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Kutatási szabályzat 1. sz. melléklet 
 

 
Látogatói jegy száma: .……./20.... 

Kutatói adatlap 
 

A kutató neve:  ..................................................................................................................................  

A kutató születési neve: .....................................................................................................................  

Anyja születési neve: .........................................................................................................................  

A kutató születési helye:  ..................................................................................................................  

A kutató születési ideje (év, hónap, nap):  ........................................................................................  

A kutató állandó lakhelye: .................................................................................................................  

A kutató állampolgársága: .................................................................................................................  

Levelezési címe (amennyiben eltér):  ................................................................................................  

Telefon:  ............................................................................................................................................  

E-mail:  ..............................................................................................................................................  

A kutatás tárgya/témája:  .................................................................................................................  

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

A kutatandó iratok keletkezési ideje: ................................................................................................  

A kutatás jellege (kérjük jelölni): magán, tudományos 

A kutatást támogató szerv (csak tudományos jellegű, személyes adatokat érintő kutatás esetén): 

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

Alulírott kijelentem, hogy a Budapest Főváros Levéltára által kiadott Kutatási Szabályzatot, 
valamint az 1995. évi LXVI. törvény, és a 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet levéltári kutatásra 
vonatkozó részeit elolvastam, megértettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem. A levéltári 
kutatás ideje alatt a Kutatási Szabályzatban és a jogszabályokban foglaltakat elfogadom és 
betartom. A BFL Kutatószolgálati adatkezelési tájékoztatóját megismertem, személyes adataim 
kezeléséhez az abban foglaltak szerint hozzájárulok. A hatályos adatvédelmi és személyiségi jogok 
védelmére vonatkozó előírásokat kutatásom során fokozott figyelemmel betartom, ezen jogok 
általam történt esetleges megsértéséből keletkező következményekért minden felelősséget 
vállalok. 

 
Hozzájárulok, hogy a BFL Kutatószolgálata kutatással kapcsolatos tájékoztatást küldjön 
számomra. 
 

Budapest, 20.......................................... 

 ………………………………………………… 
 Kutató 

 



 
 

Annex Nr. 1/a to the Regulation for Use of Archives 
 

 
Registration Nr.: ……./20…… 

 
Researcher registration form 

 
Name:  ..........................................................................................................................................  

Mother’s birth name:  ...................................................................................................................  

Place of birth:  ..............................................................................................................................  

Date of birth:  ...............................................................................................................................  

Address: ........................................................................................................................................   
 

Address (in Hungary): ..................................................................................................................  

 
E-mail:  .........................................................................................................................................  

Nationality:  ..................................................................................................................................  

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

Subject of the research: ................................................................................................................  

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

Purpose of the research: ...............................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  

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

I acknowledge and I have read and taken note of that I was informed about the Regulations for 
Use of the Budapest City Archives, as well as the relevant parts of Act LXVI of 1995 on 
public records, public archives, and the protection of private archives and the ministerial order 
of 27/2015. (V. 27.) EMMI. During my research at the archives, I accept that I am responsible 
for complying with the above-mentioned legislation. I acknowledge that I was informed about 
the data management of the Research Service and I accept that my personal data will be 
managed as set out therein. During my research, I closely follow the governing rules and 
regulations on data protection and rights relating to personality. I understand the consequences 
of violating rules and in case of any violation, I take the full responsibility. 

 
 

I declare my consent that the Research Service of the BCA notify me on research matters.  
 

 

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

 Signature 

 



kutatási szabályzat 2. sz. melléklet 

Anyja neve: 

Születési idő, hely: 

Születési név: 

Állandó lakcíme: 

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

A látogatói jegy birtokosa jogosult Budapest Főváros Levéltára 
kutatótermeiben – a hatályos jogszabályok és előírások keretein 
belül – az intézmény őrizetében lévő iratanyagban kutatásokat 
végezni. A látogatói jegy a folyó év végéig vagy visszavonásig 

érvényes, azt minden évben ismételten meg kell újítani. 
 
 

A kutatóterembe kabátot, táskát vagy az iratok épségét veszélyeztető 
anyagokat (pl. ételt, italt) bevinni TILOS. Jegyzeteléshez csak ceruza 

használható, a nyomtatványok kitöltése pedig tollal történik. 
 
 

A látogatói jegy a kutatás idejére a levéltár udvarán 
díjmentes parkolásra jogosít. 
(Bejárat a Gömb utca felől.) 

Budapest Főváros Levéltára 





 
 

Kutatási szabályzat 4. sz. melléklet 
 
 

Látogatói jegy sorszáma:................./ 20.…. 
 
