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A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai 

követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 44. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján — figyelembe véve a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló, többször módosított 1995. évi LXVI. törvény [a továbbiakban: Levéltári törvény] 22–26. §-ában, a 

már hivatkozott 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 44–46. §-ában foglaltakat, 

valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény [a továbbiakban Adatvédelmi törvény] rendelkezéseit — a Budapesti Corvinus Egyetem Entz 

Ferenc Könyvtár és Levéltár levéltárhasználatát az alábbiak szerint szabályozom: 

  

I. Általános rendelkezések 

  

1. A Szabályzat célja és hatálya 

1.1 A Szabályzat célja, hogy a hatályban lévő jogszabályokkal összhangban szabályozza a Levéltár 
őrizetében lévő iratokhoz való hozzáférést, s ez által lehetőséget biztosítson mindenki számára a — 
nemzeti, helyi, intézményi, családi és személyes — múlt feltárására, megismerésére. 

1.2 A Szabályzat hatálya kiterjed minden, a Levéltár őrizetében lévő anyagban történő kutatási 
szándékát kutatási kérelem benyújtásával bejelentő természetes személyre. 

  

II. Kutatási jogosultság 

  

2. Kutatási jogosultság és megszerzése 

2.1 A Levéltári törvény 22. § (1) bekezdése értelmében a kutatni kívánt téma megjelölését tartalmazó 
kérelem benyújtását követően bármely természetes személy ingyenesen folytathat levéltári kutatásokat. 

2.2 A kutatási kérelmet a Levéltár által rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A 
kérelemnek tartalmaznia kell: 

a)  a kutatni kívánt téma megjelölését, 

b)  a kutatni kívánt időszak határait, 

c)  a kutatás célját. 

2.3 A kutatási kérelem kitölthető: 

a)  személyesen a Levéltár kutatószolgálatán (1118 Budapest, Ménesi út 44.), 

b)  interneten keresztül az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár honlapján (http://efkl.uni-corvinus.hu/ ). 

http://efkl.uni-corvinus.hu/
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2.4 A kutatni kívánt téma változása esetén új kutatási kérelmet kell leadni. Az egy időben leadható 
kutatási kérelmek száma nincs korlátozva, ugyanakkor a megfogalmazott kutatási célok és előzetes 
ütemtervek ismeretében a Levéltár kérheti a kutatási kérelmek egyeztetését a kutatótól. 

2.5 A Levéltár a kérelem benyújtását és a személyazonosító adatok nyilvántartásba vételét követően 
látogatói jegyet állít ki a kérelmező részére. A Levéltár által kibocsátott látogatói jegy tárgyév december 
31-éig érvényes, érvényességének időtartama azonban korlátlan számban meghosszabbítható. 

2.6 A kérelmező a látogatói jegy átvételekor aláírásával nyilatkozik a kutatásra vonatkozó, bevezetőben 
említett jogszabályok, valamint a Levéltár kutatásra vonatkozó belső szabályzatainak ismeretéről, 
megadott személyazonosító adatainak valódiságáról. Az említett jogszabályok és szabályzatok hatályos 
szövege a kutatóteremben és a Levéltár honlapján is megtalálható. 

2.7 A Levéltárban kutatást folytatni kizárólag a Levéltár által kiállított érvényes látogatói jegy birtokában 
lehet. 

  

3. A látogatói jegy kiállításának megtagadása és a már kiadott látogatói jegy visszavonása 

3.1 A Levéltár megtagadja a látogatói jegy kiadását, vagy visszavonja a már kiadott látogatói jegyet, 
amennyiben 

a)  a kérelmező felszólításra sem adja meg a jelen Szabályzat 2.2 pontjában foglalt adatokat, vagy 
nem nyilatkozik jelen Szabályzat 2.6 pontja szerint a kutatás feltételeinek megismeréséről, 

b)  a kérelmező a jelen Szabályzat 2.2 pontjában foglalt adatok közlésekor valótlan adatok 
megadásával megkísérli félrevezetni a Levéltárat, 

c)  a kutató a kutatás során, vagy a kutatás szüneteiben az Egyetem épületében tartózkodva 
megsérti a jelen Szabályzat 2.6 pontjában hivatkozott jogszabályok és szabályzatok 
rendelkezéseit. 

3.2 Figyelembe véve a Levéltár által őrzött anyagok egyedi és pótolhatatlan jellegét, a 3.1 c) pontban 
foglaltakat nem csupán a jogszabályok és szabályzatok tényleges megsértése esetén kell 
megvalósultnak tekinteni (pl. levéltári anyagban történő károkozás esetén, stb.). A megsértésre irányuló 
nyilvánvaló szándék önmagában kimeríti a c) pontban foglaltakat (pl. előkészület a levéltári anyag 
szándékos megrongálására; gondatlanság esetén a veszélyeztető körülmények elhárítását célzó 
felszólítás figyelmen kívül hagyása, stb.). 

