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C s o n g r á d i  I n f o r m á c i ó s  K ö z p o n t  
Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum  

6640 Csongrád, Szentháromság tér 12. 
Tel.: +36 63/483-764                  +36 20/ 2089-522      
Fax: +36 63/483-764       e-mail: cskonyvtar@csongrad.hu 

 

Kutatási és tájékoztatási szabályzat 

 

 
 

A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László 

Múzeum(továbbiakban CSIK) a Kormány 47/2001. (III. 27.) számú, muzeális 

intézményekben folytatható kutatásról szóló rendelete értelmében lehetőséget nyújt külső 

kutatóknak a múzeumban őrzött műtárgyak kutatására, tanulmányozására. 

 

A CSIK gyűjteményeiben kutatásnak minősül minden tudományos vizsgálat, adatgyűjtés és 

információszerzés- függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag 

közlésére, felhasználására, vagy csak a belőlük szerzett információk, adatok, következtetések 

felhasználására irányul. 

 

A CSIK gyűjteményeiben őrzött, a kutatásra kikért régészeti leletek, műtárgyak, 

dokumentumok, fotók, fotónegatívok azon kutatók szolgálatára állnak, akik érvényes kutatás 

engedéllyel rendelkeznek. A kutatási engedélyt előzetesen a CSIK igazgatójától írásban, levél 

vagy e-mail útján kell kérni, részletezve a kutatás célját, tárgyát, időtartamát, Engedélyezés 

esetén megfelelő kutatási kérőlap kitöltése kötelező, melyen a kutató nyilatkozik, hogy a 

kutatott anyag felhasználása során maradéktalanul tiszteletben tartja a szerzői jogokat, és 

büntetőjogilag felel azok megsértéséért, valamint kártérítési felelősséget vállal a kutatott 

anyag épségéért. 

 

A kutatási engedélyt csak a mindenkori igazgató adhatja ki a kérelem benyújtásától számított 

15 napon belül. 

 

A kutatási engedély csak a megjelölt témára vonatkozó, kutatási korlátozás alá nem eső 

múzeumi anyagra, illetve annak segédleteire terjed ki. 

 

A kutatási engedély az engedélyt kérő személyre szól és másra át nem ruházható. 

 

A kutatási engedély a kiállítás keltétől legfeljebb 3 hónapig érvényes. Ha az engedély a 

kutatás befejezése előtt lejár, annak meghosszabbítását írásban kell kérni.  

 

A kutatás meghosszabbítására engedélyt csak az igazgató adhat. 

 

Helytelenül, hiányosan kitöltött kérelem alapján kutatási engedély nem adható ki. 

 

A kérelmező Nyilatkozatot köteles tenni arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi és betartja a 

Kutatási Szabályzat külső kutatókra vonatkozó pontjait, illetve a kutatandó gyűjteményre 

vonatkozó általános és külön rendelkezéseket is: 
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- nyomdai vagy egyéb módon történő felhasználás esetén a forrást az illetékes gyűjteményben 

előírt módon pontosan megjelöli a leltári szám feltüntetésével. 

- a kutatás  eredményéről a CSIK számára tájékoztatást nyújt, nyomdai vagy egyéb módon 

történő felhasználás esetén az elkészült anyagból 1 példányszámot a múzeum részére megküld 

a megjelenéstől számított 3 hónapon belül.(kézirat, nyomtatvány, könyv, plakát, CD, DVD… 

stb.) 

 

Műtárgyak fotóit kizárólag múzeumi fényképész vagy múzeumi munkatárs készítheti. Az 

1999.évi LXXVI. törvény előírásainak figyelembe vételével a szerzői jog az intézményt illeti. 

 

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

diktafon), amelyek kutató munkáját segítik, vagy egyszerűsítik.  

 

A kutató a kutatási témájára vonatkozó gyűjteményi anyag tekintetében a kutatott anyag 

szakértőjétől, muzeológusától, restaurátorától, az illetékes referenstől információkat és 

tájékoztatást kérhet. 

 

Ha a kutató az általa igényelt és engedélyezett kutatást- anélkül, hogy elmaradásának okát 

jelezné- 14 napon belül nem kezdi meg, az igényelt és előkészített anyagot visszahelyezik a 

gyűjteménybe.  

 

A CSIK gyűjteményeinek kutatására és tanulmányozására csak az intézmény erre kijelölt és 

rendelkezésre bocsátott helyiségeiben, felügyeletet ellátó személy jelenlétében, munkaidőben, 

előre egyeztetett időpontban kerülhet sor. 

 

A múzeumi anyag kutatás céljából csak indokolt esetben. Külön engedéllyel kölcsönözhető.  

 

Ha a kutató a félbehagyott kutatást egy hónapon belül nem folytatja- anélkül, hogy az 

elmaradás okát jelezné- a kutatás befejezettnek kell tekinteni. A kutató indokolt kérésére a 

határidő meghosszabbítható.  

 

A CSIK gyűjteményeiben a nyilvántartásba vételtől számított 5 éven belül a kulturális javak 

ás rájuk vonatkozó dokumentáció kutatási védettség alatt áll. Feldolgozására és kutatására, 

valamint tudományos és közművelődési célú hasznosítására az intézmény azon szakembere 

jogosult, aki e javakat gyűjtötte/feltárta, illetve, aki elsődleges meghatározásukat, leírásukat és 

nyilvántartásba vételüket elvégezte, állagukat megóvta, restaurálta. Az 5 éves kutatási 

védettség alatt álló múzeumi anyagok külső kutató számára nem hozzáférhető. 

 

A CSIK gyűjteményeiben folytatott kutatás díjmentes. 

 

 

 

 

Csongrád, 2014. január 13. 

 

Illés Péter 

igazgató 

 


