
 

 
 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár 

kutatási szabályzata 
 

 
Bevezetés 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár (a továbbiakban: KVL) a köziratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a 

közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai 

követelményekről szóló 27/2015. (V. 27) EMMI rendelet, az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá  a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú rendelete (a 

továbbiakban: GDPR) alapján az őrizetében lévő iratanyagok kutatását és kutatótermének 

használatát az alábbiak szerint határozza meg. 

 

 

 

I. A szabályzat hatálya 
 

1.) A jelen szabályzat hatálya kiterjed a KVL-be az adott évben beiratkozott, érvényes 

látogatói jeggyel rendelkező, a levéltár által őrzött iratanyagban kutatást végző 

személyekre (kutató), valamint a levéltárral jogviszonyban állódolgozókra.  

2.) A levéltár által őrzött iratanyagban kutatásra jogosult, és térítésmentesen kutathat 

minden magyar és külföldi állampolgár, amennyiben eleget tesz a jelen szabályzat, 

valamint a vonatkozó törvények és rendeletek előírásainak. Kiskorúak számára 

látogatói jegy szülői (vagy gondviselői) felelősségvállalási nyilatkozat megtétele 

után állítható ki.  

 

II. Kutatás a KVL iratanyagában 
 

1. BEIRATKOZÁS ÉS HELYSZÍN 

 

Beiratkozás 

 

Beiratkozás nélkül, szabadon kutathatók a KVL honlapján a levéltár által közzétett 

iratok, illetve feltöltött segédletek. 

A levéltárban történő kutatási szándékát – akár a kutatni kívánt téma vagy az iratok 

pontos megjelölésével - e-mailben a vleveltar@dunamuzeum.hu címen jelezheti a 

levéltár irányába. 

VÍZÜGYI LEVÉLTÁR 
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Személyesen a levéltári anyagban történő kutatás csak beiratkozás útján lehetséges. A 

beiratkozáshoz szükséges látogatójegy iránti kérelmet (lásd 1. sz. melléklet) a 

kutatóteremben papíralapon vagy előzetesen elektronikus úton kell kitölteni, amely 

során a levéltár nyilvántartásba veszi a kutató nevét, anyja nevét, születési helyét, 

idejét, lakcímét és személyazonosságát igazoló okmány számát. 

A kutató személyes adatainak védelméről és kezeléséről a Levéltár az Infotv., és a 

GDPR előírásai által megállapított adatkezelési tájékoztató szerint gondoskodik. Az 

ebben foglaltak megismeréséről– a beiratkozás folyamán – a látogatójegy kitöltésekor a 

kutatónak nyilatkoznia kell.  Ezzel együtt a kutató aláírásával a levéltár Kutatási 

szabályzatának megismeréséről, és az abban foglaltak betartásáról is nyilatkozik. A 

kutatásra vonatkozó jogszabályok, jelen szabályzat, továbbá az adatkezelési tájékoztató 

a Levéltár kutatótermében nyomtatott formában, továbbá a Levéltár honlapján is 

elérhetőek. 

A kiállított látogatói jegy személyre szól, másra át nem ruházható, az adott naptári év 

végéig érvényes.  

Csoportos vagy kísérővel történő kutatás során a csoport minden tagja, illetve a kísérő 

személy is köteles beiratkozni és betartani a kutatásra vonatkozó szabályokat. Olyan 

iratok esetében, melyek kutatásához támogatói nyilatkozat (lásd 2. sz. melléklet) 

szükséges, a csoport minden tagjának, illetve a kísérő személynek is rendelkeznie kell. 

 

A látogatói jegyet a levéltár vezetője a 27/2015. (V. 27) EMMI rendelet 43. §-a (4) és 

(5) pontjában felsorolt esetekben érvénytelenítheti, kiadását megtagadhatja, mely 

döntéséről a kutatót írásban értesíti. 

 

 

Helyszín  

 

A levéltár kutatótermében (Busapest IV. kerület, Duna sor 15.) ingyen bocsátja a 

kutató rendelkezésére a kutatásra kért anyagot. 

A kutatószolgálatot az ezzel megbízott levéltáros, kutatótermi felügyelő látja el. 