 
 

KUTATÓI NYILATKOZAT 
 
 az 1995. évi LXVI. tv. 24. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel 

kapcsolatban 

 

 Alulírott kötelezem magam, hogy a Budapest Főváros Levéltárának állományába 

tartozó iratanyagból a kutatásaim során megismert és kigyűjtött személyes adatokat az 

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

törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi 

rendeletének a tudományos és történelmi kutatás céljára való adatkezelésre vonatkozó 

előírásai szerint meghatározott módon kezelem és használom fel. 

 

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

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

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

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

 Kutató neve (olvashatóan) 

 

 ……………………………………… 

 Kutató aláírása 



 

 
 

Annex Nr. 4. to the Regulation for Use of Archives 
 
 

Registration Nr.:................./ 20.…. 
 
 
 

RESEARCHER DECLARATION 
 

 
 on Section 24(4) of Act LXVI of.1995 

 

My signature is my assurance that I will manage and use the personal data I collected 

and took notes of in the documents during my research at the Budapest City Archives 

complying with the sections on personal data processing for scientific or historical research 

purposes of the Act CXII of 2011 on information self-determination and freedom of 

information and  the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data.  

 

 

Place of data management:  ..........................................................................................................  

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

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

 
 
Budapest, 20……. (YR) ................................ (MM) ....... (DD). 
 
 
 
 ....................................................... 

 Name of the researcher (printed) 

 

 ……………………………………… 

 Signature 



Kutatási szabályzat 5. sz. melléklet 

Látogató jegy száma: ..………/20.... 

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

 

 .............................................................................................................................................  (név) 

 

 ........................................................................................................................................  (lakcím) 

 ...............................................................................   (személyazonosságot igazoló okirat száma) 

 

mint törvényes képviselő a nem megfelelő használat miatt a levéltári anyagban okozott anyagi 

kárért 

 

 .............................................................................................................................................  (név) 

 .............................................................................................  (anyja születési családi és utóneve) 

 ........................................................................................................................................  (lakcím) 

kiskorú személy tekintetében felelősséget vállalok. 

 

Kijelentem, hogy ismerem és elfogadom Budapest Főváros Levéltára Kutatási Szabályzatát. 

A személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. E nyilatkozat írásbeli visszavonása a kiskorú 

levéltárhasználó látogatói jegyének érvénytelenítését eredményezi. 

 

 

Budapest, 20.............................................................................. 

 

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

 (aláírás) 



Kutatási szabályzat 6. sz. melléklet 
Kutatószolgálati megrendelő lap 

Kutató neve: …………………………………………………. Látogatói jegy száma: ….……../20  
Számlázási név: ……………………………………………………………………….…………………. 
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………………. 
e-mail címe:……………………………………………………  Scope:…………../20.…/………... 
átvétel módja: személyes/e-mail 

Az irat/dokumentum jelzete / Fájl neve (Térképeknél – ha van – szelvényszám is!) / Fotózási alkalom: 

   
   
   
   
   

A másolatot bármilyen módon, nyomtatott vagy elektronikus úton közzétenni csak a levéltár előzetes hozzájárulásával, a 
megállapított közlési díj befizetését követően lehet. Amennyiben az elkészült másolatot bármilyen formában közölni 
kívánja, abban az esetben külön kérelemmel kell fordulni a Levéltár főigazgatójához. 

A megrendelő kötelezettségvállalás, amely fizetési kötelezettséggel jár. 

Budapest 20……………………………………. ………………………………………………… 
 Kutató / Megrendelő 
 

Budapest 20……………………………………. ………………………………………………… 
  Kutatószolgálati munkatárs 

Budapest 20……………………………………. ………………………………………………… 
 Digitalizálta / Másolta / Anonimizálta: 
 
Budapest 20…………………………………… ………………………………………………… 
 Elküldte / Kiadta 
 

 
MEGNEVEZÉS Bruttó ár/ 

mennyiség Mennyiség ÁR 

FÉNYMÁSOLÁS 
Anonimizált másolat (papíralapon) 300.-    
Másolás A/3 (papíralapon vagy 200 dpi, PDF formátum) 80.-    
Másolás A/4 (papíralapon vagy 200 dpi, PDF formátum) 70.-    

DIGITÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK 
meglévő állományból 

Terv, térkép, fotó, hangfájl (Digitális gyűjteményből másolás) 700.-    
Irat (300 dpi, jpg fekete-fehér, színes, mikrofilm. kész. más.) 
digitális gyűjteményből 100.-    

