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I. A szabilyzat hatilya

E

szab6lyzat hatrilya kiterjed a Budapesti Ttirt6neti Mtzeum (a tovribbiakban: BTM)
Kiiz€pkori SzakkdnlMdrdnak (sz6khe1y: Budapest, 1014 Szent Gytirgy tcr 2.), Kuzsinszky
Bdlint Rdgdszeti SzakkdnlM.ininak (sz6Lhely: Budapest. l03l Sujtis u.), Ojkori 6s Miiv6szeti
Szakkdn) r'tar6nak (Budapest, 1033 Kiscelli u. 108.) a tovribbiakban mind egyiitt: K6nyvt6r)
haszn616ira.

II. Altal:inos rendelk€z6sek

l. A Kiiny,,,t6r tudom6nyos szakkdny!,tdrkent miikridik, amelynek tel.ies kiini szolgdltat6sait a
BTM munkavdllal6i, ingyenes alapszolgdltatdsait a magyar 6s ktlfijldi kutat6k, a felsdoktatds
tanarai ds hal1gat6i a szabilltzalban meghaterozott 1'elt6telek melleft vehetik ig6nybe. A
szabelyzat szem6lyi hatrlya a BTM valamennyi szervezeti egys€gere 6s hatdrozatlan idejri.
teljes vagy rdsz munkaid6ben lbglalkoztatott munkavdllal6jdra (a tov6bbiakban: munkav6llal6)
teijed ki.
k<inyr.trir haszn,lata csak a kiinyvtirros jelenl6t6ben engeddlyezett.
saj[t kiin]'veket be kell mutatni a kitn],\.tarosnak.

2.

A

A Kijnlnt6rba hozott

3. A K6ny!,1fu olvasoterm6bc kab6tot, nag),rneretii tAskdt, 6telt, italt bevinni tilos. A kabdtot 6s
a ttiskat a ruhatarban

kell elhelyezni.

4. A

Krinp.trir ingyenes alapszolgiilhlesdit tudomAnyos kutatdshoz Es szakirodalmi
a liitogat6 jeggyel rendelkez6 liitogat6k, valamint a BTM azon
munkavrillal6i vchetik igdnybe, akik a kiinywtrirhaszn ati szab6l)zatot magukra ndzve
te|dke ysighez azok

ktitelez6nek ismerik cl. ds czt al6irdsukkal hitclesitik.

III. A Ktinyvtir nyitva tartrsa
Kiizip *ori Szak kij nlvti
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Kapcsolattartds
Teletbn: 4878-800/822 mellek (kttnlM6r), 4878-821 (oszt6l) r'ezet6)
e-mail: kon) r'tar.var@btm.hu
Kuzsifiszky Btilint Rigiszeti Szakk'rtyttdr
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5.

P6ntek

9-1410

KapcsolattartAs
Telefbn:430-1081 / 223 mell6k
e-mail: konlnlar.aq@btm.hu

Iljkori is Miiviszeti Szakkiinyidr
H6titt
Csiitdrtdk

930_

15ri)

9r-l5lo

Kapcsolattartis
e-mail: konlvtar.kc@btm.hu

IV. Beiratkozis

1.

A

BTM munkavrillal6i kdlcs6nz6jegyet kapnak, amclyct az

e1s6 ktjny\.t6rhaszn61at

alkalmdval 6llitunk ki a k6rlM6ros.

A kdlcs6nzdjegy m6s szem61]re et rem ruh6zhat6
Azokat a l6togat6kat. akik nem a BTM munkav6llal6i, els6 lritogatrisuk alkalmiival regisztrici6s
nyomtatviinyon nf lviintartasba veszi a kdn}.r'tiiros.

A regisztriiciir ingycnes,

6s minden

6vbqr meg kell ujitani

2- A

regisztnici6hoz sziiks6ges dokumentumok: magyar rillampolgriroknak szem6lyi
igazolvriny, lakcimkriftya, kiilldldi dllampolgAroknak tt1ev6l.

3. A regiszh6ci6 ingyenes. A regisztriici6 soriin megadott szem6lyes adatai kezcl6sdhez az
sziiml mefldklct szerinti adatlap kitdlt6sdvel jirul hozzA az 6i[tett.

l.

