
Tájékoztató a műtárgyak kutatásának szabályairól 

– Kivonat – 

 

1. A műtárgyak kutatása díjmentes, de engedélyköteles. A kutatási engedély az 

engedélyezés napjától számított 1 évig, illetve visszavonásig érvényes. 

2. A kutatási engedélyt vissza kell vonni attól a kutatótól, aki: 

a)  a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből múzeumi anyagot tulajdonít el; 

b)  a múzeumi anyagot szándékosan vagy gondatlanságból megrongálta; 

c)  a számára kiadott anyag rendjét önkényesen megváltoztatta és a rend helyreállítására 

ismételt figyelmeztetés ellenére sem volt hajlandó; 

d)  a múzeumi anyag felhasználására vagy közzétételére vonatkozó szabályokat és 

korlátozásokat megszegte.  

A kutatási engedély visszavonásáról a kutatót írásban is értesíteni, a visszavonást pedig 

indokolni kell. 

3. Amennyiben a kutató nem rendelkezik a kutatáshoz szükséges alapvető ismeretekkel, az 

Intézmény munkatársai nem kötelesek támogatni tevékenységét a munkaköri leírásukban 

szereplő tevékenységeken túlmenően.  

4. A Szépművészeti Múzeum őrizetébe tartozó műtárgyak az arra kijelölt helyiségekben, 

szükség szerint a műtárgyraktárban a tudományos munkatárs vagy a gyűjteménykezelő 

jelenlétében kutathatóak.  

5. A kutatáshoz előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges. A gyűjteményi 

osztályok nyitvatartási idejüket maguk határozzák meg, erről a kutatókat tájékoztatják.  

6. A kutatás ideje alatt a felügyeletet ellátó személy az első kutatás alkalmával köteles: 

a) ellenőrizni a kutatási engedély meglétét és érvényességét; 

b) a kutató rendelkezésére bocsátani a kutatási szabályzat egy példányát;  

c) a kutató figyelmét felhívni a kutatott anyag mennyiségére, hiányaira és állapotára. 

7. A bejelentkezett kutató a kutatandó anyaggal kapcsolatos kérését eljuttatja az illetékes 

gyűjteményi osztálynak, ahol a műtárgyat a gyűjtemény munkatársa a műtárgyakról papír 

alapon vagy elektronikusan vezetett kartonok segítségével kikeresi a kutatónak.  

8. A Szépművészeti Múzeumnak joga van megtagadni, illetve korlátozni a kutatást adott 

műtárgy vonatkozásában, ha a tárgy állapota nem teszi lehetővé a műtárgy kutatását, vagy 

a kutatás, illetve a tervezett anyagvizsgálat a műtárgy állapotát veszélyezteti. A korlátozás 

vonatkozhat arra, hogy a műtárgyat a raktárban a kutató nem kutathatja akár 

állományvédelmi okok, akár a kutatás technikai feltételeinek hiánya miatt. A műtárgy 

kutatásának korlátozása vagy megtagadása nem jelenti automatikusan a műtárgyra 

vonatkozó dokumentáció kutatásának megtagadását, illetve korlátozását. 

9. A Szépművészeti Múzeum bizonyos műtárgyak vonatkozásában egyedileg korlátozhatja 

a kutatási feltételeket, amelyről a kutatót a kutatási engedélyen tájékoztatja. 

10. A kutató a kutatási engedélyen megjelöli, ha a műtárgy vonatkozásában anyagvizsgálatot 

is tervez. Az anyagvizsgálat lehetőségéről a kutatás engedélyezője dönt.  

11. Ha a kutató a kutatásra kiadott műtárgy tekintetében előre nem jelzett rendellenességet 

és/vagy hiányt észlel, azt az észlelés időpontjában haladéktalanul közli a kutatás 

felügyeletét ellátó személlyel. 

12. A gyűjteményi osztály a kutatásokról kutatási nyilvántartást vezet és a kutató személyes 

adatainak védelméről az információs és önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint gondoskodik.  

13. A kutatást felügyelő személy kérésére a kutató köteles használni a dokumentumok 

védelmében előírt védőeszközöket (pl. kesztyűt), amelyet a kutatást felügyelő személy 

bocsát a rendelkezésére. 