A kutatóterem nyitva tartása: 

Hétfő:  9-15 

Szerda: 9-16 

Csütörtök: 9-16 

 

 

2.  A KUTATÁS MENETE 
 

A kutató rendelkezésére bocsátható minden olyan levéltári anyag, melynek kutatását 

jogszabály vagy szerződés nem korlátozza, illetve állományvédelmi szempontból is 

biztonságosan kutatható.(Az ide vonatkozó kivételeket lásd a II. 3. pontban). 

 

 

A kutatás megkezdésekor a kutatószolgálat munkatársa megadja a kutató számára a 
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szükséges felvilágosítást, eszerint: 

 

A kutatótermi felügyelő 

 

 ismerteti a levéltár kutatótermi szabályzatát, 

 általános tájékoztatást nyújt a kutatás témájának megismerése után a 

levéltárban őrzött vonatkozó iratokról, 

 további felvilágosításért a kutatót a témájához kapcsolódó iratanyag 

referenséhez irányítja, 

 ismerteti az igénybe vehető szolgáltatások körét, módját, díját, a 

díjfizetés szabályait, 

 folyamatosan ellenőrzi a levéltári anyag használatára vonatkozó 

kutatótermi szabályzat előírásainak betartását. 

 

a) Iratanyag igénylése a kutatáshoz 

A látogatójeggyel, kutatási engedéllyel rendelkező személy az általa kutatni kívánt 

levéltári anyagot a kutatótermi felügyelőtől kérőlap szabályszerű kitöltésével és 

benyújtásával igényelheti. 

 

 Kérőlap 

A kérőlapot a kutató a kutatóterem felügyelőjénél található segédletek 

felhasználásával, szükség esetén a kutatószolgálatot ellátó levéltáros szóbeli 

tájékoztatása alapján tölti ki. 

A levéltárban őrzött iratokról az alábbi segédletek állnak rendelkezésre: 

 fondjegyzék, 

 raktári jegyzék, 

 egyes fondok esetében elektronikus jegyzék. 

 

A kérőlap tartalmazza: 

 a kérőlap sorszámát 

 a levéltári anyag pontos jelzetét (fond törzsszáma, megnevezése, raktári 

egység száma, kiemelt iratok esetén az ügyirat iktatószáma), az iratok 

évkörét 

 a kérőlap beadásának keltét, 

 a kutató és a kutaótermi referens aláírását. 

 

A kutató egyszerre 4 kérőlapot nyújthat be. Az egy kérőlapra kiadható levéltári 

anyag mennyisége: 

 raktári egységenként kikért iratanyag esetében egy doboznyi vagy 

csomónyi, 

 kötetek esetében 5 kötet, 

 jelzetenként igényelt iratanyag esetén 10 jelzetnyi, 

 ügyiratszámonként kikért iratanyag esetében – amennyiben azok 

összterjedelme nem éri el a 0,5 ifm-t – maximum 20 ügyiratot 
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 térképből 10 db, 

 fotókból 10 db. 

 

 Őrjegy 

Minden raktári vagy levéltári egységről külön-külön őrjegyet kell kiállítani és azt az 

anyag referense a kiemelt anyag raktári helyén őrzi. 

Az őrjegy tartalmazza: 

 a kutatásra kért raktári vagy levéltári egység pontos jelzetét (a fond 

száma, megnevezése, raktári egység száma, kiemelt irat esetében az 

ügyirat iktatószáma), 

 a kérőlap iktatószámát 

 dátumot 

 a referens nevét 

 

 

A kutatás megkezdése előtt a kutató minden látogatási esetnél köteles a kutatói 

naplóba beírni a dátumot, a látogatójegyének sorszámát, a kérőlap(ok) sorszámát és 

aláírását. 

A kutató hibájából hiányosan, pontatlanul vagy tévesen a kutató által megadott jelzet 

következtében részlegesen teljesített, vagy nem teljesített kérésekért a levéltár 

felelősséget nem vállal. 
Amennyiben több kutató is ugyanazt az iratanyagot szeretné kutatni, a levéltár 

munkatársa értesíti a másodikként ugyanazt az iratanyagot kikért kutatót, hogy 

kérése várólistán van. 

