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KUTATÁSI SZABÁLYZAT
A kutatáshoz a kutatni szándékozónak engedélyt kell kérnie. A kutatási engedélyt a Kecskeméti Református
Egyházközség elnöklelkésze adhatja. A Kutatólapot kérjük értelemszerűen, olvashatóan kell kitölteni!
A Levéltárban végezhető kutatások az Ókollégium épületében lévő levéltári helységben folytathatók.
Kutatási napok:
Hétfő

8-12 óráig

Kedd

8-12 óráig

Szerda

13-17 óráig

Csütörtök

10-16 óráig

*A kutatási anyag előkészítése csak keddi napon történik!
A levéltári anyag kiadása a kutatási napokon 8-11, illetve 13-16 óra között, a kutatók kérése szerint történik.
Egy-egy alkalommal a kiadott raktári egységek száma nem haladhatja meg a 1 doboz, 4 kötet vagy 2 csomó
terjedelmet. Anyakönyvek közül egyszerre csak 2 adható ki.
A kutató kabátját, táskáját stb. az erre a célra kijelölt helyen köteles elhelyezni.
A kutató köteles olyan magatartást tanúsítani, amely nem zavarja a többi kutató munkáját. A kutatásra
kijelölt helyeken dohányozni és mobiltelefont használni tilos.
A kutató az általa kutatni kívánt levéltári anyagot a Kérőlap szabályszerű kitöltésével és benyújtásával
igényelheti. Egy kutatási alkalommal egyszerre maximálisan négy kérés nyújtható be.
A kutató a levéltári anyag átvételekor annak állagát – a vele szemben érvényesíthető esetleges kártérítési
felelősség megelőzése érdekében - köteles ellenőrizni, észrevételeit a levéltárossal közölni.
Kérjük, hogy a jegyzetelést ceruzával végezzék! Az iraton illetve könyvön írni, valamint az iratokra,
könyvekre bármiféle saját megjegyzést rávezetni tilos! A kutatásra kiadott levéltári anyag rendjét
megbontani, azt bármilyen módon megrongálni szigorúan tilos! E szabályok megszegése a kutatási engedély
azonnali bevonását vonja maga után!
A kutató az általa kutatott, korlátozás alá nem eső levéltári iratanyagról – amennyiben azt az iratanyag fizikai
állapota lehetővé teszi – térítés díj ellenében fénymásolatot vagy digitálisfényképet készíttethet. Amennyiben
a másolat készítése károsítja a fénymásolandó anyag fizikai állapotát, a levéltár vezetője megtagadhatja a
másolat készítését.
A kutatási szabályok megsértése esetén a kutatási engedély időlegesen vagy véglegesen visszavonható.
Amennyiben a kutató nincs megelégedve a szolgáltatással az intézmény vezetőjénél tehet panaszt.

Alulírott ………………………………….……

nyilatkozom, hogy a kutatás közben tudomásomra jutott és összegyűjtött

adatok kezelése, felhasználása és esetleges publikálása tekintetében a levéltár használati szabályzatát betartom. A
levéltári kutatás alapján elkészített tanulmányból egy példányt, illetve annak bibliográfiai adatait a levéltár
rendelkezésére bocsátom. A kutatási szabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadom és betartom.
………………………………..
kutató