4. A rcgiszhiici6 a Kdnlntiir ingyenes alapszolgdltatrsainak (trjdkozat6 szolgr{lat, helyben
olvas6s, katal6gusok, olvas6i g6p, Intemct, szkenner) ig6nybevitcldrc jogosit.

V. Kiinlrytiri szolgiltat6sok
A K6ny.\46r szolg6ltatAsai:

a.

b.
c.
d.

helyben olvasils
kiilcstinz6s, kiinp,trirkdzi k<ilcs<inz€s
sz6mit6g6p 6s Intemet hasznalat
reprogr6fia

helyben olvasds

Az olvas6teremben clhelyezett dokumentumokat a kiin),"r,tfuhasznAl6 szabadon igenyb€
A raktiirban elheiyezett

veheti. Hasznalat ut6n ezeket az dsztalon kell hagyni.
dokumentumokat a k6n) 46rost6l kell k6mi.
b

kiilcsdxzis
A KainlMAr kdlcsdnz6si szolg6ltatAsat csak a BTM munkav,llal6i vehetik ig6nybc. A
kdlcstiniizhet6 dokumentumokb6l egldejtleg 5 miivet lehct elvinni. A k<ilcsdnz6si id6 I
h6nap, amelyet k6t alkalommal lehet mcghosszabbitani Kiv6telesen, egyedi engeddly

I

alapjdn maximum 6r,re meghosszabbithat6. A k6lcs6nz6si id6 alatt a kdny!.tiros
meghatdrczott id6rc visszak6rheti a kdn] r'et, amennyiben a kailcsiinz6si id6 lej6rta el6tt
mAsik ktjn).r'tfuhasznal6
szeretne az adott mribe beletekinteni, vagy abb6l
ltnynesolatot k6sziteni.

is

A saj6t AllomAnyb6l nem kiel6githet6 kutat6i igdnyek kdnyrt6rkrizi kdlcsdnzes ttjin is
tcljcsithet6k a dol-umcntumok 6tkcilcstinz6sc, vagy teritdses mrisolat fbrm6j6ban,
kizdr6lag a BTM munkavi11a16i sz6mdra. A k6nF,t&ktjzi kdlcstjnzds ritjAn kiadott
dokumentumok hatiiridejet a k6lcstjnz6 kijn).,,tat hat^tozza 1li,eg.

Kdnr r'tarktizi k<ilcstinz6s ttj6n a KttnlmAr 6l1om6nyib61 magyarorszigi 6s kilftildi
szdklelyii muzeumok, lev6ltrimk, fels6oktat6si int6zm6nyek ktilcstlntizhetnek, legfeljcbb
I h6nap idtitartarnra.
A KiinlMar A[omrinyrib6l kutat6k szrimdra sernmilyen form6ban nem kdlcs6n6zhetdk az
al6bbi dokumentumok:
-

k6ziktinyvek
foly6iratok (kiveve a m6sodp6lddnyok)
Archiv Gytijtemenyek kdtetei (: Muze6lis Ertokii Dokumentumok)
ritkas6gnak sz6mit6 miivek

szimitigdp is Internet hasznAht
A Ktiz6pkori Szakkiin),vtarban ket szAmit6g6p 611 a Litogat6k rendelkez6s6re, melyb6l az
egyiken biztosithat6 a zavartalan Intemet hasznalat. A 16togat6k kiziir6lag a murkajukhoz
sztks6ges oldalakat, valamint saj6t elektronikus leveleikct tckinthetik me8 az Intemet
hasznflateval. Az Intcmct hasznAlatat a k6n).r'tiros hasznalati id6tartamo*6nt
rcgisztrrilj a.

A Kuzsinszky B6lint

Regdszeti Szakktinyvt6rban egyetlen szimit6g6p 611 a l6togat6k

rendelkez6s6re, mcly az intemetes oldalakhoz tdrtind hozzif'6r6sre nem alkalmas.

Az Ujkori 6s Miiv6szeti Szakkdnyvtrr egyetlen szdmit6gepe a kiinyvtaros hasznflatAban
6116 munkaeszktiz. A szdmit6gephez ttifi6n6 hozz6fer6s 6s az Intemet hasznAiata
kivdtelcsco. indokolt esetben 6s marimum 1'61 6Ia id6tartamra biztosithatd a 16togat6k
sz6m6ra.

