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Múzeumi kutatói szabályzat
1) A HM HIM Hadtörténeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) gyűjteményeiben folyó
kutatás tudományos és magán célú lehet.
2) A Múzeum a mindenkori hatályos jogszabályok alapján biztosítja a kutatás lehetőségét.
Jelenleg a kutatást szabályozó főbb jogszabályok a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény, a muzeális
intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) számú Kormányrendelet,
valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.
3) A Múzeum gyűjteményeiben való kutatás ingyenes, de előzetes bejelentkezéshez kötött,
melyet a megtekinteni kívánt gyűjtemények munkatársainál lehet megtenni telefonon vagy
e-mailen keresztül.1
4) A Múzeum adattárában, műtárgynyilvántartásaiban és gyűjteményi raktáraiban csak
érvényes kutatási engedéllyel rendelkező személy végezhet kutatómunkát. Nem adható ki
kutatási engedély a 47/2001. (III. 27.) számú Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében
felsorolt esetekben, illetve megtagadható az engedély kiadása a Kormányrendelet 3. § (2)
bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2), (3) és (4) bekezdéseiben, illetve a 6. §-ban
foglaltak alapján, továbbá a levéltári jellegű anyagok esetében az 1995. évi LXVI. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével.
5) A Múzeum megvonhatja a kutatás lehetőségét azoktól a kutatóktól, akik jelen szabályzatot
nem tartják be, a műtárgyak épségében kárt tesznek, azokat eltulajdonítják, a számukra
kiadott muzeális anyagok rendjét önkényesen megváltoztatják. Megvonható továbbá azon
személyek kutatási engedélye is, akik a múzeumi anyag felhasználására vagy közzétételére
vonatkozó szabályokat, illetve korlátozásokat megszegik.
6) A Múzeum dokumentumgyűjteményeiből és szakgyűjteményeiből származó adatok csak a
kutatási engedélyben meghatározott célokra használhatók fel.
7) A Múzeum a kutatók segítése érdekében azok részére igény szerint egy évben
gyűjteményenként 50 darab műtárgyról térítésmentesen kutatói nyilatkozat ellenében
ingyenes, vízjellel ellátott nézőképet ad át.2 A nézőképek kizárólag kutatási célt szolgálnak,
ezek anyagi haszonszerzés céljából nem használhatók fel, harmadik személy részére át nem
adhatók. 50 darab fölötti nézőkép igénylése esetén a nézőképek készítésének reprodukciós
díja van, amit a kutatónak meg kell térítenie.3
8) Amennyiben a kutató a műtárgyakról nagy formátumú digitális másolatot kér, és azt
publikálási célra fel kívánja használni, a HM HIM reprodukciós szolgáltatását szükséges
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A gyűjtemények elérhetőségeit lásd az 1. számú mellékletben.
A nézőkép jpg formátumú, 72 dpi felbontást meg nem haladó, a HM HIM vízjelével ellátott, a HM
HIM valamely gyűjteményének eredeti műtárgyáról készített digitális másolat.
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megrendelnie, és a reprodukciós díjakat a díjszabásban foglaltak szerint szükséges
megfizetnie. Kivételt képezhetnek azok a dokumentumok vagy műtárgyak, amelyek állagát
a másolás vagy a fotózás veszélyezteti az adott gyűjteményvezető állásfoglalása alapján.
9) A nagy felbontású digitális másolatok publikációja vagy bármely más típusú felhasználása
kizárólag közlési engedéllyel lehetséges.
10) A reprodukciós díj megfizetése ellenében, közlési engedéllyel a HM HIM vállalja az
engedélyben

