






























 
 

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. 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 Name of the researcher (printed) 

 

 ……………………………………… 

 Signature 







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, mikrofilmről készült másolat) felvétel 

100,- Ft /kép vagy több 

kép készíttetése esetén 

1700,- Ft (300 felvételig) 

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./ Elektronikus és postai megrendelés esetén a legkisebb számlázandó összeg  

 alkalom 
10 EUR / 12 USD/ 

3000 HUF 

 
10 000 forintot meghaladó megrendelés esetén a megrendelő 50% előleget köteles fizetni a levéltár 

pénztárában. 
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