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Kutatási kérelem 

Kutatásom tárgya és időhatárai: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kutatásom magánjellegű / megbízásos. Megbízó neve és címe:  

 

___________________________________________________________________________ 

Az Egyházmegyei Levéltár Kutatási Szabályzatát ismerem, és a rám vonatkozó 

előírásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Felelősségem tudatában kötelezem 

magam, hogy a kézhez kapott levéltári anyag rendjét és épségét megőrzöm. A levéltári anyag 

felhasználásával készülő munkámban hivatkozom a levéltári forrásokra, megjelölve a levéltári 

egység címét és az intézmény nevét.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben mások személyi és 

anyagi érdekeit sértő adatokat hoznék nyilvánosságra, azért mind a büntetőjogi, mind az 

anyagi felelősséget magam vállalom. 

 

Győr, 20___.  ____________ hó __. 

 _________________________________ 

                kutató 

Adatlap 

A kutató neve: ____________________    _______  

Sz. ig. / útlevél száma: __________________ 

Állandó lakcíme és tel.:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Győr, 20___.  ____________ hó __.   

  _________________________________ 

                             levéltár részéről 

 



KUTATÁSI SZABÁLYZAT 
 

 

1. Az Egyházmegyei Levéltárban minden 18. életévét betöltött természetes személyt megillet a kutatás joga. 

A kutatás megkezdésére a levéltáros által is aláírt és lepecsételt kutatási engedély jogosít. 

2. A kutatható iratok körét a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1995-ben kiadott kutatási szabályzata, illetve a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995/LXVI. tv. (különösen a 

IV. fejezet), valamint az utóbbit kiegészítő 1997/CXL. tv. 102.§ és 109.§, továbbá a 10/2002. NKÖM 

rendelet határozzák meg. A különleges püspöki rendelkezéseket lásd a mellékelt lapon. Az utóbbi 

korlátozás alá eső iratanyag kutatásához írásbeli püspöki engedély szükséges. A kutató felelős az 

adatvédelmi törvény (l. 2012/CXII.) szellemében végezni tevékenységét. 

3. A kutató az iratanyagban okozott kárt köteles megtéríteni. AZ ÁTVETT IRATOK RENDJÉT A KUTATÓNAK 

MEG KELL ŐRIZNIE, ezt visszavételkor a levéltáros ellenőrzi. 

4. Kérésre az iratokról az állományvédelem általános szempontjainak figyelembe vételével másolat 

készíthető. A MÁSOLTATÁSI SZÁNDÉKOT ELŐRE KELL JELEZNI. 1600 ELŐTTI IRATOT CSAK 

DIGITÁLIS, ILLETVE FOTOMECHANIKUS ELJÁRÁSSAL MÁSOLUNK LE. HÁRTYÁRA ÍRÓDOTT IRATOT 

NEM MÁSOLUNK LE! 

5. A kutató egy látogatás alkalmával az alábbi iratmennyiséget kérheti ki: maximum 5 kötet, 3 csomó vagy 

doboz, illetve 30 db. irat, tervrajz vagy térkép. Egyszerre csak 3 tételt hozunk ki. Egy-egy alkalommal 

ettől a korlátozástól a levéltár csak kivételes esetben tekinthet el. 

6. Azokat az eredeti iratokat, amelyekről mikrofilmen, fényképen vagy digitális hordozón kutatható 

másolattal rendelkezünk, csak kivételes esetben hozzuk ki a kutatók számára. 

 

 

KUTATÓTERMI SZABÁLYZAT ÉS LEVÉLTÁRI SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÁBLÁZAT 

 

 

 A kutató a kutatóterembe táskát, kabátot nem vihet be, csak írópapírt, ceruzát, nagyítót, laptopot és 

fényképezőgépet. 
 A kutatóterem területén étel és ital fogyasztása szigorúan tilos.  

 Eredeti iratok kutatása során csak ceruza használata engedélyezett, toll használata tilos. 

 Eredeti iratok kutatása előtt állományvédelmi okokból kézmosás javallott. 

 Iratmásolást csak a levéltárosok végezhetnek, kivétel a saját géppel történő digitális fényképezést. 

Ebben az esetben is a vaku használata szigorúan tilos! A kutató fotózási szándékát még a fotózás 

megkezdése előtt köteles jelezni. Kötetről és 1600 előtti dokumentumról csak fényképezés engedélyezett. 

 Másolatok kiadványokba, kiállításra stb. történő felhasználása engedélyhez kötött, díjazása egyedi 

szerződés alapján történik. 

 

Sokszorosítási díjak Fénymásolás A/4 Fénymásolás A/3 Digitális fénykép 

1-10. pld. 50.- 75.- 150.- 

11-20. pld. 60.- 90.- 170.- 

21-30. pld. 70.- 105.- 190.- 

  A másolt példányszám nyilvántartását 30 nap másolási szünet után töröljük. 

 

 Fotójegy (saját készülékkel korlátlan mennyiségben)    1500.- / nap 

 Adatkeresés (Magyarországra utánvéttel, külföldről előzetes átutalással)  6000.- / óra 

 Szkennelés           400.- 

 

 Fentiek megszegése az eset súlyosságától függően a kutatási engedély megvonását eredményezi. 

Ugyanez vonatkozik azokra is, akik magukban az iratokban vagy rendjükben kárt okoznak, sorrendjüket 

megbontják. 

 

Győr, 2013. május 2.        Vajk Ádám ig. sk. 


