
A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

LEVÉLTÁRÁNAK KUTATÁSI SZABÁLYZATA 

 

1. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltárában (továbbiakban Levéltár) ırzött 

egyházi és maradandó történeti értékő iratanyagban bármilyen kutatás az egyházi 

törvénynek és a hatályos levéltári törvény rendelkezéseinek megfelelıen folytatható. 

2. A törvényben meghatározott feltételekkel minden 10. életévét betöltött természetes 

személy ingyenesen kutathatja mindazon iratokat, amelyek kutathatóságára az iratot 

létrehozó szerv vagy jogutódja nem igényelt jogszabályban elıírt korlátozást, illetve 

személyi hagyaték esetén egyedi letéti szerzıdés nem tartalmaz külön kikötést. 

3. Minden kutatónak kutatólapot kell kitöltenie a következı adatokkal: név, lakcím, 

foglalkozás, munkahely, a kutatás témája és idıhatára, dátum, aláírás. A kutatólap 

kitöltése egyben feltétele a kutatási engedélynek, és a naptári év végéig érvényes. 

4. A kutatónak a kutatás megkezdése elıtt nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a kutatás 

közben tudomására jutott és összegyőjtött adatok kezelése, felhasználása és esetleges 

publikálása tekintetében magára nézve kötelezınek ismeri el és megtartja az 1995. évi 

LXVI. törvény „a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelmérıl” valamint „a személyes adatok védelmérıl és közérdekő adatok 

nyilvánosságáról” szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit. E nyilatkozat 

hiányában kutatási engedély nem adható ki. 

5. Nyilatkozatot kell tennie továbbá a kutatónak arra nézve, hogy a levéltári kutatás alapján 

elkészítendı tanulmányának egy példányát, illetve annak bibliográfiai adatait a Levéltár 

rendelkezésére bocsátja. 

6. Kutatási korlátozás alá nem esı iratokról a Levéltárban a kutató fénymásolatot 

készíttethet. Másolhatóság tekintetében a levéltári anyag egyedi és pótolhatatlan jellegébıl 
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következıen állagmegóvási okból kivételt képeznek az 1711 elıtt keletkezett iratok. 

Iratanyagot a levéltári helyiségekbıl kivinni a különbözı gyülekezeti rendezvényeken 

kívül csak levéltárközi kölcsönzés keretében külön engedéllyel lehet, a vonatkozó 

biztonsági szabályok megtartásával. 

7. Ha a levéltári anyag fizikai állapota miatt nem bocsátható a kutató rendelkezésére, akkor a 

levéltár másolatban teszi lehetıvé a kutatást, ha a másolatkészítés nem jár az eredeti 

levéltári anyag további rongálódásának vagy megsemmisülésének veszélyével. 

Restaurálásra elıkészített iratanyag a restaurálás befejezéséig nem kutatható, róla másolat 

sem készíthetı. 

Nyíregyháza, 2006. január  
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