 

b) Az iratanyag használata 

A kutató a kérőlap kitöltése után a kutatóterem felügyelőjétől átvett iratanyag 

épségéről, hiánytalanságáról meggyőződik. Az előforduló – korábbi időből 

származó – hiányokat az anyagban elhelyezett jegyzék jelzi, annak okairól a 

kutatóterem felügyelője szóbeli tájékoztatást ad. A kutató az átvett iratok eredeti 

állapotát és rendjét köteles megőrizni. 

Ha a kutatásra kikért anyagról másolati példány is rendelkezésre áll, akkor a levéltár 

a kutatást a másolat kiadásával teszi lehetővé. E szabály alól a kutatás témáját, 

különös szempontjait mérlegelve a levéltár vezetője esetenként felmentést adhat. 

A kutatásra kiadott anyag csak a kutatóteremben használható.  

 

A kutatóterem nyitvatartása idején a levéltár gondoskodik a kutatóterem állandó 

felügyeletéről, a levéltári anyag sérülésmentes és biztonságos körülmények közötti 

kutathatóságáról, a kutatók levéltári anyaggal való ellátásáról és megfelelő szakmai 

tájékoztatásáról. 

 

  

c)  A kutatóterem használatának rendje 

A kutatótermi helyfoglalásnál a bejelentkezés sorrendje a meghatározó. A 

kutatóteremben maximum 4 kutatóhely áll rendelkezésre. További kutatókat 
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egyidejűleg a levéltár nem tud fogadni. 

A kutatótermi asztalnál csak laptop, írószer és jegyzetfüzet használható. (Fotójegy 

váltása esetén saját fényképezőgép használható.) 

A kutató más személy kutatásához kiemelt iratanyagot nem kutathat. Ennek 

megszegése a kutatás felfüggesztését vonja maga után. 

 

Szigorúan tilos: 

 az anyag eredeti rendjét megváltoztatni, 

 a lapszámozástól eltérni, 

 az anyagból bármit kiemelni, 

 szövegrészeket aláhúzni, 

 bármit az iratra jegyzetelni, 

 az irat fölött írni. 

 

 

A kutatóteremben tilos: 

 kabátot, táskát tartani, 

 élelmiszert és italt fogyasztani, 

 mobiltelefont – fotójegy vásárlását követő fotózás kivételével – használni, 

 a terem csendjét bármilyen módon megzavarni. 

Kabátot, esernyőt, személyes tárgyakat stb. a levéltár folyosóján található fogason 

kell a kutatónak elhelyeznie. 

 

d) Az iratanyag visszaadása 

 

A kutatásra kiadott iratanyag visszavétele a kutatóterem zárása előtt fél órával 14.30 

órakor, illetve 15.30 órakor kezdődik. A kutatás befejezése után visszaadott levéltári 

anyagot a kutatóterem felügyelője a kutató jelenlétében ismételten ellenőrzi. Az 

anyag visszavételénél jelentkező hiányokért, károsodásért a kutatót terheli a 

felelősség. A kutatási engedélyt a levéltárvezető visszavonhatja attól a személytől, 

aki iratot eltulajdonít, megrongál, a kutatótermi szabályzat előírásait nem tartja be, 

vagy magatartásával zavarja a levéltár rendjét. 

 

Amennyiben a kutatónak hosszabb ideig szüksége van a kikért dokumentumokra, 

azt a kutatóteremben erre a célra kijelölt szekrényben, iratpolcon kell elhelyezni. Ha 

a kutató 30 napon belül nem folytatja a kutatást, az anyagot a levéltáros a raktári 

helyére teszi vissza. Ismételt megtekintéséhez új kérőlapot, őrjegyet kell kiállítani. 

