Időpont- és helyfoglalás a kutatóterembe
Az elmúlt három hónapban számos levéltári kutatás elmaradt. A várhatóan nagy számban beérkező
kérések, valamint az egészségügyi óvintézkedések miatt a kutatótermi és ügyfélszolgálati
szolgáltatások igénybe vételéhez időpontfoglalás szükséges.
Időpont foglalása elsődlegesen az online időpontfoglaló rendszeren keresztül történik, kérjük ezt
előnyben részesíteni.
Foglalható idősávok:
Hétfő: délelőtti idősáv: 9.00–12.30; délutáni idősáv: 12.30–16.00
Kedd: délelőtti idősáv: 10.00–13.00; délutáni idősáv: 13.00–16.00; ügyeleti idősáv: 16.00–19.00
Szerda délelőtti idősáv: 9.00–12.30; délutáni idősáv: 12.30–16.00
Csütörtök: délelőtti idősáv: 10.00–13.00; délutáni idősáv: 13.00–16.00; ügyeleti idősáv: 16.00–19.00
Egyszerre több idősáv is foglalható, de kérjük, legyen tekintettel a többi kutató érdekeire is.
A foglalás menete
A kutatóterembe a következő két linken lehet idősávot foglalni:
Általános kutatótermi helyfoglalás
Kutatás az Egyházi anyakönyvek adatbázisában
Beiratkozást és kérésleadást online módon az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül fogadunk el.
Kérése státuszáról az Elektronikus Levéltári Portál Leadott kérések menüpontjában tájékozódhat.
Időpontot legkorábban a kérés leadását követő harmadik munkanap délutáni sávjára foglalhat.
Például ha hétfőn adja le rendelését, leghamarabb csütörtök délutáni idősávra érdemes időpontot
foglalnia.
Az időpont foglalásáról értesítést kap a rendszertől, és ez akkor lesz végleges, ha munkatársunk is
megerősítette foglalását és erről értesítette Önt. Ha a megengedettnél korábbi a foglalása,
munkatársunk törli az időpontot és erről értesítést küld.
A háromnapos határidő alól kivételt képez a kutatóteremből közvetlen elérhető adatbázisaink és az
egyházi anyakönyvek adatbázisának kutatása, ebben az esetben a foglalás a következő szabad
időpontra lehetséges.
Ha Ön a foglalt időpontban nem tud megjelenni, kérjük, mondja le foglalását az arról kapott
automatikus válasz e-mailben található linkre kattintva, vagy hívja az alábbi telefonszámot:
061–298–7503, illetve írjon a kutato@bparchiv.hu e-mail címre. Ha a foglalt időintervallum kezdő
időpontjára nem tud megjelenni, kérjük, hogy az időpont foglaláskor ezt a megjegyzés rovatban
jelezze.
Időpontfoglalás telefonon keresztül (kérjük, csak indokolt esetben vegye igénybe) a Kutatóterem
nyitvatartási ideje alatt:
Hétfő: 9.00–16.00
Kedd: 10.00–19.00
Szerda: 9.00–16.00
Csütörtök: 10.00–19.00
Péntek: Zárva
Telefonszámok: 061-298-7503; 061-298-7504; 061-298-7521

