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I. BEVEZETÉS

Vác Város Levéltára (továbbiakban Levéltár) Vác Város Önkormányzata által fenntartott
általános levéltár, amely a feladatait az 1995. évi – többször módosított – LXVI., a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény (Ltv.) előírásai
alapján látja el.
E szabályzat a nemzeti kulturális örökség miniszterének 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 44. § alapján, Vác Város Levéltára Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban
készült és annak mellékletét képezi.
A Kutatási Szabályzat célja, hogy a jogszabályokban és az Alapító Okiratban rögzített céloknak és feladatoknak megfelelő működési feltételek és szervezeti keretek meghatározásával
biztosítsa Vác Város Levéltára kutatószolgálatának rendeltetésszerű és eredményes működését.
A Kutatási Szabályzat hatálya kiterjed a levéltár munkatársaira, valamint a levéltár szolgáltatásait igénybe vevő személyekre.
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II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Vác Város Levéltárának Kutatási Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembevételével
készült:
• Az 1995. évi LXVI. törvény (IV. fejezet) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
• Az 1991. évi LXXXIII. törvény a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló
1969. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról
• Az 1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról
• Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
• Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
• A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• A 8001/1999. (IK 6.) IM tájékoztató a személyes adatok azonos védelmének megállapításához a külföldiek levéltári kutatása során
• Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről
• Az 1996. évi CXII. (2000. évi CXXIV. tv-el módosított) törvény a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról
• A 4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári
anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási
jog gyakorlásáról
• A 6/2002. (II. 27) NKÖM rendelet a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező
kuratórium működéséről
• A 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak
tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
• A 13/2002. (IV. 13.) Korm. Rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett adatokat tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolásának … és felhasználásának tárgyában
• Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
• A 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól
• Vác Város Képviselő-testületének 190/2004. (szept. 16.) sz. határozata Vác Város Levéltára alapításáról és az intézmény Alapító Okiratáról
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III.
KUTATÁSI SZABÁLYZAT

1.

A KUTATÓSZOLGÁLAT
1.1
1.2

1.3

2.

A kutatószolgálat helye: Vác, Múzeum u. 4.
A kutatószolgálat időtartama:
Hétfő–szerda
8–15.45
Csütörtök
szünnap
Péntek
8–13
A levéltár a fenti időszakban folyamatos és állandó felügyeletet köteles biztosítani a levéltár kutatótermében.

A KUTATÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS KÉRELMEZÉSE
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

A kutató a kutatási téma és évkör pontos megjelölésével kutatási kérelmet
(1. sz. melléklet) nyújt be a levéltár igazgatójához, melyben feltünteti nevét,
a személyazonosságát igazoló okmány megnevezését és számát, lakcímét,
állampolgárságát, elérhetőségét (telefon, e-mail-cím), foglalkozását, munkahelyét, annak címét és telefonszámát. Nyilatkozatot (2. sz. melléklet) állít ki
az adatvédelmi (Ltv. 1995. LXVI. 24. § 4.) rendelkezések megtartásáról a
kutatási téma és korszak megjelölésével.
A levéltár igazgatója megállapítja, hogy az adott témához kapcsolódó levéltári iratok korlátozás nélkül kutathatók-e, illetve korlátozás esetén a kutató
rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel és nyilatkozatokkal. A kutatási kérelem részleges vagy teljes elutasítását a levéltár írásban köteles megindokolni.
A kutatóterem felügyelője tájékoztatja a kutatót a levéltár kutatási szabályzatáról. A levéltár igazgatójának engedélye alapján a levéltár kutatófelügyelője
kutatói látogatójegyet ad ki a kutató részére (3. sz. melléklet). A kérelem elbírálásának hatálya az adott naptári évre vonatkozik. A már látogatójeggyel
rendelkező kutatónak új kutatási téma esetén újabb kutatási kérelmet kell
benyújtania.
A levéltár a kutató személyes adatainak védelméről az adatvédelmi törvény
rendelkezései szerint gondoskodik.
A Ltv. 24.§ 3. bekezdése szerinti támogatói állásfoglalás (4. sz. melléklet)
kiadására a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző közfeladatot ellátó intézmény – MTA-intézetek vezetői, egyetemek rektorai, dékánjai, tanszékvezetői, főiskolák főigazgatói, kari igazgatói, tanszékvezetői, jogszabállyal vagy kormányhatározattal létrehozott közalapítványok, az országos
és a megyei múzeumok, könyvtárak és levéltárak – vezetője illetékes.
Ha a kutató a levéltári anyag tanulmányozásához más személy segítségét is
igénybe kívánja venni, e személynek is kutatási kérelmet kell benyújtania a
kutatási témára vonatkozó külön engedélyekkel, nyilatkozatokkal együtt.
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3.

