ScopeQuery
Tájékoztatjuk, hogy iratanyag kikéréséhez az Eleveltar.hu honlapja mellett a ScopeQuery-n is regisztrálni
kell, a jobb felső sarokban a Bejelentkezésre, majd a fiók létrehozására kell kattintani. Kérjük,
értelemszerűen töltse ki az űrlapot. Kérjük, ügyeljen arra, hogy felhasználóneve és jelszava egyezzen az
Eleveltar.hu-n megadottakkal! A regisztrációs folyamatot viszont csak egyszer kell elvégezni, nem szükséges
évente megújítani.

A ScopeQuery kezdőoldalán különböző keresések közül választhat, a különböző keresésekhez kapcsolódó
részletes információkról is itt tájékozódhat. Válassza ki az Ön keresési feltételeinek megfelelő keresési
formát, töltse ki a megfelelő rubrikákat, majd indítsa el a keresést.

Például, ha az 1850-es évek útlevélügyei iránt érdeklődik, Az összes szóval melletti üres mezőbe írja be az
„útlevélügyi” szót. Kattintson a További beállítások megjelenítésére, majd az időszak megfelelő rovataiba az
„1850” és „1860”-as éveket írja be.

A Keresésre kattintva megjelennek a találatok. Az az iratanyag kérhető ki, amely mellett látható a kosár
ikon.

Iratanyag kikérése
A találat címére kattintva további hasznos információkat olvashat az adott iratanyagról. A kikéréshez kérjük,
kattintson a bal oldali menüsorban található Kosárba helyezésre.
Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott irategységet a rendszer nem engedi kosárba helyezni, ennek több
oka is lehet:
1. Kosárba helyezni kizárólag a legalacsonyabb szintű iratanyagot lehet. Kosárba helyezés előtt, kérjük,
győződjön meg arról, hogy az irategység lehető legalacsonyabb szintjét választotta-e ki. Ezt a képernyő felső
részén található fastruktúrán ellenőrizheti le.
2. A kosárba helyezés akkor sem lehetséges, ha kért irategység valamelyik része mikrofilmen van.
Amennyiben az oldal alján megjelenik a Kapcsolódó leírási egységek menüpont, (benne a levéltári jelzettel),
akkor a kosárba helyezés érdekében a Kapcsolódó leírási egységre kell rákattintani, majd a Kosárba
helyezésre.
3. Nem lehetséges az adott levéltári egység megrendelése, ha az állag megszűnt és az abban őrzött
irategyüttest máshová helyezték át. Bővebb információt a Kapcsolódó leírási egységek vagy a Jegyzetek
rovatban talál.
A Kosárba helyezés után, megrendelésének befejezéséhez kattintson a képernyő felső részén található
Kosárra (vagy a jobb felső sarokban található, kosár formájú ikonra.) pipálja ki a jelölnégyzetet, majd
kattintson a bal oldali menüsorban található Kérés leadása menüpontra.

A kérés leadására kattintva megjelenik a Kérés részletezése ablak. Az iratátvétel időpontjának
kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy dokumentumaink nagy részénél három munkanapnál gyorsabb
előkészítést nem tudunk vállalni. További részletekért kérjük, olvassa át rövid tájékoztatónkat
kutatótermeink használatáról.
A Kérés helyénél válassza ki a Kutatótermi kérés opciót, majd válassza ki Kutatói dossziéját. (Kérjük, vegye
figyelembe, hogy az ELP-n keresztül érkező kutatási kérelmek szinkronizálása elhúzódhat néhány óráig,
ezért a rendszer nem minden esetben tudja azonnal elfogadni az online kéréseket az újonnan beiratkozott
kutatóktól. )

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérés teljesítéséhez kiemelten fontos a Részletek alatt olvasható
Megjegyzések rovat pontos kitöltése. Itt tudja feltüntetni, hogy a leírási egységen belül mely raktári
egységeket szeretné kutatni. Összesen négy kérőlapot adhat le (mikrofilmek esetében kettőt). Az egy
kérőlapon kiadható levéltári anyag mennyisége: 1 csomó/doboz, 5 mikrofilmtekercs, térkép, tervrajz vagy
10 db kötet, szálas irat, oklevélfotó stb.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az elküldött levéltári jelzet hibás, nem egyértelmű vagy nem elég részletes,
kérését sajnos nem áll módunkban elfogadni, azt indoklás nélkül töröljük. A pontos levéltári jelzet
megállapításához kérjük, tájékozódjon a honlapunkon vagy a kutatótermekben található segédletekből.
A pontos levéltári jelzet megadása után kérjük, pipálja ki a levéltári egység előtt található jelölőnégyzetet,
majd kattintson a Kérés leadására.

Ha már adott le kéréseket – akár személyesen, akár online – és szeretné azok állapotát ellenőrizni, azt az
eleveltar.hu oldalán, az alábbi helyen teheti meg: Szolgáltatások / Kutatói kérések, másolat-megrendelések

