MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
1088 Budapest, Baross u.13.

ikt. szám………………….

KUTATÁSI

ENGEDÉLYT KÉRŐ LAP
(TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEK)

Név:
Igazolványszám:
Munkahely:
Kapcsolat (e-mail, telefon):
Kutatás helye (tár, gyűjtemény):
Fogadó muzeológus:
Tervezett időpont:
A vizsgálat célja és módszere (tudományos/kereskedelmi, módszer):
Vizsgálni kívánt anyag:
Típusok vizsgálata (igen/nem):
Igényelt eszközök:
Példányok fotózása kutatási céllal (igen/nem):
Nyomtatott anyagok másolása, szkennelése (igen/nem):
Roncsolásos mintavétel (igen/nem, módszer):
Ezen dokumentum aláírásával elfogadom a lenti feltételeket (lásd külön lapon).

………………………………………
hely és dátum

……………………………………
aláírás

Megjegyzések és egyéb feltételek:
A hozzáférést és az ellenőrzést a részletezett feltételek mellett biztosítom.
………………………………………
hely és dátum

……………………………………
fogadó muzeológus

Engedélyezem:
………………………………………
hely és dátum

……………………………………
tárvezető/tagintézmény-vezető

FELTÉTELEK
–
–
–
–

–

–

–
–

–

–

Tudomásul veszem, hogy külső kutató az MTM gyűjteményeiben csak múzeumi dolgozó
felügyelete mellett dolgozhat.
Tudomásul veszem, hogy publikálás esetén kötelező az MTM gyűjteményeire, tulajdonára
és a gyűjteményi nyilvántartási adatokra történő hivatkozás.
Tudomásul veszem, hogy időszaki kiadványban – kivéve könyvsorozat - történő
publikáció esetén annak 1 példányát a tár/gyűjtemény könyvtárában elhelyezem.
Tudomásul veszem, hogy az MTM gyűjteményi anyagainak felhasználásával összeállított
adatokat nyílt vagy kereskedelmi forgalomba hozott papíralapú és/vagy digitális
adatbankká vagy könyvvé, illetve könyvsorozattá csak a főigazgató előzetes írásos
engedélyével szervezhetek.
Tudomásul veszem, hogy a fenti engedély alapján fényképezni vagy egyéb digitális
technikával bármilyen anyagot, dokumentumot rögzíteni csak kutatási céllal lehet.
Típuspéldányok esetében a digitális felvételeket metaadataik megadott formátumban
történő rögzítése mellett, átadom a felelős muzeológusnak, az MTM Fotó- és
Médiatárában való megőrzésre. (Nem típuspéldányok esetében a felelős muzeológus
döntése, hogy az elkészült digitális felvételeket – megadott formátumú metaadataikkal
együtt – a gyűjteményben meg kívánja-e őrizni.)
Az elkészült digitális tartalmak tudományos közleményekben jelen engedély birtokában
szabadon publikálhatók, viszont nyílt hozzáférésű internetes felületekre, közösségi
médiába való feltöltésük csak az MTM főigazgatójának előzetes írásbeli engedélyével
lehetséges.
Bármilyen kereskedelmi célú fotózás, digitális adatrögzítés csak az MTM főigazgatójának
előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
Elfogadom, hogy múzeumi dolgozó jelentős mértékű muzeológiai/kutatási eredményének
felhasználása vagy az igénybe vett szolgáltatásban való jelentős közreműködése esetén, a
tervezett publikációnál a társszerzőség kérdését az érintettel egyeztetem.
Tudomásul veszem, hogy roncsoló (a múzeumi példányok állapotát tartósan
megváltoztató) mintavételi vagy vizsgálati eljárás esetén csatolom a kérelemhez az eljárás
leírását.
Tudomásul veszem, hogy előzetes hozzájárulás nélkül sem a példányokat, sem azok
céduláit semmilyen módon nem változtatom meg.
ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

A kérelmező aláírásával hozzájárul, hogy a kérelemben feltüntetett személyes adatait a
múzeum, mint adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban leírtak szerint használja fel,
harmadik fél részére ki nem adja.