A KUTATÓTEREM RENDJE
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

A látogatójegy felmutatását és a személyazonosság igazolását követően a
kutatóterem felügyelője segítségével a levéltár kutatótermében található levéltári segédletek felhasználásával igényelhető levéltári anyag.
A kutatási kérelem alapján a levéltári anyag kutatásra való átadásának engedélyezésére a levéltár igazgatója jogosult.
A kutatóterem felügyelője rögzíti a Kutatónaplóban (5. sz. melléklet) a kutatás dátumát, a kutató adatait, a kutatás tárgyát, a kutatásra kiadott levéltári
anyag jelzetét és a kérőlap sorszámát.
A kutató kérőlap (6. sz. melléklet) és őrjegy (8. sz. melléklet) kitöltésével
igényelhet levéltári anyagot egy alkalommal legfeljebb négy kérőlapon, kérőlaponként legfeljebb egy doboz vagy csomó, illetve 10 kötet, 10 jelzet, valamint mikrofilm esetében öt filmdoboz, DVD-ROM és CD-ROM esetében
egy lemez terjedelemben.
Ha ugyanazon levéltári anyag egyidejű kutatására két vagy több kutató jelenti be igényét, az anyag használatát a kutatófelügyelő, külön kutatói kérés
esetén az igazgató szabályozza.
A kutató által kért levéltári anyagot a kérőlap benyújtását követő három napon belül a kutatóterem felügyelője köteles előkészíteni – az iratanyag rendjét ellenőrizni, fóliózni vagy paginálni, fólióbélyegzővel ellátni – és a kutató
rendelkezésére bocsátani.
A már engedéllyel rendelkező kutató – az érkezését megelőzően három nappal – levélben, faxon vagy telefonon kérheti iratanyag előkészítését kutatásra, ha az iratanyagra vonatkozóan nem állnak fenn kutatási korlátozások.
A kutató a kutatóterem felügyelőjétől veszi át az anyagot és az átvételt a Kutatónaplóban aláírásával ismeri el. A napi kutatás befejezésekor az iratokat a
kutatótermi felügyelő veszi vissza, amelyet a kutatónaplóban aláírásával elismer.
A kutató kötelezettségei
a) A kutató köteles betartani a kutatási szabályokat.
b) A levéltár által az iratanyag használatához szükséges nyomtatványokat
kitölteni.
c) Köteles megtartani a kutatásra kiadott levéltári anyag eredeti rendjét.
Az iratok rendjének megváltoztatása a kutatás felfüggesztését vonhatja
maga után.
Meg nem engedett tevékenységek a kutatóteremben
a) dohányzás,
b) élelmiszer bevitele és fogyasztása,
c) más kutatókat vagy a levéltári alkalmazottakat zavaró viselkedés tanúsítása,
d) mobiltelefon használata,
e) a levéltári iratokon bármiféle jel, jelzés vagy javítás alkalmazása,
f) az iratokon történő jegyzetelés.
Abban az esetben, ha a kutató előzetes bejelentés nélkül a számára előkészített anyagban 30 napon belül nem kezdi meg vagy nem folytatja a kutatást, a
kiemelt levéltári anyag visszahelyezhető.
Indokolt esetben a kutatótermi felügyelő felhívja a kutató figyelmét a levéltári anyag mennyiségében, épségében és rendjében a kutatás tartama alatt
bekövetkezett hiányosságokra, illetőleg károsodásokra és felszólítja a kutatót
azok haladéktalan kiküszöbölésére. Ennek megtörténtéig a visszavételt nem
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3.13

