
Tájékoztató az irattári kutatás szabályairól 

– Kivonat – 

 

1. A kutatás díjmentes. A kutatási engedély az engedélyezés napjától számított 1 évig, 

illetve visszavonásig érvényes. 

2. Az irattári gyűjteményekhez tartozó dokumentumok kölcsönzése minden esetben 

engedélyhez kötött.  

3. Az irattári kutatáshoz szükséges dokumentumok előkészítését elektronikus úton vagy 

telefonon keresztül is lehet kérni. 

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

Irattár munkatársai nem kötelesek támogatni tevékenységét a munkaköri leírásukban 

szereplő tevékenységeken túlmenően.  

5. Ha fizikai állapotuk miatt az Irattár gyűjteményébe tartozó dokumentumok nem 

bocsáthatóak a kutató rendelkezésére, akkor az Irattár díjmentesen másolatot készít róluk, 

amennyiben ez nem jár a dokumentum további állapotromlásának veszélyével. 

6. Az Irattár gyűjteményeibe tartozó dokumentumokról készített másolat(ok) készítése 

díjköteles. Amennyiben az iratanyag fizikai állapota és az állományvédelmi szempontok 

ezt lehetővé teszik, a kutató a másolatkészítéshez saját technikai eszközt is használhat, 

ebben az esetben díj nem fizetendő.  

7. Az irattár a kutatásra kiadott anyagról nyilvántartást vezet, és a kutató személyes 

adatainak védelméről az információs és önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint gondoskodik.  

8. Egyszerre maximum 10 iktatószámnyi vagy doboznyi iratanyag, 10 kötet vagy 10 

tervrajz kérhető ki. Az Irattár köteles a kért iratokat 15 munkanapon belül a kutató 

rendelkezésére bocsátani.  

9. Ha a kutató az engedélyezett kutatást az iratanyag hozzáférhetővé tételét követő 30 napon 

belül nem kezdi meg, a kikért anyagot az Irattár munkatársai annak rendeltetésszerű 

helyére visszahelyezik. Ha a kutató ezt követően szeretné kutatni az anyagot, azt 

ismételten ki kell kérnie. 

10. Az irattári kutatás eredményeként megjelent publikáció, kiadvány egy példányát a kutató 

díjmentesen köteles átadni a Szépművészeti Múzeum részére a megjelenést követő 2 

hónapon belül. Ennek szerzője köteles megfelelően hivatkozni az Irattár gyűjteményébe 

tartozó dokumentumokra.  

11. A kutató az elkészült fotókból, rajzokból, vizsgálati eredményekből, illetve a kutatás 

során birtokába jutott bármilyen más jelentésekből, szakmai anyagokból egy példányt 

lehetőség szerint átad a Szépművészeti Múzeumnak, amit az Irattár a kutatott iratanyag 

mellé csatol. 

12. A kutatószobában a jegyzetéléshez csak ceruza és elektronikus eszköz használható. A 

kutatást felügyelő személy kérésére a kutató köteles használni a dokumentumok 

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

személy bocsát a rendelkezésére. 

13. A kutató köteles a rendelkezésére bocsátott iratok épségét, irattári rendjét megőrizni. A 

kutatás végén a kutató köteles az iratokat az Irattár munkatársának azok kutatás előtti 

állapotában és eredeti irattári rendjüket megtartva, hiánytalanul átadni. Az irattári 

dokumentumokra tilos bármilyen jelzés, jegyzet, megjegyzés írása. Szintén tilos a 

dokumentumokat mechanikus eszközzel összekapcsolni vagy vegyszeres 

ragasztóanyaggal (pl. öntapadó jegyzetlap) károsítani. 

14. Az irattári kutatást végző a kutatószobából nem viheti ki a számára előkészített vagy a 

kutatószobában lévő más dokumentumokat.  



15. A kutatószobában tilos a kutatás közben ételt, italt fogyasztani, hangosan beszélgetni. Az 

irattári kutatás felfüggeszthető, amennyiben az azt végző agresszív, sértő viselkedést 

tanúsít, illetve másokat munkájukban vagy kutatásukban bármilyen módon zavar.   

16. Az irattári kutatás csak a kutatószolgálat nyitvatartási idejében, a kutatószobában és az 

Irattár munkatársának felügyelete mellett, illetve az iratokról készült másolat 

továbbításával lehetséges. A kutatószolgálat nyitva tartása: szerda-csütörtök: 10-16 óra 

között.  

17. A kutató bármely panasszal előbb az Irattár munkatársaihoz, ezt követően pedig a hivatali 

vezetőhöz fordulhat.  

18. A szabályok betartását az Irattár munkatársai folyamatosan ellenőrzik. A kutató a kutatási 

engedélyének aláírásával, illetve az irattár megkeresésével egyidejűleg a Szépművészeti 

Múzeum kutatási szabályzatában és a jelen tájékoztatóban foglaltakat magára nézve 

kötelező érvényűnek ismeri el. 
 