 

A kutatásra kiadott iratanyag eredeti őrzési helyére történő visszahelyezésekor a 

referens az őrjegy alapján ellenőrzi az iratanyag jelzetét, majd az iratanyag 

visszahelyezésekor a referens az őrjegy megfelelő rovatát áthúzza. Az őrjegy 

beteltével, az utolsó bejegyzés érvénytelenítésével egyidejűleg az őrjegy is 

megsemmisítésre kerül. 
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3. KUTATÁSI KORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ LEVÉLTÁRI ANYAG KUTATÁSA 

 

1. A levéltárban bármely természetes személy ingyen kutathat és a kutatásra kiadott 

levéltári anyagról saját költségén másolatot készíttethet: 

b)  a levéltár őrizetében lévő, a keletkezés naptári évétől számított 30 éven 

túli iratanyagban [Ltv. 22. §], 

 

Kivételt képez és csak e szabályzat II/3. fejezet 4,5,6,7 pontjaiban meghatározott 

feltételekkel kutatható: 

 

 a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag [Ltv. 24-24/A. §], 

 a minősített adatot tartalmazó levéltári anyag [Ltv. 25. § (1)], 

 a nemzetközi kötelezettségvállalás körében keletkezett, továbbá külföldi 

szerv vagy személy által átadott irat [Ltv. 25. § (2) a.)], 

 a köziratnak nem minősülő levéltári anyag [Ltv. 25. § (2) b.)], 

 letéti megőrzés keretében levéltárba került iratanyagok kutathatóságánál a 

letéti szerződésben foglaltak irányadók [27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 

16. §], 

 a levéltári anyag fizikai állapota miatt fokozott állományvédelemre szoruló 

iratanyag [Ltv. 25. § (3)]. 

 

c) időbeli korlátozás nélkül abban a levéltári anyagban, amelyet már jogszerűen 

nyilvánosságra hoztak [Ltv. 22. §], 

d) vagy amelynek tartalma az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján 

bárki számára kutatható [Ltv. 22. §] 

2.) Az átadó szerv vagy az érintett levéltári anyag tekintetében illetékes jogutódja 

hozzájárulásával és a levéltár engedélyével kutatható a keletkezés naptári évétől 

számított 30 év lejárta előtti iratanyag. [Ltv. 23. §] 

3.) Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári anyagában a kutatást a levéltár 

engedélyezi. [Ltv. 23. §] 

4.) A minősítő hozzájárulásával kutatható a minősítő által meghatározott érvényességi 

idő lejártáig a minősített adatot vagy törvényben meghatározott egyéb más titkot 

tartalmazó levéltári anyag. [Ltv. 25. § (1)] 

5.) Kutatási korlátozással átadott iratokban az átadó által meghatározott korlátozó 

feltételek megszűnése, illetve a kikötött idő eltelte után végezhető kutatás [Ltv. 25. 

§ (2)]: 

a) a nemzetközi kötelezettségvállalás körében keletkezett iratokban, 

b) a külföldi szerv vagy személy által átadott iratokban, 

c) a köziratnak nem minősülő levéltári anyagban. 

6.) Személyes adatot tartalmazó levéltári anyag kutatásának szabályai az alábbiak: 

[Ltv. 24. §, 24/A §] 

a) A védelmi idők figyelembevételével bárki kutathatja a levéltárban őrzött 

személyes adatokat tartalmazó iratokat: 

 az érintett személy halálozási évét követő 30 év elteltével (30 év védelmi 
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idő), 

 amennyiben a halálozás éve nem ismert a védelmi idő az érintett születésétől 

számított 90 év, 

 ha a születés és halálozás időpontja ismeretlen, a védelmi idő a levéltári 

anyag keletkezésétől számított 60 év. 

b) a védelmi idő lejárta előtt a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag akkor 

kutatható, ha 

 a kutatás anonimizált másolattal megvalósítható, 

 a kutatáshoz az érintett, illetve halála után bármely örököse, a Polgári 

Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa  a kutató 

kérésére hozzájárul. A hozzájáruló írásbeli nyilatkozatának tartalmaznia kell 

az érintett minőségének meghatározását, továbbá azt, hogy elfogadja a 

kutató által megismert személyes adat – kutatás célja szerinti – 

felhasználását és a személyes adatot tartalmazó irat másolhatóságát (lásd 3. 

sz. melléklet). A hozzájáruláshoz két tanú együttes aláírása szükséges.  

 a kutatásra tudományos célból van szükség és a kutatásra kért iratanyag a 

keletkezés naptári évétől számított 30 éven túli. Ebben az esetben a feltárt 

személyes adatot tartalmazó iratról a védelmi idő lejárta előtt is készíttethet a 

kutató nem anonimizált másolatot. A személyes adatot tartalmazó levéltári 

anyag védelmi idő lejárta előtti tudományos célú kutatáshoz csatolni kell a 

kutatónak egy, a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot 

ellátó szervnek a támogató állásfoglalását. Továbbá írásban nyilatkozni kell 

a kutató által megismert személyes adat - kutatás célja szerinti - 

felhasználásának elfogadásáról, valamint a személyes adatot tartalmazó 

iratok másolhatóságáról (lásd 4. sz. melléklet). 

