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4. melléklet 

A Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény használati szabályzata 

 

1. A  Magyary–Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjteményt (továbbiakban: Gyűjtemény) az 

Hutӱra Ferenc Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) működteti.  

2. A 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet 1§ (2) és (3) bekezdése értelmében a Gyűjtemény 

anyagai védett muzeális dokumentumok, amelyek nem kölcsönözhetők és kutatásukat 

kutatói engedélyhez köti a Könyvtár. Ezt a kutatónak a Könyvtár vezetőjétől, illetve 

átruházott hatáskörben, megbízottjától előzetesen kell kérnie.  

3. Kutatási engedélyt kaphat az a 18. életévét betöltött személy, aki beiratkozott olvasója a 

Könyvtárnak, felmutatja a kutatási kérelmet, és a „Kutatói nyilatkozat” aláírásával 

egyidejűleg kötelezi magát a kulturális örökség védelméről (2001. évi LXIV. törvény), a 

muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos 

szabályokról (22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet) szóló rendelkezések tudomásulvételére 

és betartására.  

4. A kutatási kérelemnek tartalmaznia kell a kutatás tárgyát, célját, a kutató nevét, születési 

idejét, helyét, anyja nevét, lakcímét, személyazonosságot igazoló okmányának (személyi 

igazolvány, jogosítvány, útlevél) külföldi esetében útlevelének számát, foglalkozását, 

munkahelyét, a kutatás jellegét, a megbízó szerv nevét és címét. A kutatónak vállalnia kell, 

hogy a fellelt információk használatakor a lelőhelyet mindig pontosan megjelöli. Külföldi 

állampolgárokra ugyanezek a szabályok vonatkoznak. 

5. Kutatás csak a Könyvtár olvasótermében és kutatási időben végezhető. A kutatási időt az 1. 

sz. melléklet tartalmazza. A kutató olyan dokumentumból, amely elektronikusan nem 

elérhető, egyidejűleg 2 db-ot kaphat kézhez.  

6. A Kutató a muzeális anyagot csak kérőlap, kísérőlap, továbbá őrjegy szabályszerű 

kitöltésével és benyújtásával igényelhet. Minden egyes raktári egységről külön őrjegyet kell 

kiállítani és azt a kutatásra kiemelt anyag helyén, kell őrizni. A könyvtári anyag 

visszahelyezésekor az őrjegyet a könyvtáros megsemmisíti.  

7. Az olvasóteremben és a kutatáshoz csak jegyzetpapír, grafitceruza, laptop használható. A 

dokumentumokhoz csak a könyvtár által biztosított védőkesztyűben szabad hozzáérni.  

A kutatás ideje alatt a táskákat stb. a ruhatárban kell tárolni. 

8. A dokumentumokra írni, a dokumentumokon jegyzetelni, szöveget és képet átrajzolni, rájuk 

támaszkodni és bármit rájuk helyezni tilos! Az olvasóterem rendjének betartása kötelező. 

9. Az olvasóteremben képrögzítő, másoló berendezés csak előzetes engedéllyel használható. 

10. A Könyvtár vezetője a kutatási engedélyt véglegesen vagy időlegesen visszavonhatja attól, 

aki a könyvtár szabályzatait önhibájából nem tartotta be. A rongáló köteles megtéríteni a 

restaurálási költségeket. Nem kutathat az, akinek látogatói jegyét visszavonták.  

11. A kutató a Gyűjtemény anyagából térítés ellenében az állagmegóvási kötelezettség 

figyelembevételével digitális vagy papír másolatot kérhet, amelyet a Könyvtár készít el. A 

másolás díját egyéni elbírálás alapján, a dokumentum állapotát is figyelembe véve állapítjuk 

meg. 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100064.TV&kif=%20k%F6nyvt%E1r%2A%20muze%E1lis%20dokumentumok%20%2A#xcel
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1.sz. melléklet: 

 

Kutatási idő:  

 

hétfő – csütörtök: 8.30 – 16.00 

péntek: 9.00 – 13.00 

 

2. sz. melléklet: 

 

22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

(Az olvasóteremben tanulmányozható.) 