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

3.19

3.20

3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

igazolhatja, a kutató felelőssége pedig változatlanul fennáll. Súlyosabb, vagy
a kutató által el nem ismert hiányosságok, károsodások esetén a kutatószolgálatot ellátó levéltári alkalmazott két példányban jegyzőkönyvet tartozik
felvenni, amelyet ő maga és a kutató, illetve – ha az utóbbi az aláírást megtagadja – két levéltári alkalmazott ír alá. A jegyzőkönyv egy példányát a kutatónak kell átadni vagy postán kézbesíteni, a másik példány pedig a levéltár
irattárában elhelyezve a további intézkedések alapjául szolgál. Az előbbiekhez hasonlóan kell eljárni az olyan hiányosságok és károsodások megállapításánál is, amelyeket a kutató távollétében a raktárba visszahelyezést megelőző ellenőrzéskor észleltek a levéltár alkalmazottai.
A kutatóterembe a kutató csak íróeszközt (ceruzát), saját jegyzeteit és írólapokat, illetve hordozható személyi számítógépet és fényképezőgépet vihet
be. A kutató által hozott kabát, táska és egyéb csomagok biztonságos elhelyezhetéséről a levéltár gondoskodik kulccsal zárható szekrényekkel.
A kutatóteremben számítógép áll a kutatók rendelkezésére a digitális adathordozóra írt levéltári segédletek és a digitalizált levéltári anyag használatához.
A levéltár munkatársai nem kötelesek jelmagyarázat, szövegmagyarázat,
fordítás, paleográfiai problémák megoldása révén a kutató munkájában közvetlenül is részt venni.
A látogatójeggyel rendelkező személy jogosult használni a levéltár szakkönyvtárát. (A könyvtár használatának előírásait a Könyvtári Szabályzat tartalmazza.)
Levéltári, illetve szakkönyvtári anyag csak a kutatóteremben kutatható. A
szakkönyvtár állományából dokumentumot csak levéltári dolgozó adhat ki.
A kutatásra kiadott levéltári anyagról a kutató saját költségén, erre rendszeresített megrendelő lapon (9. sz. melléklet) igényelhet másolatot. A levéltár a
kutatóteremben kifüggesztett tájékoztatón (10. sz. melléklet) közli a másolás
költségeit.
A másolás nem járhat az anyag rongálódásával Nem másolható semmilyen
kötet és veszélyeztetett anyag, illetve amelyekről mikrofilm, digitális vagy
egyéb másolat készült. A kutató által benyújtott kérelem (megrendelő lap)
elbírálása után az irat másolására az engedélyt a levéltár igazgatója adja ki.
Egy kutató naponta legfeljebb 25 db fénymásolatot igényelhet. A mikrofilmen, digitális adathordozón őrzött iratanyag reprodukciós díját kockánként,
illetve oldalanként kell megállapítani. Ennek megfelelően egy-egy egész
fondról vagy irategyüttesről készített digitális másolat a digitális adathordozó (CD vagy DVD) teljes tartalmáról – másolás útján – nem adható ki.
A levéltári iratanyagról saját (kutatói) fényképezőgéppel is készíthető felvétel, de csak vaku nélkül. Egyéb, a kutató által hozott reprográfiai eszköz nem
használható.
A kutatónak kiemelt és a napi kutatás befejezésekor visszaadott iratanyagot a
kutatótermi felügyelő a kutató számára fenntartott, lezárt szekrényben helyezi el.
A kutatótermi felügyelő köteles a visszaadott iratanyag hiánytalanságát, épségét és rendjét ellenőrizni, a kutató által esetleg az iratokban hagyott cédulák, feljegyzések, könyvjelzők eltávolításáról gondoskodni.
A Levéltár kutatótermi felügyelője a kérőlapokról köteles nyilvántartást vezetni (7. sz. melléklet).
A kutatóterem felügyelője a reprográfiai engedélyekről és a befizetett díjakról köteles nyilvántartást vezetni (11. sz. melléklet).
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4.