 Személyes adatok azonos védelmét biztosító ország kutatója számára 

személyes adatot tartalmazó levéltári anyagban a kutatás tudományos 

célból a védelmi idő lejárta előtt is engedélyezhető, amennyiben 

 a kutatásra kért levéltári anyag keletkezésének naptári évétől 

számított 30 év eltelt. A feltárt személyes adatot tartalmazó iratról a 

védelmi idő lejárta előtt is készíttethet a kutató nem anonimizált 

másolatot. 

 ha a kutató a kutatás megkezdése előtt, annak feltételeként írásos 

nyilatkozatban vállalja, hogy a megismert és kigyűjtött személyes 

adatokat az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) és az Infotv. 

szabályai szerint 9 meghatározott módon kezeli és használja fel. A 

kutatónak nyilatkoznia kell arról is, hogy az adatok megismerése 

tudományos kutatás céljából szükséges. 

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

levéltár saját költségére másolat készítésével is teljesítheti a kutatási kérelmet abban 

az esetben, ha ezáltal az iratanyag fizikai állapota nem romlik tovább, nem 

veszélyezteti megsemmisülés és a másolási költség a szokványos díj ötszörösét nem 

haladja meg. A másolás többletköltsége a kutatót terheli. [Ltv. 25. § (3)] 
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III. Másolat készítése 

 
A kutató kérésére a levéltárban őrzött és kutatott iratokról másolat készíthető és 

készíttethető.  

Egyes iratokról állományvédelmi okok miatt fénymásolat ill. digitális másolat nem 

készíthető (pl.: az összefűzött iratok, nagyméretű térképek, címereslevelek stb.), de a 

fényképezés a kutató szervezésében elvégezhető. 

 

Fotó készítése az iratanyagról a kutató saját tulajdonú fényképezőgépével, 

mobiltelefonjával vagy tabletjével lehetséges. Felvétel minden kiadott levéltári 

anyagról készíthető, de tilos külön megvilágítást (pl. vakut), egyéb fotótechnikai 

eszközöket, módszereket alkalmazni, továbbá a másolatkészítésre szolgáló eszköz 

nem érintkezhet a másolandó irattal, és tilos az irat hajtogatása. A szolgáltatás 

fotójegy kiváltásával vehető igénybe. 

 

Egyéb reprodukciós eljárást – fénymásolást, digitalizálást – a levéltár munkatársai 

végzik el. A másolatkészítéskor az adott levéltári irat fizikai állapota 

figyelembevételével történik, ha a másolatkészítés az irat fizikai állapotát 

veszélyezteti, károsíthatja, a levéltár megtagadhatja a másolatkészítést. A másolat(ok) 

átvétele, megküldése minden esetben a másolási díj kiegyenlítése után történik. A 

másolatok ellenértékét készpénzben lehet kiegyenlíteni. 

 

A reprodukciós szolgáltatások esetében a megrendelő minden esetben egy 

számlakérő nyomtatványt kap készhez – ezen neve, lakcíme, postázási címe, 

adóazonosító jele (cég esetében adószáma), telefonszáma van feltűntetve, aláírással 

hitelesítve -, a befizetéséről szóló számlát a levéltár fenntartója állítja kis, és postázza 

a megrendelő címére. 

 

A reprográfiai szolgáltatások vállalásának időhatárai a másolandó iratok 

mennyiségétől és fizikai állapotától függően az aznapi vállalástól 15 munkanapig 

terjedhet. 

 

E-mailben, telefonon történő megrendelések menetéről a levéltár munkatársai 

nyújtanak bővebb tájékoztatást.  

