
AZ EGRIFOEGYHAZMEGYEILEVELTAR KUTATASI SZABALYZATA

I. Altalanos eldirasok

1. §. Jelen kutatasi szabalyzat, a CIC 486-491. kanonjai, a 2011. evi CXII. az informaci6s

onrendelkezesi jogrol es az informacio szabadsagrol, a szetnelyes adatok vedelmerol es a kozerdeku

adatok nyilvanossagarol sz616 torveny (Atv.), a kozleveltarakrol es a maganleveltari anyag

vedelmerol szolo 1995. evi LXVI. torveny (Ltv.), valamint a kozleveltarak es a nyilvanos

maganleveltarak tevekenysegevel osszeftlggd szakmai kovetelmenyekrSl szolo 27/2015. (V. 27.)

EMMI rendelet (Lrd.) vonatkoz6 elSi'rasai alapjan, illetve mas leveltarakra vonatkozo reszeinek

figyelembevetelevel, a Lrd. 41.§ (5) bekezdesenek folhatalmazdsa alapjan kesziilt.

II. A kutatas engedelyezese es korlatozasa

2. §. Az Egri foegyhdzmegyei Leveltdra a Ltv. 30. §-anak (1) bekezdese szerint bejegyzett nyilvanos

maganleveltar.

3. §. A kutatasi engedelyt a szabadon kutathato leveltari anyagra vonatkozoan a leveltaros adja ki. A

kutatasi engedely kiadasakor a leveltdros nyilvantartasba veszi a kutato nevet, anyja nevet, a

szuletesi helyet es idejet, a szemelyazonossagat igazolo okmany szamat, lakci'met (v6. Ltv. 22. § (3)

bekezdes).

4. §. Kutatasra engedelyt kaphat, aki a) a 18. eletevet betoltotte; b) a kutatasra vonatkozo

felkesziiltseggel rendelkezik (pi. nyelvtudas) c) kotelezi magat a leveltari anyag kutatasi

szabalyainak betartasara es az adatkezelessel kapcsolatos vilagi es katolikus egyhazjogi eloirasok.

megtartasara.

5. §. Akutatasi engedely elnyeresekor a kutatonak vallalnia kell, bogy
a) akutatasra kapott leveltari anyag eps6get biztositja es rendjet megtartja;
b) a leveltarban orzott 6s publikacioiban fblhasznalt forrasokra a tudomanyos igenyeknek

megfeleloen hivatkozik;

c) a levdltarban orzott forrasok alapjan kesziilt kozlemenyeinek egy peldanyat a megjelenest
koveto egy honapon belul dfjmentesen megkuldi a leveltamak.

d) amennyiben a katolikus egyhazjog vagy az Atv. szerinti szemelyisegi jogokat serto
adatokat hozna nyilvanossagra, viseli az ezzel kapcsolatos btintetojogi es anyagi felelosseget.
Mindezekrol a kutatonak irasban kell nyilatkozatot termie.

6. §. A kutatasi engedely az adott naptari evre, meghatarozott temara szol, de korlatozas nelkiili
alkalommal megiijithato. A kutatasi engedely ideje alatt megvonhato attol a szemelytol, aki a

leveltarbol iratanyagot tulajdonft el, a leveltari anyagot szandekosan, vagy gondatlansagbol
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megrongalja; az anyagot engedely nelkul barmilyen eljarassal sokszorositja, a kiadott anyag rendjet
onkenyesen megvaltoztatja, vagy a levelt^i anyag felhasznalasara vonatkozo kikoteseket es
szemelyisegi jogokat megserti. Akutatasi engedely visszavon^^ol a Fopasztor dont.

7. §. Kutatasi korlatozas ala esik az 1943. janu^ 1. ut^ keletkezett irat.
8. §. Targyuk alapjan az 1943. janu^ 1-nel korabban keletkezett iratok kozul kutatasi korlatoz^ ala
esnek:

a, keletkezestik evet koveto 100 evig az egyhazi anyakonyvi masodpeld^yok. (A levelt^ba
letetkent, vagy egy plebania megszimtetese utan hivatalbol elhelyezett eredeti anyakonyvek kutatasa
eseten ugyanez az ido a mervado, de a leveltamak tekintettel kell lennie a 2010. evi I. Anyakonyvi
eljar^rol szolo torveny 93/A. § (1) szakaszara, amely miatt egy-egy kotetre vonatkozoan annak
utolagos bejegyzeseinek keletkezesi idejet is figyelembe vevo, a 100 evet is meghalado korlatct is
megallapithat.)