14. A kutatásra használt helyiségben, műtárgyraktárban tilos étkezni, dohányozni, illetve 

másokat bármilyen módon munkájukban zavarni. Táskát, hátizsákot, kabátot a 

kutatóterembe, műtárgyraktárba vinni nem szabad, ezeket az erre kijelölt helyiségben kell 

elhelyezni.  

15. Ha a kutató a műtárgyakat megrongálja, nem hajlandó a kutatási szabályzatot betartani, 

ha magatartásával zavarja a kutatóterem, műtárgyraktár rendjét, a kutatást felügyelő 

személy azonnal értesíti az gyűjtemény vezetőjét, aki a kutatást felfüggesztheti és a 

kutatót a kutatóterem, illetve a műtárgyraktár elhagyására szólíthatja fel.  

16. A kutató köteles a kutató helyiség zárása előtt 15 perccel az átvett műtárgyakat eredeti 

állapotában és rendjében a kutatást felügyelő személynek visszaadni. 

17. A kutató a kutatás során használhat saját tulajdonú technikai eszközöket (pl. laptop, 

notebook, fényképezőgép), amelyek a kutató munkáját segítik vagy egyszerűsítik.  

18. A kutató – a műtárgyvédelmi szempontok figyelembevételével – saját eszközzel készíthet 

fotót a műtárgyról, azonban ezeket a fotókat csak kutatásához használhatja fel. 

Amennyiben a fotók publikálására kerül sor, arra külön engedélyt kell kérni. Ha a 

műtárgyról az Intézmény Reprodukciós Osztályának van megfelelő minőségű 

fényképfelvétele, a kutató saját fényképének engedélyezést követő publikálása helyett 

használhatja a Reprodukciós Osztály által térítés ellenében rendelkezésére bocsátott 

felvételt. Amennyiben olyan műtárgyról kér a kutató fényképet, amelyről nem áll 

rendelkezésre fényképfelvétel, a kutatónak az Intézmény Reprodukciós osztályát kell 

megkeresnie. 

19. A kutatás során a kutató a műtárgyvédelmi szempontokat köteles szem előtt tartani. 

20. A műtárgyak dokumentációjáról készített másolat térítésköteles. 

21. Az Intézmény gyűjteményeiben őrzött anyagok egy részét szerzői jogok védik, ezekben 

az esetekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései 

alkalmazandók. 

22. Amennyiben a dokumentumok, fényképek, negatívok, diák felhasználásra kerülnek, úgy 

a kiadónak, vagy a kiállító helynek a Reprodukciós Irodától engedélyt kell kérnie. A 

közlések minden fajtájának (könyv, kiállítás, Internet, film, reklám stb.) jogilag 

szabályozott rögzített díja van. A formanyomtatvány elérhető a honlapon. Kivételes 

esetben, pl. tudományos együttműködés egy publikáció létrejöttének kapcsán, a díjfizetés 

mértéke egyedi elbírálás alá esik. 

23. A Szépművészeti Múzeumban folytatott kutatás eredményének publikálására, annak 

megjelenése előtt a kutató a kutatást engedélyezőtől engedélyt kér. A publikáció egy 

példányát a kutató díjmentesen köteles átadni a Szépművészeti Múzeum részére a 

megjelenést követő 2 hónapon belül. Ennek szerzője köteles megfelelően hivatkozni a 

Múzeum gyűjteményébe tartozó műtárgyra / műtárgyakra. 

24. A kutató az elkészült fotókból, rajzokból, vizsgálati eredményekből, illetve, kutatás során 

birtokába jutott jelentésekből, szakmai anyagokból egy példányt lehetőség szerint átad a 

Szépművészeti Múzeumnak, amit a gyűjteményi osztály a kutatott műtárgy 

dokumentációjához csatol. 

25. A kutató panasszal előbb a gyűjteményi osztály munkatársaihoz, ezt követően a hivatali 

vezetőhöz fordulhat.  

26. A szabályok betartását a gyűjteményi osztály munkatársai folyamatosan ellenőrzik. A 

kutató a kutatási engedélyének aláírásával, illetve a gyűjteményi osztály megkeresésével 

egyidejűleg a Szépművészeti Múzeum kutatási szabályzatában és a jelen tájékoztatóban 

foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. 

 
 


