RENDSZERVÁLTÁS TÖRTÉNETÉT KUTATÓ INTÉZET ÉS ARCHÍVUM

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan kitölteni!
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv.
24. § (3) bekezdése alapján ____________________________________________________ (név),
____________________________________________________________ (születés helye és ideje),
__________________________________________________________________ (állandó lakhely)
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívumban 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: ____________________________
_________________________________
a nyilatkozat kiadójának saját kezű aláírása
P. H.
_________________________________
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.
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RENDSZERVÁLTÁS TÖRTÉNETÉT KUTATÓ INTÉZET ÉS ARCHÍVUM
Vonatkozó jogszabályi helyek:
– 1995. évi LXVI. törvény 22. §
(1) A közlevéltárban őrzött, az 1990. május 1-je után keletkezett, a keletkezés naptári évétől
számított harminc éven túli, – a 24–25. §-okban foglalt kivételekkel –, továbbá időbeli
korlátozás nélkül abban a levéltári anyagban, amelyet már nyilvánosságra hoztak, illetőleg,
amelynek tartalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény szerint mindenki megismerheti, a kutatni kívánt téma megjelölését tartalmazó
kérelemre bármely természetes személy ingyenesen kutathat, és a kutatásra kiadott levéltári
anyagról saját költségén másolatot készíttethet.
– 1995. évi LXVI. törvény 24. §
(1) Ha 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 születésétől számított kilencven év, ha pedig
a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított
hatvan év.
(2) A védelmi idő lejárta előtt is kutatható az (1) bekezdésben meghatározott levéltári anyag,
ha
a) a kutatás – a kérelmező költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy
b) a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy
hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult, vagy
c) a kutatásra tudományos célból van szükség – feltéve, hogy a 22. §-a (1) bekezdésében
meghatározott harminc, illetőleg tizenöt év már eltelt – és a kutató a (3) és (4)
bekezdésben meghatározott követelményeknek eleget tesz.
(3) A közlevéltár a (2) bekezdés c) pontja szerinti tudományos célú kutatást akkor köteles
engedélyezni, ha a kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző,
közfeladatot ellátó szervnek – a kutató részletes kutatási terve alapján megadott – támogató
állásfoglalását.
(4) A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvénynek a tudományos kutatás céljára való adatkezelésre vonatkozó előírásai szerint
meghatározott módon kezeli és használja fel, továbbá az írásos nyilatkozatban meg kell
jelölnie az adatkezelés helyét.
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