumgyűjternénYek) azok

nyitvatarlási idejében (szerda és csütörlök 10,00- 15.30 óra) látogathatók Ós kutathatók, ezekben

Útatószolgálat működik. A fentiektől eltérő időpontot az intézményegység-vezető indokolt esetben

írásban engedélyezhet, A kutatás felügyelet trrellett történik.

4.1 A szakmai gyűjteményekben kutatás a számítógépes nyilr,ántaftás, a leírókartonok vagY a

szakleltárkönyvek aiapján folyhat, a szakmuzeológussal egyeztetett időpontban,

5./ A kutatási engedély csak kutatói nyilatkozattal együtt érvényes, amelyben a kutató aláirásával

igazolja,hogy isáeri és betartla a Mirieurn krrtatási szabályzatát, tudomásul veszi a szerzői jogok

u?o.tÁér., i publikálási koilátozásokra és a hivatkozás rendjére vonatkoző szabáIYokat. A

nyilatkozatnak iartalmaznia kell továbbá a kutatott anyagért való kártérítési felelősségvállalást.

6,/ A kutatási engedély t az intézmeny vezetője adja ki, a kérelem benyújtásától számított 15 naPon

beltil, figyelembó véve az érintett gyíijtemóny vezetőjének véleményét,

7.1 Akutatási engedély megadása után a kutató azadaítári, könyvtári vagy gyírjteménYi kérőlaPon

tünteti fel a konkrétan kért tételeket. A kiemelt anyagokat _ amennyiben a kutató nem kér

hosszabbítást - nyolc napon beliil vissza kell sorolni,

8./ Kutatási engedély a Múzeumba öt évnél régebben bekerült, az intézmény nYilvántartásában

szereplő kultrrrális jávakra és dokumentumokra adható (ez alól kivételt kéPeznek a kÖnYvek és

fblyóiratok, illetve az olyan esetek, amikor a szakmuzeológus tgyűjtő] az öt éven belül gyűjtött

unyugru vonatkozóan ktiiön krrtatási hozzitlániást ad). Megtagadhatő az engedé.lY az |,l Pontban

idézettkormányrendelet előírásain tul olyan esetben is, ha a kutatás veszélyezteti kÜlsŐ, a nemzeti

kulturális örökiéghez tartozó objektumot ful. régészeti lelőhelyek) biztonságát, vagY ba az anYag

zároltvoltát a rá vonatkozó dokumentáciő jelzi,

9./ A kutató a kutatott anyagban általa okozott kárt köteles megtéríteni a MÚzeumnak,

szándékos rongálás esetén a Múzeum büntetőeljárást kezdeményez. Az adattárban az átvett

dokumentumok rendjét a kutatónak meg kell őriznie, ezt visszavételkor a kutatÓszolgálat

képviselőj e ellenőrzi.



l0,/ A kutató kérésére a kutatott dokumentumokról fenymásolat, a műtárgyakrÓl fotóreProdukció

készíthető, ennek díjtételeit intézményegység-vezetői rrtasítás szabályozza. Kivételt kéPeznek azok

a dokumentumok vagy műtárgyak, amelyek állagát a másolás vagy a fotózás veszélyezteti.

1l./ A Múzeum gyűjteményeiből külső kutató számára történő kölcsÖrrzés csak rendkívÜli esetben,

külön intézményegység-vezetőt engedéllyel lehetséges. Ilyen esetben a Í-elhasználás Í-eltételeire és

engedélyezett körtilményeire a szakreferens tesz j avaslatot.

lz,l A Múzeum gyűjteményi anyagainak. adatainak felhasználásával készÜlt Publikációban azok

forrását (pl. ,,kéziiat a Dr, Batthyány-Strattmann László Múzeum adattárában", adattári

hivatkozásial) jelölni kell, A kutatott anyag felhasználásával késziilt későbbi publikáció ill, kézirat

egy példányát- a Mízeum adattára számára nyomtatott vagy cligitális változatban (ez esetben

,Já-itogepÓ, adathordozón) köteles megktildeni a kutató. Amennyiben a MÍtzeum

gytrjteményeiben, adattárában szerzetí adatok kereskedelmi forgalomba kerÜlŐ vagY adásvétel

tárivát képező termékben lesznek felhasználva akkor az elkészű|t termék (mŰ) eladási díjából a

Mirzeumnak részesednie kell.

t3,1 Akutatási engedély más személyre nem ruházhaíő áí.

I4.1 A Múzerrm dokumentumgyúijternónyeiből és szakgyííjteményeibŐI szátmaző adatok csak a

kutatási engedélyben meghatározott célokra használhatók fel.

Körmend, 201 9. április 1 0.
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