
 
KUTATÁSI SZABÁLYZAT 

 
A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a 
továbbiakban: „Közalapítvány”) archívumában (a továbbiakban: „Archívum”) folyó kutatásokra 
vonatkozóan az alábbi szabályokat kell alkalmazni. 
 
A Közalapítvány Archívumába tartozó anyag a jelen szabályzat alapján hozzáférhető a kutatók 
számára.  
 
1. Az Archívumban bármely természetes személy díjmentesen kutathat.  

2. Ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó Archívum-beli anyag az 
érintett halálozási évét követő harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. Ha a halálozás 
éve nem ismert, és az csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel volna megállapítható, a védelmi idő a 
születés évétől számított kilencven év.  

Amennyiben az érintett születésének és halálozásának időpontja egyaránt nem ismert és azok 
ideje csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel volna megállapítható, akkor a védelmi idő az 
Archívum-beli anyag keletkezésétől számított hatvan év.  

3. A személyes adatokat tartalmazó iratok kutatásának általános szabályai alól kivételt képeznek:  
(a) az Archívum őrizetében lévő letéti anyagok, amelyek csak a letétet tevő által a letéti 
szerződésben rögzített módon kutathatók;  
(b) az Archívum tulajdonában lévő olyan iratok, amelyek valamely személy nyilvános működése 
során keletkeztek (hivatalos levelezés, nyilvános előadások), mivel ezek korlátozás nélkül 
kutathatóak; 
(c) a tudományos kutatás céljából végzett feldolgozások. Ebben az esetben a kutatónak csatolnia 
kell a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó intézmény támogató 
állásfoglalását. A kutatónak egyben írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és 
kigyűjtött személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon kezeli és 
használja fel, továbbá írásban megjelöli az adatkezelés helyét, az adatkezelő személyét, 
elérhetőségét, az adatkezelés célját és jogalapját. 
 
4. Az Archívumban a kutatás engedélyezésének előfeltétele a Kutatási kérelem elnevezésű 
formanyomtatvány szabályszerű kitöltése és benyújtása, amely kérelem a Közalapítvány által 
működtetett Kertész Imre Intézet (a továbbiakban: „Kertész Intézet”) Archívum menüpontjából 
tölthető le. A kitöltött kutatási kérelmet a kutatas@kerteszintezet.hu email címre kell küldeni. A 
kutatás engedélyezeséséről és megtagadásáról  a Közalapítvány írásban értesíti a kérelmezőt.  
 
5. A kutatás pontos időpontját a kutatónak az Archívum munkatársával előzetesen egyeztetnie 
kell. Az Archívumban kutatás hétfőn 10 órától 15 óráig végezhető.  
  
6. Az Archívumban található anyagok kutatásának helye a Kertész Intézet 1068 Budapest, Benczúr 
u. 46. szám alatti kutatóterme.  
 

 7. Hatályba lépés, egyéb rendelkezések. 

 

         A jelen szabályzat 2020. október 23. napján lép hatályba. 

 

mailto:kutatas@kerteszintezet.hu


 Amennyiben a jelen szabályzatban hivatkozott, illetve idézett jogszabályok szövegében utóbb 

 változás áll be, a jelen szabályzat szövegét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell 

 értelmezni. 


