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Nyt. szám:  ___________ / ____________________    
 

Kutatási engedély 
Gyűjtemény megnevezése: ________________________________________________________________  
Kutató neve:  ___________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Lakcím:  _______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
E-mail cím:  ____________________________________________________________________________  
Telefonszám:  __________________________________________________________________________  
Foglalkozás:  ___________________________________________________________________________  
A munkáltató, munkahely neve és címe:  ____________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Személyi igazolványszám: ________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
A kutató megbízójának neve, címe:  ________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
A kutatni kívánt téma megnevezése: ________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
A kutatás célja: _________________________________________________________________________  

Kutatói nyilatkozat 

 Alulírott vagyoni és büntetőjogi felelősségem tudatában kötelezem magam, hogy a kutatásra kapott 
műtárgyak/dokumentumok épségét és rendezettségi színvonalát megőrzöm, a műtárgyvédelmi szabályokat betartom. 

 Az általam megismert múzeumi kutatói szabályzatot tudomásul veszem és betartom. 

 Tudomásul veszem, hogy a HM HIM-ben a kutatás ingyenes, de a múzeum reprográfiai és reprodukciós 
(másolatkészítési) tevékenységét csak (a mindenkor érvényes) díjazás ellenében vehetem igénybe. 

 Megértettem, hogy a HM HIM a kutatásom segítése érdekében egy évben 50 darab műtárgyról bocsát 
térítésmentesen a rendelkezésemre vízjellel ellátott kis formátumú nézőképet, azonban minden, 50 darab 
fölötti nézőkép igénylése esetén a nézőkép készítésének reprodukciós díját meg kell térítenem. A nézőképek 
csakis kutatási célt szolgálnak, ezért kijelentem, hogy ezeket anyagi haszonszerzés céljából nem használom fel, 
s mindenkor gondoskodom arról, hogy azok rajtam kívül más személy kezébe ne kerüljenek. 

 Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kutatott anyagról nagy formátumú másolatot kérek, és azt publikálási 
vagy más célra fel szeretném használni, a HM HIM reprodukciós szolgáltatását meg kell igényelnem. 

 Publikáció vagy más típusú felhasználás esetén a forrásra a kutatott gyűjteményben szokásos módon/jelzettel 
hivatkozom. 

 A kutatás eredményéről az illetékes gyűjteményi részlegnek tájékoztatást nyújtok, a megjelent publikáció (cikk, 
tanulmány, könyv, stb.) egy példányát térítés nélkül a megjelenést követő 1 hónapon belül a HM HIM 
számára eljuttatom. 

 A publikálásra vagy bármely más felhasználásra vonatkozó szabályokat és a szerzői jogi jogszabályokat 
betartom. 

 Tudomásul veszem, hogy a rendelkezésemre bocsátott anyaggal kapcsolatos esetleges szerzői jogokat az HM 
HIM kutatási engedélye számomra nem biztosítja, azt magamnak kell megkérni az illetékes közös jogkezelő 
szervezettől (HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesülete). 

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tudomásomra jutott személyiségi jogokat érintő 
adatokkal nem élek vissza, azokat nem hozom nyilvánosságra, azokat sem harmadik személyek, sem a HM 
HIM ellen nem használom fel. 

 Megértettem, hogy a reprodukciós díjat banki átutalással vagy csekken fizethetem meg a meg a HM HIM által 
kiállított díjbekérő alapján a HM HIM bankszámlájára (Magyar Államkincstár – 10023002-01781139-
00000000). A befizetéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségeket én vállalom. A befizetés során a 
közlemény rovatban fel kell tüntetnem a HM HIM által kiállított díjbekérő sorszámát vagy jelen kutatási 
engedély nyilvántartási számát.  

 A kutatói nyilatkozat aláírásával egyben hozzájárulok ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a HM HIM 
Hadtörténeti Múzeum személyes adataimat kezelje. 
 

Budapest, …… év / ………… hó / ……… nap /  
 ………………………………………… 
 Kutató aláírása  
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Nyt. szám:  ___________ / ____________________    
 

NÉZŐKÉP MÁSOLATOK MEGRENDELÉSE 
Gyűjtemény megnevezése:  _______________________________________________________________  
Kutató neve: ____________________________________________________________________________  
A kikért anyag anyagcsoportja:  ____________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
A kért műtárgyak/dokumentumok azonosítója (leltári szám, őrzési egység száma, stb.): 

Nr. 
Leltári szám / 

 
 

17.   
 

34.   

1.    18.    35.   

2.    19.    36.   

3.    20.    37.   

4.    21.    38.   

5.    22.    39.   

6.    23.    40.   

7.    24.    41.   

8.    25.    42.   

9.    26.    43.   

10.    27.    44.   

11.    28.    45.   

12.    29.    46.   

13.    30.    47.   

14.    31.    48.   

15.    32.    49.   

16.    33.    50.   

 
 
Budapest, …… év / ………………… hó / ……… nap /  
 
 
 ………………………………………… 
 Kutató aláírása 
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Nyt. szám:  ___________ / ____________________    
 

NÉZŐKÉP MÁSOLATOK MEGRENDELÉSE 
Gyűjtemény megnevezése:  _______________________________________________________________  
Kutató neve: ____________________________________________________________________________  
A kikért anyag anyagcsoportja:  ____________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
A kért műtárgyak/dokumentumok azonosítója (leltári szám, őrzési egység száma, stb.): 

 

A reprodukciós díj összege: ……………………… ,-Ft. 
 
Budapest, …… év / ………………… hó / ……… nap /  
 
 
 ………………………………………… 
 Kutató aláírása 

51.    52.    53.   

54.    55.    56.   

57.    58.    59.   

60.    61.    62.   

63.    64.    65.   

66.    67.    68.   

69.    70.    71.   

72.    73.    74.   

75.    76.    77.   

78.    79.    80.   

81.    82.    83.   

84.    85.    86.   

87.    88.    89.   

90.    91.    92.   

93.    94.    95.   

96.    97.    98.   

99.    100.    101.   