megjelölt

műtárgyakról/dokumentumokról

300

dpi

felbontású,

jpg

formátumú (a Fotóarchívum esetében 600 dpi felbontású, jpg vagy tif formátumú) digitális
másolatok átadását.
11) A közlési engedély aláírásával az igénylő tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott
anyaggal kapcsolatos esetleges szerzői jogokat az HM HIM engedélye számára nem
biztosítja, azt magának kell megkérni.
12) A közlési engedély aláírásával az igénylő vállalja, hogy publikáció megjelenése esetén annak
egy példányát térítésmentesen a HM HIM rendelkezésére bocsátja.
13) A publikációban vagy a más típusú felhasználás során az igénylő köteles feltüntetni, hogy a
műtárgyak a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum mely gyűjteményéből származnak,
azokat nyilvántartási számukkal megnevezni.
14) Az igénylő a reprodukciós díjat banki átutalással vagy csekken fizethet meg a HM HIM által
kiállított számla alapján a HM HIM bankszámlájára (Magyar Államkincstár – 1002300201781139-00000000). A befizetéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségeket az
igénylő vállalja. A befizetés során a közlemény rovatban fel kell tüntetnie a HM HIM által
kiállított számla sorszámát vagy jelen kutatási engedély nyilvántartási számát.
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1. számú melléklet
A Hadtörténeti Múzeum gyűjteményei, azokért felelős szakemberek

-

adattár: Dr. Závodi Szilvia /44-088, zavodi.szilvia@mail.militaria.hu,

-

egyenruha és felszerelés: Dr. Baczoni Tamás őrnagy /413-3135
baczoni.tamas@mail.militaria.hu,
Bálint Ferenc /413-3138 balint.ferenc@mail.militaria.hu,

-

fotó: Lukács Fanni /325-1661, 44-085 lukacs.fanni@mail.militaria.hu,
Fischer Zoltán /fischer.zoltan@mail.militaria.hu,

-

hadirégészet: Polgár Balázs /44-204 polgar.balazs@mail.militaria.hu,

-

haditechnika: Kónya Béla őrnagy /37-007, konya.bela@mail.militaria.hu,

-

hidegfegyver: Jamrich Viktor /325-1656, 44-080, jamrich.viktor@mail.militaria.hu,

-

képzőművészet: Szántó Nóra /325-1655, 44-079, szanto.nora@mail.militaria.hu,

-

kéziratos emlékanyag, képeslap: Dr. Szoleczky Emese /325-1653, 44-077,
szoleczky.emese@mail.militaria.hu,
Forgács Márton /forgacs.marton@mail.militaria.hu,

-

korai lőfegyver: Gondos László /325-1654, 44-078, gondos.laszlo@mail.militaria.hu,

-

könyvgyűjtemény: Dr. Kreutzer Andrea /325-1670, 44-100,
kreutzer.andrea@mail.militaria.hu,
Bonhardt Edit /bonhard.edit@mail.militaria.hu,

-

lőszer: Hatala András hadnagy /325-1696, 44-183, hatala.andras@mail.militaria.hu,

-

modell és makett: Dr. Závodi Szilvia /44-088, zavodi.szilvia@mail.militaria.hu,

-

modern lőfegyver: Soós Péter őrnagy /325-1649, 44-073,
soos.peter@mail.militaria.hu,

-

műszer: Bán Attila alezredes /325-1651, 44-202, ban.attila@mail.militaria.hu,
Kovács Tibor/325-1696, 44-183, kovacs.tibor@mail.militaria.hu,

-

numizmatika: Dr. Sallay Gergely /325-1662, 44-087,
sallay.gergely@mail.militaria.hu,
Bíró Edina /biro.edina@mail.militaria.hu,

-

pecsét és bélyegző: Illésfalvi Péter /413-3137, illesfalvi.peter@mail.militaria.hu,

-

plakát és aprónyomtatvány: Tóth Orsolya /325-1666, 44-164,
toth.orsolya@mail.militaria.hu,

-

tárgyi emlékanyag: Dr. Závodi Szilvia /44-088, zavodi.szilvia@mail.militaria.hu,

-

zászló: Illésfalvi Péter /413-3137, illesfalvi.peter@mail.militaria.hu,
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