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Az elektronikus masolatkeszites a Tatabanya Megyei Jogu Varos Leveltara (tovabbiakban: 
Leveltar) eseteben a 27/2015 (V. 27.) EMMI rendelet 47. §. alapjan keszult el. 

{ 

I . A leveltari anyag masolasa, fotojegy 

a) A kutatasra kiadott leveltari anyagrol a kutato sajat koltsegen, erre rendszeresitett 
kerolapon igenyelhet masolatot. 

b) A leveltar megtagadhatja a masolat elkesziteset, ha a reprodukcios eljaras vagy annak 
gyakorisaga a leveltari anyag fizikai allapotat karositja, epsegben torteno fennmaradasat 
veszelyezteti. A masolasi kerelem elutasitasat a leveltar 14 munkanapon beliil koteles 
indokolni. 

c) Hagyomanyos fenymasolat keszitheto arrol az iratrol, amelynel allomanyvedelmi aggalyok 
nem merulnek fel. 

Nem fenymasolhato: kotet, fiizott irat, pergamen alapii irat, pecsettel ellatott irat, A/3 
meretnel nagyobb irat, terkep, tervrajz. Ezekrol csak digitalis felvetel keszitheto. 

d) A masolas koltsege onkoltsegszamitas alapjan keriil megallapitasra. 

e) A masolat(ok) atvetele minden esetben a masolati dij kiegyenlitese utan tortenik. 

f) Ha a kutato a szemelyes adatot tartalmazo leveltari anyagrol anonimizalt masolat kiadasat 
keri, illetve ha reszere csak ilyen adhato ki, es ha a felmeriilo koltsegeket elozetes 
nyilatkozataval vallalja, az anonimizalast ligy kell elvegezni, hogy a kiadando masolaton az 
adatoknak az erintett szemellyel/szemelyekkel valo osszekapcsolasa vegervenyesen 
lehetetlenne valjek. 

I 
g) A kutato a kutatoteremben fotojegy elleneben csak hagyomanyos vagy digitalis 
fenykepezogepet hasznalhat. Felvetel - , az anyakonyvi gyiijtemeny kivetelevel - az osszes 
kiadott leveltari anyagrol keszitheto. A felvetelek elkeszitesehez nem szabad allvanyt, kiilon 
megvilagitast es egyeb kiilonleges fototechnikai eszkozt vagy modszert alkalmazni. Specialis 
tudomanyos kutatas eseten a kutato irasbeli keresere a Leveltar igazgatoja engedelyezheti 
egyeb eszkozok (videokamera, filmfelvevo, lapszkenner stb.) hasznalatat. 



I 

I I . Reprodukcios eljarasi es masolatkeszitesi szabalyok 

A leveltari dokumentumokrol keszitett masolatok felhasznalasanak, publikalasanak 
szabalyai: 

a) A levehari dokumentumokrol keszitett masolatok felhasznalasaval, publikalasaval 
kapcsolatos minden felelosseg (ideertve a szemelyisegi es szerzoi jogokbol eredo minden 
felelosseget is) a masolatot keszitteto kutatot terheli. i 

b) A leveltari dokumentumokrol keszitett mindennemii reprodukcio publikalasanak jogat a 
Leveltar fenntartja, a megjelentetesehez a Leveltar elozetes irasbeli engedelye sziikseges. 

c) A szerzoi jogvedelem ala tartozo konyvtari dokumentumokrol masolat nem keszitheto. 

d) Azon kozgyiijtemenyek szamara, amelyekkel a Leveltar elozoleg erre vonatkozoan 
ketoldalii megallapodast kot, a Leveltar dijmentesen engedelyezi az orizeteben levo 
dokumentumok barmilyen formaban torteno kozleset. 

e) A leveltarban orzott leteti anyag eseteben tovabbi korlatozasok lehetnek ervenyben, 
amelyre tekintettel kell lenni. 