b, erintettek halalat koveto 70 evig a vilagiak es a klerikusok szemelyi iigyei a
schematizmusokban vagy mas forrdsokban is nyilv^ossagra hozott adatok kivetelevel;

c, keletkezesuk ev^t koveto 100 evig a szentsz^ki ugyek, peres iratok, hfeassagi semmisseget

kimondo iratok, hangsulyosan szem elott tartva a 100 evnel regebbi iratok eseteben a CIC 220.

kanonjanak a maganszfera es a jo hir vedelmerol, tovabba az 1475. kanon 2. §-anak azt az elolrast,

hogy a peres iratok es az egyh^i peres elj^ashoz beszerzett okm^yok masolata nem adhato ki csak
bi'roi megbizas birtokaban.

d, A c, pontban megnevezett iratok kutatas^oz valamely katolikus telogia fakult^ vezetoje

altal ir^ban igazolt alapvetb k^onjogi jartassag szukseges.

9. §. A fonti korlatozas alol tudom^yos kutatas celjabol indokolt esetben a Foegyhdzntegye

felmentest adhat, a kutatasi engedelyt irdsban kell kervenyezni a Foegyhdzmegyetol (3000 Eger,

Szechenyi utca L). Kedvezo elbiralas eseten a kerelmezo I'rasban kapja meg az egyedi kutatasi

engedelyt. Az elbiralas szempontjai az Egyhazerdeke, valaminta szemelyi adatok vedelme.

III. A kutatas modja

10. §. A kutatas helye a leveltar kutatoszobaja. A kutatoszobaban zajlo kutat^ rendjet a Lrd. 43. §-

ban elofrt kutatotermi szabalyzat szabalyozza.

11. §. A levelt^os a kutat^ok attekintese es ellenorzese, valamint a statisztikai adatszolgaltat^

pontossdga erdekeben kutatonaplot vezet. A kutatonaplonak tartalmaznia kell a) a kutatasi eset

sorsz^at; b) a kutatas datumat c) a kutato kutatasi engedelyenek sz^at; d) a kutato nevet; e) a

kutatas targyat.



12. §. Ha a kiitatdsra kikert anyagrol a levellarban masolati peldany is rendelkezesre alL akkor a

leveltar a Lrd. alapj^ a kutatast a m^olatkiadasaval teheti Iehet6v6.

13 §. Ha a leveltari anyag fizikai allapota miatt nem bocsalhato akutatd rendelkezesere, a leveltar a
kutato kdltsdg^n keszitett masolat keszitesevel teljesiti a kutato kdres^, amennyiben a masolat
kesMtese nem jar az eredeti levdltari anyag tovabbi megrongalodasdnak vagy megsemmisulesenek
veszelyevel. Utobbi esetben a levelt^ a kutatasi kerelmet megtagadbatja (v6. Ltv. 25. § (3)
bekezdes).

IV. Az iratanyag reproduk^lasa

14 § Akutat^sra kiadbtt iratokrol akutato sajat kdltsegen masolatpt keszittethet a leveltarossal.
15 § Aleveltaros megtagadbatja misclat keszi'teset, amennyiben areprodukcios eljaras vagy annak
'̂akorisaga a leveit^i anyag fizikai allapotat k^ositja, epsegben tortend fonnmaradasat

veszelyezteti.

16 § Areprodukalasert aleveltar akutatotemii szabalyzatban megszabott dijat szedhel.

VI. A leveltari anyag kdlcsonzese

17 §. Az iratanyagot a fopasztor engedelyeve! - hivatalos haszndlatra bivataloknak vagy
intezmenyeknek, de semmi esetre sem maganszemelyeknek - akdvetkezo celokra lehet kolcsondzni:

a, az arra illetekes egyh^i batdsag altal engedelyezett masolds, reprodukdlas —amennyiben

az intezmeny sajat eszkozeivel ez nem valositbatd meg,
b, restauralas, konzervalas, allagmegdvas, kdttetes, fertdtlenites,

c, hatosagi felhasznalas (pi. egyh^i peres ugyek eseteben)

d, kiallitasok

Az a, es ad, ponlok eseteben a fopasztor eseti ddntese alapjan kolcsonzesi dij szedhetd.

18. §. Jelen rendelkezest az egri drsek adta ki, azon valtoztatasokat eszkdzdini egyediil djogosult
(CIC 491. K. 3. §.) Arendelkezds az alairds napjan lep hatdlyba.
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