ÚJ SZKENNELÉS 
Szkennelés A/3 felett (terv, térkép, 400 dpi, jpg, tiff) 8 530.-/m2    
Szkennelés A/3 méretig (300 dpi, jpg, tiff) 300.-    
Fotó (fotószkennerrel történő digitalizálás) 880.-    

MÁSOLAT 
adathordozóra írása 

Elektronikus adathordozóra történő kiírás CD 500.-    
Elektronikus adathordozóra történő kiírás DVD 600.-    

NYOMTATÁS 
PAPÍRALAPON 

Nyomtatás A/3 felett  8 530.-/m2    
Nyomtatás A/3 (fekete-fehér)  80.-    
Nyomtatás A/3 (színes) 880.-    
Nyomtatás A/4 (fekete-fehér) 70.-    
Nyomtatás A/4 (színes) 470.-    

FOTÓJEGYEK 

Fotójegy – 1 éves (365 egymást követő naptári nap) 65 700.-    
Fotójegy – 15 napos bérlet (15 kutatási alkalom egy éven belül) 16 500.-    
Fotójegy – 5 napos bérlet (5 kutatási alkalom egy éven belül) 6 600.-    
Fotójegy – 1 napos (1 naptári nap) 1 700.-    
Fotójegy – 4 órás 1 100.-   

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ Elektronikus megrendelés esetén (3000 HUF / 10 EUR / 12 USD) 3 000.-   
Előleg (10 000 forint felett a végösszeg 50%-a) 

  

  

   
Összesen   



Kutatási szabályzat 7. sz. melléklet 

 I./ Másolás Mennyiségi egység Bruttó ár (Ft)  

A/4 (Papíralapon vagy 200 dpi, PDF formátum) db 70,- Ft 

A/3 (Papíralapon vagy 200 dpi, PDF formátum) db 80,- Ft 

Anonimizált másolat (Papíralapon) db 300,- Ft 

II.A/ BFL digitális gyűjteményéből másolás     

Terv, térkép, fotó (300 dpi, jpg), hangfájl felvétel 700,- Ft 

Irat (300 dpi, jpg, színes/fekete-fehér, mikrofilmről 
készült másolat) felvétel 100,- Ft 

II.B/ Új szkennelés     

A/3 méretig (300 dpi, jpg, tiff) db 300,- Ft 

A/3 felett (Terv, térkép, 300 dpi, jpg) m2 8 530,- Ft /m2 

Fotó (fotószkennerrel történő digitalizálás) db 880,- Ft 

III.A/ Elektronikus adathordozóra történő kiírás     

CD db 500,- Ft 

DVD db 600,- Ft 

III.B/ Papíralapú (Nyomtatás)     

A/4 fekete-fehér db 70,- Ft 

A/4 színes db 470,- Ft 

A/3 fekete-fehér db 80,- Ft 

A/3 színes db 880,- Ft 

A/3 felett m2 8 530,- Ft/m2 

IV./ Fotójegyek     

4 órás fotójegy db 1 100,- Ft 

Napi fotójegy (egy naptári nap) db 1 700,- Ft 

5 napos bérlet (5 kutatási alkalom egy éven belül) db 6 600,- Ft 

15 napos bérlet (15 kutatási alkalom egy éven belül) db 16 500,- Ft 

1 éves fotójegy (365 egymást követő naptári nap) db 65 700,- Ft 

V./ Szolgáltatási díj elektronikus megrendelés esetén    

*10 EUR / 12 USD alkalom 3000,- Ft* 
 
10 000 forintot meghaladó megrendelés esetén a megrendelő 50% előleget köteles fizetni a 
levéltár pénztárában. 



Kutatási szabályzat 8. sz. melléklet 

 

Budapest Főváros Levéltára 

Kérőlap 

Látogatói jegy száma: 

A kért levéltári anyag jelzete és címe: 

Kérőlap száma: 

Jelzet: 

Kiemelte: 

Kiadta: 

Előkészítette: 

Visszavette: 

Reponálta: 

Referens: 

Dátum Aláírás 
................................ ................................. 