A LEVÉLTÁRI IRATANYAG KUTATÁSA, KORLÁTOZÁSOK (VÉDELMI IDŐK)
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Korlátozás nélkül kutathatók az 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) 22. §-a értelmében a levéltárban őrzött
a) 1990. május 2-je előtt 15 évnél régebben keletkezett iratok
b) az 1990. május 1-je után 30 évvel keletkezett iratok
kivéve a Ltv. 24–25. §-aiban foglaltakat (személyes adatot tartalmazó vagy
minősített iratok). Időbeli korlátozás nélkül kutatható az az anyag, amelyet
már nyilvánosságra hoztak, illetve amelynek tartalmát az Adatvédelmi tv.
szerint mindenki megismerheti.
A Ltv. 23. §-a szerint az 1990. május 1-je után keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított harminc év lejárta előtt a belső használatra készült, valamint a döntés előkészítését tartalmazó levéltári anyagban folytatható kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a levéltár engedélyezheti. Jogutód nélkül
megszűnt szerv levéltári anyagában a kutatást az azt őrző levéltár engedélyezi.
Az 1990. május 2-a előtt keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított tizenöt éven belüli levéltári anyagban – ideértve a belső használatra készült,
valamint döntés előkészítést tartalmazó levéltári iratokat is – a kutatást az
átadó szerv hozzájárulásával külön kuratórium engedélyezheti. A kuratórium
tagjai: a Magyar Országos Levéltár, a Politikatörténeti Intézet és az 1956-os
Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete – közalapítvány által kijelölt egy-egy személy, továbbá a Magyar Tudományos
Akadémia által kijelölt két személy. Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári
anyagában a kutatást a fentebb említett kuratórium engedélyezi.
A Ltv. 24.§ 1. bekezdésében említett személyes adatot tartalmazó levéltári
anyag – ha a törvény másként nem rendelkezik –, bárki számára kutathatóvá
válik a következő védelmi idők lejártával:
a) az érintett személy halálozási évét követő harminc éven túl,
b) ha a születési és a halálozási időpont nem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év elteltével,
c) ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születésétől számított kilencven éven túl.
Személyes adatot tartalmazó levéltári anyag a védelmi idő lejárta előtt is kutatható, ha
a) A kutatás – a kérelmező költségére – anonimizált másolattal megoldható.
b) A kutatáshoz az érintett, illetve annak halála esetén örököse, vagy hozzátartozója hozzájárul. A hozzájárulásban nyilatkozni kell a kutató által
megismert személyes adat kutatás célja szerinti felhasználásának elfogadásáról, valamint a személyes adatot tartalmazó iratok másolhatóságáról.
c) A kutatás tudományos célból történik – feltéve, ha a Ltv. 22. § 1. bekezdésében meghatározott harminc, illetve tizenöt év már eltelt – és a
kutató a következő kötelezettségeknek eleget tett: kutatói nyilatkozat,
támogatói állásfoglalás bemutatása.
d) A Ltv. 24.§ 6. bekezdése szerint tudományos kutató személyes adatot
tartalmazó iratról a védelmi idő lejárta előtt is készíthet nem
anonimizált másolatot.
A magyar Kormány a Ltv. 24/A. § 3. szerint jogosult arra, hogy személyes
adatot – ideértve a különleges adatot is – tartalmazó levéltári anyag másola-
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4.7

