Bihari Múzeum
Kutatási Szabályzat 1. sz. melléklet

KUTATÓI ADATLAP
A kutató neve: ______________________________________________________
A kutató születési neve: _______________________________________________
Anyja születési neve: _________________________________________________
A kutató születési helye: _______________________________________________
A kutató születési ideje (év, hónap, nap):___________________________________
A kutató állandó lakhelye: _____________________________________________
A kutató állampolgársága: ______________________________________________


Levelezési cím: _____________________________________________________



Telefon: __________________________________________________________



E-mail: ___________________________________________________________

A kutatás tárgya/témája: _______________________________________________
A kutatás időköre: ___________________________________________________
A kutatás jellege (kérjük jelölni): magán, tudományos
 Az elérhetőségek közül elegendő egy feltüntetése, amelyre a kutatóval történő kapcsolattartás miatt van szüksége az intézménynek.

Alulírott kijelentem, hogy a Bihari Múzeum által kiadott Kutatási Szabályzatot elolvastam, megértettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem. A múzeumi kutatás ideje alatt a Kutatási Szabályzatot elfogadom és betartom. A hatályos adatvédelmi és személyiségi, valamint szerzői jogok védelmére vonatkozó előírásokat kutatásom során fokozott figyelemmel betartom, ezen jogok általam történt esetleges megsértéséből keletkező következményekért minden felelősséget vállalok.
Berettyóújfalu, 20 ……. év ……………………… hó

……. nap

…………………………………..
kutató aláírása

Bihari Múzeum
Kutatási Szabályzat 2. sz. melléklet

Látogatói jegy sorszáma:................./ 20.….

KUTATÓI NYILATKOZAT
Alulírott kötelezem magam, hogy a Bihari Múzeum állományába tartozó iratanyagból
a kutatásaim során megismert és kigyűjtött személyes adatokat az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének a tudományos kutatás céljára való
adatkezelésre vonatkozó előírásai, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott módon ill. a
személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései alapján kezelem és
használom fel.
Nyilatkozom, hogy a személyes adatok megismerése tudományos kutatás céljából
szükséges.

Berettyóújfalu, 20……. év .................................. hónap ......... nap.

.......................................................
Kutató neve (olvashatóan)

………………………………………
Kutató aláírása

Bihari Múzeum

Kutatási Szabályzat 3. sz. melléklet

LÁTOGATÓI JEGY
Kutató neve:
Látogatói jegy száma:
Kiállítás dátuma:
Érvényesség dátuma:

P.H.

………………………………..
munkatárs aláírása

Bihari Múzeum
Kutatási Szabályzat 4. sz. melléklet

Látogatói jegy sorszáma:................./ 20.….

KÉRŐLAP
Kutató neve: ______________________________________________

Gyűjtemény neve

A műtárgy
leltári száma

A műtárgy leírása

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A kikért műtárgya(ka)t átvettem.
Berettyóújfalu, 20 ……. év ……………………… hó

……. nap
…………………………………..
kutató aláírása

A kutató által kikért műtárgyakat visszavettem.
Berettyóújfalu, 20 ……. év ……………………… hó

……. nap
…………………………………..
gyűjteményfelelős

Bihari Múzeum
Kutatási Szabályzat 5. sz. melléklet

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

…………………................................................................................................................ (név)
………………………………………………………………………………………… (lakcím)
…………………………………………………... (személyazonosságot igazoló okirat száma)
mint törvényes képviselő a nem megfelelő használat miatt a múzeumi tárgyanyagban okozott
anyagi kárért
..............................................................................................................................................(név)
…………………………………………………………...…(anyja születési családi és utóneve)
…………………………………………………………………………………...……..(lakcím)
kiskorú személy tekintetében felelősséget vállalok.
Kijelentem, hogy ismerem és elfogadom a Bihari Múzeum Kutatási Szabályzatát. A személyi
adataim kezeléséhez hozzájárulok. E nyilatkozat írásbeli visszavonása a kiskorú
múzeumhasználó látogatói jegyének érvénytelenítését eredményezi.

Berettyóújfalu, 20……..év …………………… hónap ……….. nap

........................................................
törvényes képviselő aláírása

Kutatási szabályzat 6. sz. melléklet

Közlési engedély kérelem
A Bihari Múzeum műtárgyairól készült másolatok felhasználásához
E-mail: biharimuzeum@biharimuzeum.hu
Felhasználó személy, szervezet
vagy cég neve:
E-mail címe:
Publikáció, TV-, rádióműsor,
kiállítás címe:
A publikáció példányszáma
(tévéműsor esetén: vetítések
száma):
Időpont tévés, rádiós
közzététel esetén
Publikáció jellege

Publikáció formája

tudományos
oktatási (pl. szak-,
PhD-dolgozat)
reklám

ismeretterjesztő

könyv, folyóirat

könyv, folyóirat – címlap

könyv, folyóirat –
hátlap

képes magazin

napi- és hetilap

film, rádió-, TV-műsor

digitális kiadvány
(CD, DVD)
internet
Publikáció felhasználása
kereskedelmi célú?
Műsorszórás jellege TV és
rádió esetén
A kiválasztott műtárgyak a
felhasználáshoz szükséges
minőségben a kérelmező
rendelkezésére állnak
Kiválasztott
műtárgyak pontos
leltári száma

közgyűjteményi
egyéb

CD, DVD borító
kiállítási reprodukció

dekoráció

egyéb

igen

nem

helyi

Európa-szerte

regionális

világszerte

országos

egyéb

igen

nem

Kiválasztott műtárgyak pontos megnevezése*

Oldalszám,
fólió, darab

* A lista bővíthető
Berettyóújfalu, 20… év ………….. hónap …. nap
…………………………..
aláírás