 

3. sz. melléklet:  

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

(Az olvasóteremben tanulmányozható.) 
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Állatorvostudományi Egyetem 

Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény 

1078 Budapest, István u. 2. 

 

A kölcsönzőjegy száma: 

……………………… 

 

KÉRELEM KUTATÓI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ 

 

A kutató neve: .....................................................................................................................  

Születési hely, idő: 

Anyja neve: .........................................................................................................................  

Lakcíme, telefonszáma: .......................................................................................................  

Személyi azonosságát igazoló okmány száma: ...................................................................  

A kutatás jellege (tudományos, igazgatási, magán): ...........................................................  

A támogatói nyilatkozat iktatószáma (tudományos kutatás esetén):...................................  

A kutatás tárgya és évhatárai: ..............................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

A kutatás célja (forrásközlés, tanulmánykészítés, egyéb – éspedig):..................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

………………………………….. 

                                                                                            A kutató aláírása 

 

Engedélyezem:…………………………. 

Budapest, 20……………………………. 
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Állatorvostudományi Egyetem 

Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény 

1078 Budapest, István u. 2. 

 

KUTATÓI NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott kijelentem, hogy a Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény kutatási 

szabályzatát megismertem, és az abban foglaltak megtartását magamra nézve kötelezőnek 

elismerem. 

 

A Gyűjtemény anyagának felhasználásával készült munkám egy példányát a megjelenést 

követő egy hónapon belül megküldöm a Könyvtárnak. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kutatójegy, a rendelkezésemre bocsátott muzeális anyag 

felhasználásával kapcsolatban az esetleg szükséges, szerzői jogok megszerzését nem biztosítja. 

 

 

 

Kelt:………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………. 

A kutató aláírása  
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Állatorvostudományi Egyetem 

Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény 

1078 Budapest, István u. 2. 

 

KUTATÓI ENGEDÉLY 
  A kölcsönzőjegy száma: 

Iktatószám:…………../20.. 

 

Név: ..............................................................  

Sz.ig/útlevél szám: .......................................  

Állandó lakcím: ............................................  

Érvényes az Állatorvostudományi Egyetem 

Magyary-Kossa Szakmatörténeti 

Könyvgyűjteményében – a hatályos 

jogszabályok és előírások keretein belül – 

folytatandó kutatások végzéséhez tárgyév 

december 31. napjáig. 

 

Budapest, 20 ………………….hó……nap 

 

………………… 

      könyvtárvezető    

 

 

 

 

KÉRŐLAP ŐRJEGY 

Raktári egység jelzete: 

 Raktári egység jelzete: 

Kutató neve: 

 Kutató neve: 

Kölcsönzőjegy száma: 

 Kölcsönzőjegy száma: 

Dátum: 

 Dátum: 

Aláírás:  

 Aláírás: 
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SZIE Állatorvos-tudományi KarEgyetem 

Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény 

1078 Budapest, István u. 2. 

 

KÍSÉRŐLAP 
 

A kutató neve: ....................................................................................................................  

Az igényelt anyag adatai: 

 Szerző: ....................................................................................................................  

 Cím: ........................................................................................................................  

                      ........................................................................................................................  

 Kiadás helye és éve ................................................................................................  

Az igényelt anyag pontos jelzete: .....................................................................................  

A kísérőlap iktatószáma: ..................................................................................................  

A kísérőlap beadásának kelte: .........................................................................................  

 

Kezelési feljezések 

A muzeális anyag kiadásának dátuma: ...............................................................................  

A kiadott anyag mennyisége: ...............................................................................................  

A kiadott anyag fizikai állapota: .........................................................................................  

A kiadott anyag jelzete: .......................................................................................................  

Az  anyag visszahelyezésének dátuma: ................................................................................  

 

 

 

 

………………………………….. 

                                                                                                    könyvtáros 

 