3.3 A látogatói jegy kiállításának megtagadásáról, valamint a látogatói jegy visszavonásáról a Levéltár 
vezetője dönt. Döntéséről írásban köteles tájékoztatni az érintettet, valamint a fenntartó képviselőjét. 

3.4 Amennyiben a látogatói jegy visszavonására a 3.1 c) pontja értelmében kerül sor, a levéltáros 
köteles jegyzőkönyvet felvenni az esetről, amelyben fel kell tüntetni: 

a)  az érintett kutató nevét, 

b)  a jegyzőkönyvezés dátumát, 

c)  az esemény leírását (szükséges esetén fényképekkel is dokumentálva a károkozást), 

d)  az esemény időpontját, 
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e)  a jegyzőkönyvvezető levéltári (kutatószolgálati) munkatárs nevét és aláírását, 

f)  két tanú nevét, személyazonosításra alkalmas adatait, aláírását. 

  

III. Kutatási korlátozások 

  

A Levéltári törvény értelmében fennálló kutatási korlátozások 

4.1 A Levéltári törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Levéltárban őrzött, 1990. május 
1-jét követően keletkezett dokumentumok a keletkezés naptári évétől számított harminc éven túl 
kutathatók. 

4.2 A Levéltári törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Szabályzat 4.1 pontjában 
meghatározott dokumentumok közül a belső használatra készült, valamint a döntés előkészítést 
tartalmazó levéltári anyagban folytatható kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a Levéltár 
engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári anyagában a kutatást a Levéltár engedélyezi. A 
kutatni kívánt levéltári anyagra vonatkozó hozzájárulás beszerzése a kutatni szándékozó személy 
feladata. A kutatás engedélyezése a hozzájárulás megléte esetén automatikus, azonban az a 4.3 
pontban meghatározottak figyelembe vételével történik. 

4.3 A Levéltári törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a törvény másként nem 
rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év 
után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem ismert, az érintett 
születéstől számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári 
anyag keletkezésétől számított hatvan év. A védelmi idő lejárta előtt is kutatható a levéltári anyag, 
amennyiben: 

a) a kutatás — a kérelmező költségére — anonimizált másolattal is megvalósítható, 

b) a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója 
a kutató kérésére írásban hozzájárult a kutatás célja szerinti felhasználás elfogadásáról, 
valamint a személyes adatokat tartalmazó iratok másolhatóságáról, 

c) a kutatásra tudományos célból van szükség és a 4.1 és a 4.4 pontokban meghatározott 
feltételek teljesülnek — a 4.3 pontban meghatározott követelményeknek eleget tesz. 

4.4 A Levéltár a 4.3 c) pontban foglalt tudományos célú kutatást abban az esetben engedélyezi, ha a 
kutató 

1. csatolja egy tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szervnek — a 
kutató részletes kutatási terve alapján megadott — támogató állásfoglalását. A kutató a Levéltár 
kutatószolgálatán köteles bemutatni részletes kutatási tervét, amely alapján a támogató 
állásfoglalást megkapta és 

2. írásos nyilatkozatban vállalja, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat az 
Adatvédelmi törvény 32. §-ában meghatározott módon kezeli és használja fel, továbbá az 
írásos nyilatkozatban megjelöli az adatkezelés helyét. 
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4.5 A Levéltári törvény 25. § (2) b) pontjában foglaltak értelmében a Levéltár nem engedélyezi a 
kutatást abban a köziratnak nem minősülő levéltári anyagban, amely az átadó szerv vagy természetes 
személy által meghatározott feltételek alapján még nem kutatható. 

IV. További kutatási korlátozások 

5.1 A Levéltári törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a törvény bizonyos sajátos irat együttesek 
esetében a 4.3 pontban idézettől eltérő védelmi időt határozhat meg. 

5.2 Eltérő szabályok vonatkoznak a minősített iratokra, ezek tekintetében a minősített adat védelméről 
szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók. 

V. Záró rendelkezések 

  

6. A Levéltár Kutatótermi Szabályzata 

A Levéltár a levéltári anyag kutatótermi használatának módját, valamint az igénybe vehető 
szolgáltatások körét a Rendelet 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján elkészített Kutatótermi 
Szabályzatában határozza meg.  

7. Mellékletek 

Jelen Szabályzat mellékletét képezi a Levéltári Kutatótermi Szabályzat. 

  

  
 Dr. Hrotkó Károly 
 elnök 