4.8
4.9
4.10

4.11

4.12

4.13

tának, a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatása céljából, külföldi tudományos intézmény részére a védelmi idő lejárta
előtt történő átadása tárgyában adatvédelmi szerződést kössön. E szerződést
– személyes adatokról lévén szó – a védelmi idő lejárta előtt az érintett örököse, illetve hozzátartozója megtilthatja. A tiltakozási jog gyakorlásával
kapcsolatos eljárás szabályait a művelődési és közoktatásai miniszter állapítja meg.
Külföldi kutató esetében a következő kiegészítő jogszabályok érvényesek:
A Ltv. 24/A. §-a értelmében a személyes adatok azonos védelmét biztosító
ország kutatója számára tudományos célból a személyes adatot tartalmazó
levéltári anyag kutatása a védelmi idő (30, 90, ill. 60 év) lejárta előtt engedélyezhető, feltéve, ha a Ltv. 22. § 1. bekezdésében meghatározott 30, illetve
15 év már letelt, s ha
a) A személyes adatok azonos védelmét az adott országot illetően az igazságügy-miniszter az adatvédelmi biztossal egyetértésben megállapítja.
b) A kutató bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia kutatási téma
szerint illetékes bizottságának vagy intézetének a kutató részletes kutatási terve alapján megadott támogató állásfoglalását.
c) A kutató vállalja, hogy a megismert személye adatokat országa adatvédelmi szabályai szerint kezeli és használja fel.
d) Külföldi tudományos kutató személyes adatot tartalmazó iratról a Ltv.
24. §-ában meghatározott védelmi idő lejárta előtt is készíthet nem
anonimizált másolatot a Ltv. 24. § 6. bekezdése értelmében.
A minősítő által meghatározott érvényességi idő lejártáig az államtitkot,
szolgálati titkot vagy törvényben meghatározott egyéb más titkot tartalmazó
levéltári anyagban csak a minősítő hozzájárulásával folytatható kutatás.
Banktitkot tartalmazó iratok a pénzintézeti törvény (1996. CXII.) értelmében
kivétel nélkül kutatási korlátozás alá esnek, kivételes elbánásban még a tudományos kutatók sem részesülhetnek.
Nem teljesíthető a kutatási kérelem a következő esetekben:
a) A nemzetközi kötelezettség-vállalás körében keletkezett, illetve külföldi szerv vagy személy által átadott iratokban a nemzetközi szerződés,
illetve az átadó által meghatározott ideig.
b) Abban a köziratnak minősülő levéltári anyagban, amely az átadó szerv
vagy természetes személy által meghatározott feltételek alapján még
nem kutatható.
c) A kutatási korlátozás alá eső iratanyag esetében, ha a kutató nem rendelkezik a Ltv. által előírt igazolásokkal, támogató nyilatkozatokkal,
engedélyekkel.
Ha a levéltári anyag fizikai állapota miatt nem bocsátható a kutató rendelkezésére, a levéltár – saját költségére – másolat készítésével teljesíti a kérelmet, ha a másolat készítése nem jár az eredeti levéltári anyag további megrongálódásának veszélyével, illetve nem jár a szokványos másolási díj ötszörösét meghaladó költséggel. Utóbbi esetben, ha a kutató a többletköltséget
megfizeti, a Levéltár köteles a másolatot elkészíteni.
A levéltár a kérelmező által megadott, az azonosításhoz szükséges információk alapján egyedi adatról tájékoztatást nyújt. A tájékoztatás érdekében a
levéltár kutatást díjtalan szolgáltatásként csak jogszabály alapján, vagy fenntartója utasítására végez.
A kutatási kérelem részleges vagy teljes megtagadását a Levéltár, illetve a
kutatási szabályzat 4.3 pontjában említett kuratórium köteles írásban megin-
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dokolni. A tájékoztatási kérelem részleges vagy teljes elutasítását a Levéltár
szintén írásban köteles közölni.
A kutatási vagy tájékoztatási kérelem teljes vagy részleges elutasítása esetén
a kérelmező bírósághoz fordulhat. A per megindítása és az eljárás lefolytatása során a kérelmező saját adatainak megtagadása esetén a bírósági eljárás