A l6togat6k szim6ra haszn6lhat6 szdmit6g6peket csak a ktjn).\'tAros kapcsolhatja be, 6s
indithatja ijra. A 16togat6 a hasznelat kdzben fc11ep6 minden izemzavart kdteles jelezni
a ktinlntirosnak.(pl. az clinditott program ncm fUttathat6, rendcllcnes kil6pds a
programb6l, l€fagyas stb.). A szimit6gdp progambe6llitesait a 16togat6k nem
valtoztathatjak meg, nem telepithetnek szoftvertenniket nem haszn6lhatnak behozott
lemezeket.
r eprogrdjiai sz o Igd

ltatis

A Ktinyvttu

rillornriny6ban l6v6 dokumentumokt6l a latogat6k 6n6l16an k6szithetnck
f6nlanasolatot, maximum 25 oldal tedcdelemben.

A Kdzcpkori Szakltinlvt6rban a l6togat6k Altal haszn.ilt szimit6gephcz csatlakoztatott
szkenner hasznilata in gyenes.

A Kdny!,t6r Archiv Cyiijtemeny6nek kdteteib<il, a ritkas6goknak szrimit6 ktinyvekb<il

6s

a fizikailag s€dildkeny kdtetekb6l kizAr6lag a kdn) r'ttu vezet6jdnek enged6ly6vel lehet
f6nyrnrisolni vagy szkennelni.

A m6solathoz kapcsol6d6 szerz6i jogi rendelkezesek ismerete

6s bctartdsa a masolatot

k6szitri 6s lblhasznril6 letogat6 kdtelezetts6ge.

VI. Felcliiss6g

l. A kdn,.r'tiirlatogat6k teljes anyagi felekisseggel tartoznak az eltaluk hasm6lt 6s/vagy
kdlcstillztitt dokumentumokdrt.
A Kdnptiir nrlajdon,t kepez6 dokumentumok elvesztese 6s/vagy megrongiiliisa esetdn a
3/1975 (Vlll. l7) KM-PM. sz. egytttes rendelet 20-22 g rendelkez6seinek megfelel<ien jrir el a

2.

Ktiny\,16r.

VII. Zir6

6s

hatilvba ldptctti rerdelkez6sek

Jelen szabiil)zat 2020. november L napjiin l6p hatiiyba, ezzel egldejiileg hatalyrit veszti
minden korribbi, e tfugyban kiadott szabrlyozris.

Jelen szaballzat hatilyos elektronikus viiltozata a www.vamuzeum.hur/belsoszabalJzatok
mappiiban minden munkavdllal6 szamrira elerhet6.

Budapest,2020. okt6ber ,, 16 ,,
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TAJ]]XOZTAT-{S AZ I,]RINTETT JOCAIROL

Az adatszolgrltatds dnkentes. Onnek, mint erintett szemdlynek joga van k6relmczni

az

adatkezeliit6l az Onre vonatkoz6 szemelyes adatokhoz va16 hozzef'er6st, azok hclyesbites6t,
tiirl6set vagy kezel6s6nek korldtoz6s6t, 6s tiltakozhat az ilyen szem6lyes adatok kezel€se ellen,
valamint ajoga van az adathordozhat6sdghoz.
Joga van a hozzijarulisa brirmely id<ipontban ttirt6n6 visszavoniisiihoz, amely nem 6dnti a
visszavoniis el6tt a hozzajdruliis alapjan v6gchajtolt adatkezelds jogszenis6gdt.
Joga van a leliigyeleti hat6s6ghoz (Nemzeti Adatv6delmi 6s Informaci6szabadses Hat6srg)
panaszt bcnytjtani
A szemelyes adatok megaddsdra nem kiiteles.
Tovribbi infirrm6ci6k a Budapesti Tdfieneti M{rzeum honlapjrin elerhet6 Adatkezel6si
t6jekoztat6ban olvashat6k.

lenti ififo ndcidkat is ldjikoztafin tudomdsul venem, fent megadott szerfiilyes adataifi
fentiekben megjeliilt cihi kezelisihez inkinteseh, minden k lsd befolyds nilkil
A

beleeg! ezi se rfl et adom.
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