 

A másolatok felhasználása kizárólag kutatási céllal lehetséges. Nyilvánosságra hozni, 

nyomtatott vagy elektronikus formában közzétenni csak a levéltár előzetes 

hozzájárulásával, közlési engedély benyújtását követően (lásd 5. sz. melléklet) 

lehetséges. 
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Másolati díjak 

 
Fénymásolás 
(fekete-fehér) 

A4, A3 600 Ft/darab 

Fotójegy (saját 
fényképezőgéppel) 

félnapos 2.500 Ft 
napi 4.000 Ft 

Digitalizálás  eredetiről A3-ig vagy digitális 
gyűjteményből 

150 Ft/felvétel 

 

A feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adót. 

 

 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 19. 

 

 

levéltárvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 
 

MELLÉKLETEK 
 

 

 

 

1. számú melléklet: Látógatójegy iránti kérelem 

2. számú melléklet: Támogató nyilatkozat  

3. számú melléklet: Nyilatkozat (az érintett részéről személyes és különleges adatok 

megismerése esetén) 

4. számú melléklet: Kutatói nyilatkozat 

5. számú melléklet: Közlési engedély kérelem 
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Látogatójegy sorszáma: ……………… 

 
LÁTÓGATÓJEGY IRÁNTI KÉRELEM 

 

 
1.  Kutató neve: 

 

2.  Lakcíme: 

 

3.  Személyi igazolvány (útlevél) száma: 

 

4.  Születési hely, idő: 

 

5.  Anyja neve: 

 

6. Telefonszáma: 

 

                     7.  Kutatás tárgya, célja: 

 

 

8.  A kutatás évköre: 

 

9.  Kutatást támogató szerv: 

 

 

 

 
 

 

Aláírásommal kijelentem, hogy a Levéltárra vonatkozó Kutatási Szabályzatot megismertem és az 

abban foglaltakat elfogadom. A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár adatkezelési tájékoztatóját 

megismertem, személyes adataim kezeléséhez az abban foglaltak szerint hozzájárulok. 

 

 

Budapest, …................................. 

 

 

 

              …................................................….....                                  ………………………………..  

  

              A kutató regisztrációját tudomásul vettem.                                           kutató 

                                  (levéltárvezető) 
 

                 

VÍZÜGYI LEVÉLTÁR 
 

Kutatási szabályzat 1. számú melléklete 
melléklet 

mailto:vleveltar@mail.dunamuzeum.org.hu
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TÁMOGATÓ NYILATKOZAT 

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. tv. 24.§ (3) bekezdése alapján ............................................................(név), 

……………………(szem. ig. szám), ………………………………………………... 

(állandó lakhely) a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltárban végzendő kutatásához 

támogató állásfoglalásomat kérte. 

 

A kutatás tárgya: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A kutatás időhatára: 

………………………………………………………………………………… 

 

A benyújtott részletes kutatási terv alapján megállapítottam, hogy a kutatás 

tudományos célú; a levéltári anyagban való kutatás engedélyezését támogatom. 

 

 

Kelt: …………………………. 

 

 

                   P.H. ………………………………………………….. 

 a nyilatkozat kiadójának saját kezű aláírása 

 

 ………………………………………………….. 

      a nyilatkozat kiadójának neve és beosztása 

 

 

Támogató nyilatkozatot tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv vezetője állíthat 

ki. Formailag a támogató nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha azon a kiállító szerv vezetőjének neve és 

beosztása gépelt formában is szerepel, és a nyilatkozaton szerepel a kiállító intézmény pecsétje és a kiállítás 

dátuma is. A „kutatás időhatára” kérdés esetén a kutatni kívánt iratanyag évkörét kell megadni. 

 

 

 

 

VÍZÜGYI LEVÉLTÁR 
 

Kutatási szabályzat 2. számú melléklete 
melléklet 
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         Nyilatkozat 
         (az érintett részéről személyes és különleges adatok megismerése esetén) 

 

 

Alulírott ……………………………….., leánykori név:……………………………; 

születési hely és idő:.….……………………………………………………………...; 

anyja neve:……………………………………; személyazonosságát igazoló okmány 

száma:……………………; lakhely:…………………………………………………. 

