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A Szépművészeti Múzeumban folytatható kutatás szabályai 

 

Általános szabályok 

 

1. A muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. 

rendelet 3. §-a szerint a kulturális javak kutatása és feldolgozása, valamint a rájuk 

vonatkozó dokumentáció tudományos, illetve közművelődési célú hasznosítása 

elsősorban annak a muzeális intézménynek a feladata, amelyben a javakat nyilvántartásba 

vették. 

2. A kulturális javaknak a Szépművészeti Múzeumban történt nyilvántartásba vételétől 

számított 5 éven belüli kutatására és feldolgozására, valamint a rájuk vonatkozó 

dokumentáció tudományos és közművelődési célú hasznosítására elsősorban az a 

múzeumi szakember jogosult, aki e javakat gyűjtötte, aki elsődleges meghatározásukat és 

nyilvántartásba vételüket elvégezte, illetve az adott szakterület kutatója. 

3. Az 1990. május 2. előtt keletkezett köziratokban, valamint a kulturális javak 

dokumentációjában – a jogszabályoknak és a Szépművészeti Múzeum szabályzatainak 

megfelelő módon – bármely természetes személy kutathat.  

4. Az 1990. május 1. után keletkezett, a Szépművészeti Múzeum belső döntés-előkészítésére 

vonatkozó vagy belső használatra szánt köziratok a keletkezésüktől számított 30 éven 

belül csak abban az esetben kutathatóak, ha ehhez a Szépművészeti Múzeum hozzájárul. 

5. A személyes adatokat tartalmazó köziratok szabadon kutathatók az érintett halálától 

számított 30 év elteltével. Ha a halálozás éve nem ismert, akkor a közirat szabadon 

kutatható az érintett születésétől számított 90 év elteltével, illetve – ha a születési év sem 

ismert – a személyes adatokat tartalmazó közirat keletkezésétől számított 60 év elteltével. 

Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára 

használható fel.  

6. Anonimizált másolatban a fenti időkorlátokon belül is kutathatóak a személyes adatokat 

tartalmazó köziratok. A kutatás a fenti időkorláton belül történhet az érintettnek vagy 

törvényes örököseik beleegyezésével is, illetve amennyiben tudományos célú kutatáshoz 

van szükség azokra és a személyes adat nyilvánosságra hozatala a kutatási eredmények 

bemutatásához szükséges, vagy az érintett a személyes adat nyilvánosságra hozatalához 

írásban hozzájárul. 

7. A Szépművészeti Múzeumban nem saját anyagként őrzött kulturális javakra (letétbe, 

kölcsönbe, szakértői véleményezésre vagy restaurálásra, illetve bírósági vagy hatósági 

megkeresésre átvett anyag stb.), valamint azok dokumentációjára csak abban az esetben 

adható kutatási engedély, ha az átvételkor kötött szerződés vagy a tulajdonos erre 

kifejezetten felhatalmazást ad. 

8. Nem kutatható az a köz- vagy magánirat, illetve azon kulturális javak dokumentációja, 

adattári anyag, amely más kutató számára kutatásra ki lett adva. A kutatása befejeztével 

az iratanyag ismét bárki számára kutathatóvá válik. 

9. Nem adható ki olyan feldolgozott anyagnak a kézirata (pl. szakdolgozat, cikk, doktori 

disszertáció), amely nem jelent meg, vagy megjelenés előtt áll. Ezen korlátozás alól az 

érintettől a kutatónak kell engedélyt kérni. 

  

1. A kutatás engedélyezése 

 

1.1. A kulturális javak és ezek dokumentációjának kutatásához (a könyvtári kutatás 

kivételével), valamint az irattári és adattári kutatáshoz kutatási engedélyt kell kérni.  

A kutatási engedélyben a kutatási témát röviden össze kell foglalni és meg kell 

határozni, hogy a kutató milyen célból végzi a kutatást (doktori disszertáció, katalógus, 
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kiállítás), illetve milyen kutatási tevékenységek elvégzését tervezi (tárgyleírás, rajzok 

készítése, anyagvizsgálat saját műszerrel/intézményi műszerrel, fotók készítése), 

valamint azt, hogy igénybe kívánja-e venni a Szépművészeti Múzeumban rendelkezésre 

álló felszereléseket (pl. mikroszkóp).  

A kutatási engedély formanyomtatványa a Szépművészeti Múzeum honlapjáról 

letölthető. 

1.2. Minden új kutatási témában új kutatási engedélyt kell kérni. A kutatási engedély csak a 

megjelölt témára vonatkozó, kutatási korlátozás alá nem eső gyűjteményi, irattári vagy 

adattári anyagra, valamint annak segédleteire terjed ki. Amennyiben a kutatás során 

olyan anyagok kutatása válik szükségessé, amelyekre a korábban kiadott kutatási 

engedély nem terjed ki, új kutatási engedélyt kell kérni. A kutatási engedély névre szól, 

át nem ruházható.  

1.3. Tudományos kutatás esetében a kutatási kérelemhez csatolni kell a tudományos kutatást 

rendeltetésszerűen folytató közintézmény támogatói állásfoglalását, és egy kutatói 

nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvény tudományos kutatásra vonatkozó előírásainak betartásáról.  

1.4. A kutatási engedély aláírásával a kutató vállalja a kutatást érintő, fenti jogszabályokban 

és múzeumi szabályzatokban szereplő rendelkezések betartását. 

1.5. A kutatási engedély megadásáról, illetve elutasításáról a Szépművészeti Múzeum 

vezetője 15 napon belül dönt. Ha a kutatási engedélyben szereplő kutatási téma 

pontosabb meghatározása szükséges, a Szépművészeti Múzeum vezetője a kutatótól 

további információkat kérhet.  

Amennyiben a kutatási engedély elutasításra kerül, annak okát írásban közölni kell. Az 

engedély megtagadása esetén a kutató bírósághoz fordulhat.  

1.6. Nem adható kutatási engedély a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiben lévő 

kulturális javakra, illetve azok dokumentációjára, ha 

a) még nem történt meg a nyilvántartásba vételük; 

b) kutatásuk, felhasználásuk külön engedélyhez kötött, és a kérelmező ezzel nem 

rendelkezik; 

c) 5 évnél nem régebben kerültek a Szépművészeti Múzeum nyilvántartásába és még 

nem történt meg a nyilvánosság elé tárásuk. 

1.7. A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a 3.6. pontban foglaltakon túlmenően akkor 

tagadhatja meg a kutatási engedély kiadását, ha 

a) a tevékenység vagy annak módja veszélyeztetné a kulturális javak állapotát; 

b) az érintett javak restaurálás, konzerválás, preparálás alatt állnak, vagy kiállításon 

szerepelnek; 

c) az engedélyt kérő korábbi kutatásai során – a kulturális javakat veszélyeztetve – 

megszegte a jogszabályokban, illetve intézményi szabályzatban foglaltakat; 

d) az adott évben feldolgozásuk, tudományos vagy közművelődési célú felhasználásuk 

szerepel a Szépművészeti Múzeum éves kutatási/munka tervében. 

1.8. A 2.7. pont a) és c) pontjában megjelölt esetben a Szépművészeti Múzeum főigazgatója 

a már kiadott kutatási engedélyt visszavonhatja.  

 

 

 