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

Megjegyzés: 

Beérkezett: 

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

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

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

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

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

Kutató neve: 





 
Kutatási szabályzat 10. sz. melléklet 

Közlési engedély kérelem 
Budapest Főváros Levéltára iratairól készült másolatok felhasználásához 

E-mail: kozlesi@bparchiv.hu  
 

Felhasználó személy, 
szervezet vagy cég neve 

 

E-mail címe  
Számlázási név  
Számlázási cím  
Adószám  
Publikáció, TV-, rádióműsor, 
kiállítás címe 

 

A publikáció példányszáma 
(tévéműsor esetén: 
vetítések száma) 

 

Időpont tévés, rádiós 
közzététel esetén 

 

Publikáció jellege 
 

tudományos  ismeretterjesztő  

oktatási  közgyűjteményi  

reklám  egyéb  

Publikáció 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  

Publikáció felhasználása 
kereskedelmi célú? igen  nem  

Műsorszórás jellege TV és 
rádió esetén 
 

helyi  Európa-szerte  

regionális  világszerte  

országos  egyéb  

A kiválasztott iratok a 
felhasználáshoz szükséges 
minőségben a kérelmező 
rendelkezésére állnak 

igen  nem 

 

 
Kiválasztott iratok 

pontos jelzete Kiválasztott iratok pontos megnevezése* Oldalszám, 
fólió, darab 

  
 

 

 
 
_____________, 20___év___hónap___nap   __________________________ 

          aláírás 

* A lista bővíthető 

mailto:kozlesi@bparchiv.hu


 
Annex Nr. 10/a to the Regulation for Use of Archives 

Publication request form 
For using the digitised copies of the Budapest City Archives  

E-mail: kozlesi@bparchiv.hu 
 

Name of the applicant person, 
institution or company 

 

E-mail address  
Billing name  
Billing address  
Tax identification number  
Title of the publication, 
TV/radio programme or 
the exhibition 

 

Number of copies of the 
publications (broadcasts in 
case of TV programmes) 

 

Time of broadcast (TV/radio 
programmes) 

 

Type of publication 
 

scientific  information  

educational  public collection  

advertisement  other  

Form of publication 
 

book, journal  book, journal  
– front cover  

 

book, journal  
– back cover  magazine  

newspaper, 
weekly paper  film, radio, TV 

programme 
 

digital publications 
(CD, DVD)  CD, DVD cover  

internet  reproductions for 
exhibition 

 

decoration  other  

For commercial use? yes  no  

In case of TV or radio 
programmes type of 
broadcasting  
 

local  across Europe  

regional  worldwide  

national  other  

Required documents for 
publication purposes are 
available in an appropriate 
quality 

yes  no 

 

 

Archive codes Archival codes of the documents* Page Nr, 
folio, pcs 

  
 

 

 
 
__________, 20___(year)___(month)___(day)   __________________________ 

          signature 

* The list may be extended 

mailto:kozlesi@bparchiv.hu


Kutatási szabályzat 11. sz. melléklet 

 
 

Közlési díjak 

 Bruttó összeg Engedmény 
Könyv, folyóirat 5000 Ft/felvétel   
Könyv, folyóirat – címlap 10000 Ft/felvétel  
Könyv, folyóirat – hátlap 7600 Ft/felvétel  
Napi- és hetilap 7600 Ft/felvétel  
Képes magazin 10000/felvétel   
Naptár, reklámkiadvány, 
dekoráció 

10000/felvétel  

Film, TV-műsor 7600 Ft/felvétel (1-2 ismétlés 
esetén +50%, 5 évig ismételt 
vetítések esetén: +100%) 

 

Reklámfilm, kereskedelmi célú 
internetes felhasználás 

20300 Ft/felvétel  

CD, DVD 5000 Ft/felvétel   
CD-, DVD-borító 10000 Ft/felvétel  
Internet 5000 Ft/felvétel   
Kiállítási reprodukció 5000 Ft/felvétel   
Árengedmény tudományos és 
közhasznú publikációk esetén* 

 50% 

Árengedmény közgyűjteményi 
kiadványok, tankönyvek 
esetén** 

 100% 

Felár engedély nélküli közlés 
esetén 

100%  

Felár az őrzési hely 
feltüntetésének elmulasztása 
esetén 

50%  

Felár külföldi felhasználás 
esetén 

100%  

Árengedmény 20 reprodukció 
együttes felhasználása esetén 

 Egyedi elbírálás 
szerint 

 

* Tudományos és közhasznú jellegű, non-profit célú nyomtatott, multimédia vagy on-line kiadványok, 
kiállítások számára  
** Főigazgatói döntés alapján magyarországi közgyűjtemények, Budapest főváros és egyes kerületei, 
illetve az általuk fenntartott intézmények, továbbá minden egyéb fővárosi iratképző, fővárosi 
helytörténeti, honismereti egyesületek részére non-profit célú kiadványokban, kiállításokon történő 
felhasználásra, illetve tankönyvnek minősülő kiadványokban, valamint szakdolgozatokban és PhD 
disszertációkban történő közlés esetén. 
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