……………………………………., hozzájárulok ahhoz, hogy …………………….. 

(kutató neve)………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….... 

….... témában folytatott tudományos kutatás céljából a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Levélár őrzésében és kezelésében lévő iratanyagban rám vonatkozó: 

 

 

1. személyes adato(ka)t       2. különleges adato(ka)t 

- megismerhesse*       - megismerhesse 

- arról másolatot kaphasson*     - arról másolatot kaphasson* 

 

Ezt a nyilatkozatot két aláírást hitelesítő tanú előtt tettem. 

 

Budapest, 20……………………………….          

                                                                                ……………………………… 

                                                                                                   (aláírás) 

 

Tanuk:  

1. ……………………………………….      ……………………………………. 

                            név 

2. ……………………………………….      ……………………………………. 

                            név 
 

 
* a megfelelő részek aláhúzandók 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 
Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének 4. cikke alapján: 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható 
A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 9. cikke alapján: 
2. A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi 
azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok 

VÍZÜGYI LEVÉLTÁR 
 

A kutatási kérelem sorszáma: ……………… 

Kutatási szabályzat 3. számú melléklete 
melléklet 
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                 Látogatójegy sorszáma: ……………… 

 

 

Kutatói nyilatkozat 

az 1995. évi LXVI. tv. 24. §-ának 4. bekezdésében foglalt rendelkezésekkel kapcsolatban 

(belföldi kutató részéről) 

 

 

 

Alulírott kötelezem magam arra, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár kutatásra 

megkapott iratanyagából megismert és kigyűjtött személyes adatokat az Európai 

parlament és a Tanács 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletében és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

meghatározott módon kezelem és használom fel.  

 

Az adatkezelés helye: ............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Budapest, 20….. év ……………………. hónap …… nap 

                                                                                  

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                  ……………………………………….. 

                                                                                                              (aláírás) 

 

 

Kitöltési utasítás: 

1. A referens köteles figyelemmel kísérni, hogy a kutatóhoz a kutatás idején személyes 

adatokat tartalmazó levéltári anyag jogosulatlanul ne kerüljön. Ha a kutató a kutatás során 

személyes adatot, adatokat tartalmazó iratokat is kikér, a kutatónak a kutatni kívánt iratok 

kiadása előtt ki kell tölteni a „Kutatói nyilatkozat”-ot, amelyet a „Kutatási kérelem”-hez 

kell csatolni. 

2. „Kutatói nyilatkozat” írásbeli megtételére csak azok a kutatók kötelezettek, akik a Ltv. 

24. § (1-4.) bekezdése alapján személyes adatokat tartalmazó levéltári anyagban kívánnak 

kutatni 

 

 

 

 

VÍZÜGYI LEVÉLTÁR 
 

Kutatási szabályzat 4. számú melléklete 
melléklet 
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                                                     Közlési engedély kérelem 
 

         A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár iratairól 

készült másolatok felhasználásához 

 
 

Kérelmező személy, 

szervezet vagy cég neve 

 

E-mail címe  

Levelezési cím  

Közzététel jellege 

 

tudományos  ismeretterjesztő  

oktatási (pl. szak-

, PhD-dolgozat) 
 közgyűjteményi 

 

reklám  egyéb  

Közzététel formája 

 

könyv, folyóirat  
könyv, folyóirat – 

címlap 

 

könyv, folyóirat – 

hátlap 
 képes magazin 

 

napi- és hetilap  film, rádió-, TV-műsor 
 

digitális kiadvány 

(CD, DVD) 
 CD, DVD borító 

 

internet  kiállítási reprodukció  

dekoráció  egyéb  

A közzététel tervezett helye  

A közzététel tervezett címe  

A közzététel tervezett 
időpontja 

 

A tervezett példányszám  

 

Kiválasztott 

iratok pontos 

jelzete 

Kiválasztott iratok pontos 

megnevezése 

Oldalszám, 

fólió, darab 

  

 

 

   

   

 

 

 

_____________, 20___év___hónap___nap   

__________________________ 

                                   aláírás 

Kutatási szabályzat 5. számú melléklete 
melléklet 

VÍZÜGYI LEVÉLTÁR 
 


