A Daróczi úti ideiglenes kutatószoba kutatási rendje

1.

A Daróczi úti kutatószoba a Magyar Nemzeti Levéltár hatályos kutatási szabályzata szerint működik, a
korlátozott kapacitásából adódóan azonban néhány ponton eltér az Országos Levéltár másik két
kutatóhelyének a szabályaitól.

2.

A kutatószobában kutatni csak érvényes látogatói jeggyel rendelkező kutatók számára, előzetes
időpontfoglalás alapján lehetséges. Időpontot a daroczikutato@mnl.gov.hu címen lehet foglalni.
Időpontot akkor adunk, ha a kutatónak már van látogatói jegye, kutatási kérelme, megírta, hogy
konkrétan mit szeretne kutatni, és adott le támogatói nyilatkozatot.

3.

Egy kutató részére hetente legfeljebb két nap kutatási időt tudunk biztosítani. A kutatási időpont iránti
igényt legalább egy héttel előre kell közölni, több időpontot megadva. A kutatókat az igénybejelentéshez
képest egy munkanapon belül e-mailben tájékoztatjuk a kutatás időpontjáról.

4.

A Daróczi úti kutatás esetén a látogatói jegy és a kutatási kérelem kiállítására, a kutatáshoz szükséges
nyilatkozatok (támogatói stb.) leadására helyben van lehetőség. Az Országos Levéltár óbudai
kutatótermében vagy a Bécsi kapu téri Információs Irodában átvett látogatói jegyek és leadott támogatói
nyilatkozatok is érvényesek a Daróczi úti kutatószobában.

5.

A kutatószobában történő fotózáshoz fotójegyet vagy fotóbérletet helyben is lehet váltani, készpénz
ellenében. Az érvényes fotójegyeket a kutatószoba személyzetének minden alkalommal be kell mutatni.
Aki érvényes fotójegy nélkül fotózza a levéltári iratokat, monitort, az megsérti a kutatási szabályokat,
ami a látogatói jegy megvonásával jár.

6.

Egy kutatónak a Daróczi úti kutatószobában egy kutatási napra maximum 4 kérőlapnyi iratanyagot
készítünk elő kutatásra. Az iratelőkészítési idő 3 munkanap.

7.

Az itt kutatható iratanyagok segédletei a kutatószobában elektronikus és/vagy nyomtatott formában
érhetők el. Az elektronikusan elérhető segédletekhez két számítógép áll a kutatók rendelkezésére.

8.

A kutatószobában a korlátozott kapacitás miatt csak egy számítógép áll rendelkezésre az iratok digitális
kutatására. Az 1945 utáni Politikai Kormányszervek és Pártiratok Főosztálya őrizetében lévő iratanyag
digitalizált iratai az Országos Levéltár óbudai kutatótermében (1037 Budapest, Lángliliom utca 4. I. em.
243.) kutathatók.

9.

Iratszkennelésre vonatkozó kérést csak korlátozott mennyiségben tud a kutatószolgálat teljesíteni. A
szkennelési lehetőségről és a vállalási határidőről a kutatószoba személyzete ad felvilágosítást.

10. A Daróczi úti kutatószoba hétfőtől péntekig 8.15–11.45 és 12.15–15.45. között tart nyitva. További
információt, kutatásra vonatkozó tájékoztatást a kutatószoba email címén (daroczikutato@mnl.gov.hu)
vagy telefonon (+ 36 1 225-2865) kérhetnek.

