
Városi Levéltár és Kutatóintézet 
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. 

 
 

 

 

KUTATÁSI KÉRELEM 
 

A kutató neve (nőknél leánykori név is): ………………………………………………………………. 

Anyja neve: ……………………….………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ……………………………………………..………………………………….. 

A személyazonosságot igazoló okmány: szem.igazolvány / útlevél; száma: ………………………….. 

Más ország kutatója esetén az ország megnevezése: ……………………….…………………………. 

Állandó lakcím: ………………………..……………………………………………………………… 

Mobil telefon, e-mail: ……………………….……………………………………………………….. 

A kutatási téma pontos meghatározása: ………………….……………………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

A kutatás tárgyának az időhatára: …………….…………………………………………………..……. 

A kutatás tudományos a kutatás nem tudományos 
 

A témájától, illetve az időhatártól függően az 1995. évi LXVI. tv. 23-25. §-ai alapján csatolt nyilatkozatok, en-
gedélyek, hozzájárulások, állásfoglalások (a szükséges mellékletek megjelölendők) 
 
1. A levéltári anyagot átadó szerv hozzájárulása 23. § (1): 
2. A kuratórium engedélye 23. § (2-3): 
3. A személyes adat kutatása esetén az érintett személy(ek), vagy örökösök, illetve hozzátartozók hozzájárulása 24. § (1-2: a. b): 
4. Támogatói állásfoglalás 24. § (2: c, 3): 
5. Kutatói nyilatkozat 24. § (4-5): 
6. Külföldi kutató esetén az MTA támogató állásfoglalása 24/A. § (1: a, b): 
7. A Kormány engedélye külföldi tudományos intézet részére 24. § (3): 
8. Minősítői hozzájárulás 25. § (1): 

 
Székesfehérvár, 20… ………………………… 
 …………………………………. 
 kutató 

Kutatásra kiadható levéltári anyag: 
 
 
 
 …………………………………. 
 levéltár igazgató 
 
***************************************************************************************************************** 

KUTATÓI NYILATKOZAT 
 
Az 1995. évi LXVI. törvény 24. §-ának (4.) bekezdésében foglalt rendelkezéssel kapcsolatban. 
Alulírott kötelezem magam arra, hogy a Városi Levéltár és Kutatóintézettől kutatásra megkapott levél-
tári anyagból megismert és kigyűjtött személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közér-
dekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. tv 32 §-ában meghatározott módon kezelem és 
használom fel. 
 
Az adatkezelés helye: ................................................................................................................................ 
 
 ………………………. 
 kutató 

Székesfehérvár, 20…    ……………… 

LÁTOGATÓI JEGY sorszáma: KUTATÁSI KÉRELEM sorszáma: 


	Anyja neve: 
	Születési helye és ideje: 
	Más ország kutatója esetén az ország megnevezése: 
	Állandó lakcím: 
	Mobil telefon email: 
	A kutatási téma pontos meghatározása 1: 
	A kutatási téma pontos meghatározása 2: 
	Az adatkezelés helye: 
	A kutató neve: 
	A személyazonosságot igazoló okmány száma: 
	Időhatár: 
	Dátum: 
	A kutatás tudományos: Off
	A kutatás nem tudományos: Off