kapcsán az Avtv. 17. §-ának szabályait kell alkalmazni.
Letétbe helyezett levéltári anyagban csak a letéti kikötésekkel összhangban
engedélyezhető a kutatás és a másolat készítése.
Levéltári anyagot az azt őrző levéltáron kívüli használatra csak kölcsönzési
eljárás útján lehet kiadni kutatási célra. Ezt – indokolt esetben – csak a levéltár igazgatója engedélyezheti. A kölcsönzés tényét minden esetben rögzíteni
kell a kölcsönzési naplóban. Magánszemély részére levéltári anyagot nem
szabad kölcsönözni, azt a levéltár kutatási célból, meghatározott személy
használatára csak általános levéltárnak és szaklevéltárnak kölcsönözheti. A
kutató a kölcsönzés érdekében annál a levéltárnál tartozik kérelmet benyújtani, amelynél a kérelemben megjelölt anyagot kutatni szándékozik. A kölcsönzés kezdeményezésére illetékes (kölcsönvevő) levéltár a kutató által a
kölcsönzés iránt hozzá benyújtott kérelmet a kutatás engedélyezésére vonatkozó általános szabályok figyelembevételével mérlegeli, ennek megfelelően
elfogadja, vagy elutasítja. A visszautasításról a kutatót döntése indokainak
megjelölésével minden esetben írásban értesíti. A kölcsönzés időtartama
nem haladhatja meg a három hónapot. A kölcsönzött anyag biztonságáért,
valamint a benne foglalt, a minősített és személyes adatokat érintő információk felhasználásáért a kölcsönvevő levéltár vezetője a kölcsönzés tartama
alatt, saját anyagához hasonlóan, személyében felelős.
Kutatási célra egy alkalommal kölcsönözhető iratanyag mennyisége: kettő
iratcsomó vagy doboz, kettő kötet, öt mikrofilmtekercs. A kikölcsönzött iratanyag csak a kölcsönző intézmény hivatalos helyiségében általános kutatási
szabályok betartásával kutatható, tovább nem kölcsönözhető, és a kölcsönadó levéltár engedélye nélkül nem másolható.
Kutatási célra nem kölcsönözhető levéltári iratok:
a) kutatási korlátozás alá eső, ha a kutató a szükséges mentesítő engedélylyel nem rendelkezik,
b) letét, ha a letéti szerződés a kölcsönzést illetve a kutatást nem teszi lehetővé,
c) levéltári és irattári segédlet,
d) testületi szerv egyetlen példányban meglévő jegyzőkönyve,
e) egyetlen példányban meglévő összeírás, számadás,
f) 1867 előtti eredeti irat,
g) rongált állapotú, sérült irat,
h) bármilyen levéltári feldolgozás alatt álló irat,
i) olyan irat, amelyről kölcsönözhető reprodukciója van a levéltárnak,
j) tartalmi vagy formai alapon bármilyen okból, különösen értékes irat,
k) olyan irat, amelynek kölcsönzése a levéltárnak aránytalanul nagy terhet
jelentene,
l) olyan terjedelmes irategyüttes, amelyet a kutató előzetesen nem nézett
át, nem válogatott ki,
m) a levéltár kutatótermében gyakori, vagy folyamatos használatban van,
n) a digitális adatbázis.
A levéltári iratanyag bármilyen célú kölcsönzése csak darabszintig rendezetten, minden egyes iratdarabon a levéltár tulajdonbélyegzőjével ellátva, oldal-
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vagy lapszámozva, darabjegyzék kíséretében történhet. A darabjegyzéket három példányban kell készíteni, ezekből egy a kölcsönvétel és a visszavétel
elismerését szolgálja, és az átvevő az iratanyag átvételekor visszajuttatja a
kölcsönzőnek. További egy-egy példány a kölcsönadó, illetve a kölcsönvevő
irattárába kerül.
A kölcsönzött iratanyagról a levéltár biztonsági másolatot készít.
A kölcsönzött levéltári anyag szállításával kapcsolatos valamennyi felmerült
költséget a kölcsönvevő viseli.
A levéltári kutatáshoz használt szakkönyvtári anyag sem anyagvédelmi okok
miatt, sem a szerzői jogról kiadott 1999. évi 76. törvény 21. paragrafusát figyelembe véve nem másolhatók.
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