EGRIFOEGYHAZMEGYEILEVELTAR

KUTATOTERMI SZABALYZATA
1. Jelen szabalyzat a kozokiratokrol, a kozleveltarakrol es a mag^levelt^i anyag vedelmerol szolo

1995. LXVI. torveny (Ltv.), a kozleveltarak es a nyilvanos maganleveltarak tevekenysegevel osszefuggo
szakmai kovetelmenyekrol szolo 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet (Lrd.) vonatkozo eloirasai alapjan
kesziilt.

2. A kutatoszobaban a kutatas leveltarosi felugyelet mellett folyhat.
3. A kutatdszoba nyitva tartdsa:

kedd, szerda: 8,30-16.00, csutortok: 8.30-17.30, pentek: 8.30-12.30.
A kutatas ezen idoszakban, a leveltarossal tdrteno elozetes egyeztetes alapjan tdrtenhet.

4. A kutatas megkezdesekor legelso alkalommal a kutatonak ki kell tdltenie a Kutatasi kerelem c.
nyomtatvanyt.

5. A leveltari raktarhelyisegekbe a leveltarban kutatast vegzo szemely nem mehet be. Az anyagot a
segedletek alapjan I'rasban rogzitve kerheti ki.
6. A kutatoteremben a kutato altal hasznalhato eszkozok: iroeszkoz (iratok eseteben csak ceruza),

radi'r, lap-top, az adatok jegyzetelesehez papir. A kutatoterem rendjet zavaro egyeb eszkozok es
hangforrasok (mobiltelefon, mp3-lejatsz6, stb.) hasznalata mellozendok. Nem szabad a kutatoteremben
dohanyozni, etkezni, folyadekot fogyasztani esa kutatotarsakat munkajukban zavami.
7. Tilos a leveltari anyagot anyagi mivoltaban barmi modon megrongdlni, az altala hordozott
adatokat tdrolni, javitani, boviteni vagy barmikepp ati'mi. Nem szabad a leveltari anyagra tett lapon
jegyzetelni tervrajz-, terkepreszletet grafitceruzaval atmasolni. A leveltari anyag sorrendjet, adott leveltari
es raktari rendjet meg atmenetileg sem szabad megvaltoztatni. Nem szabad semmifele jelet hagyni a mar
attanulmdnyozott anyagreszeken. A kutatas menetenek ismerete, kiilonosen pedig a mar kutatott leveltari
anyag nyilvantartasa a kutatoszolgalatnak es a kutatonak egyarant feladata, illetve erdeke.
8. A kutatasra kiadhato anyag mennyisege esetenkent 3 raktari egyseg — csomo, koteg, doboz.
Jelzetes anyag eseten 5 jelzet.

9. A leveltari kutatast vegz6 szemely konyvtari segedanyagot is igenyelhet.
10. A levdltaros feladata a kutatok ellatasaban:

a) megadja mindazon felvilagosi'tast, amely a munka megkezdesehez es a folyamatos kutatashoz
sziikseges, amennyiben a kutato a kutatashoz kello felkesziiltseggel rendelkezik;
b) gondoskodik a kutato iratanyaggal valo ellatasarol;

c) felel a kutato szamara kiadott iratanyagert, fenntartva a kutato szemelyes anyagi felelosseget;
d) nyilvantartja a hasznalt iratanyagot, azt kiadas elott es visszavetel utan ellenorzi.

11. A leveltdros esszeru kereteken belul tamogatast nyujthat a kutatonak, de a leveltar munkatdrsai

'nem kotelesek szovegmagyarazat, forditas, paleogr^fiai problemak stb. raegoldasa reven a kutato
munkajaban kozvetleniil reszt vermi.
12. A kutato a szdmara kiadottanyag epsegeert buntetdjogilag is feielos.

13 Ha a kutato valamilyen dokumentumrol masolatot akar kesziteni, ezt csak a levelt^os

engedelye alapj^ teheti. A leveltaros donl az anyag kora, allapotanak ismeieteben a masolds modjat —
fenymasolat, foto —illetoen. Fotomasolat keszitese eseten a kutato kpteles ieadni a leveltar resz^re az
elkdszull digitalis fenykepek m^olatat.

14 A kutato leveltari anyagrol fenykepel. fiimet vagy mds reprodukcids felvetelt csak a leveltaros

elozetes engedelyevel keszi'thetnek. Afenykepezes soran akutato vakut nem hasznalhat. Nagyalaku kdtetes
iratokrol (pi- anyakSnyvekroI), viaszpecsetes oklevelekrol vagy rossz aliapotu iratokrdl ailomanyvedelmi
okokbol fenymasolat nem keszitheto. Ez esetben digitalisfoto masolatot lehet megrendelni. Amasolal
keszites dija:

A4-es lapra laponkent 40 Ft +AFA =SO Ft.
A3-as lapra laponkent 56 Ft +AFA =70 F.t

Adigitalis masolds dija kepenkdnt 56 Ft +AFA =70 Ft.
Fotdjegy: 1000 Ft/nap, didk: 500 Ft/nap.
14 Akutato koteles akutatoteremben az anyag hasznalataval kapcsolatos utasitasokat vegrehajtani.

15 Ojabb anyag csak akkor adhato ki, lia akutato anala levo iratokat visszaadta. Akutato akutatas
,

, ^.^on-i^ivesen koteles visszaadni a leveliarosnak.

befejeztevel a kiadott anyagot szemeiyesen nuic

16 Akutatdnak az anyagfeliards meneterdi tajekoztatnia kell a leveltarost, ennek elmulasztasa
eseten az anyag akiadas napjanak vdgen leponalasra

17. Akutatasi napl6l akutatonak minden esetben ala kell imia.
18. Aleveltari anyag felhasznalasaval keszilW munkajaban a kutatonak pontos leveltari jelzetekre
kell hivatkoznla, melyeket megklvanltal a Levellartdl- Kuloncsen elvarhatok a hivatkozdsok nyllvanos
eloaddsban. kiadvanyban, forrSsadat visszakereshetdseget felletelezo bfanllyen kozzetetelben. Az Egri
Foegyhazmegyei Leveltar intezmenynevenek szabvanyosilott rSviditdset EFL, mely betii szerint

kovctendd. Akutato vallalja, hogy a leveltari forrasok alapjdn keszUlt tanulmanyarol, kiadvanyai-di a
Leveltarat tdjekoztatja es - lehetiSseg szerint - abbol egy peldanyt eljuttat aLeveltar szamara.
Eger, 2016.

