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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár (a továbbiakban: VERITAS) a köziratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a 

közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai 

követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI Rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az 

(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete, illetve az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a VERITAS 

Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet alapján az 

őrizetében lévő Oral History Archívumhoz tartozó interjúk kutatási célú használatát és 

kutatótermének működését a jelen kutatási szabályzat rendelkezései (a továbbiakban: 

szabályzat) szerint határozza meg. 

 

A szabályzat hatálya 

2. § 

A szabályzat tárgyi hatálya kizárólag az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet – Oral 

History Archívuma feladatát ellátó szervezeti egységénél és jogelődjénél keletkezett Oral 

History Archívumhoz tartozó interjúkra, valamint jelen szabályzat hatályba lépését követően 

a VERITAS-nál keletkező interjúkra (a továbbiakban: VERITAS Oral History Archívum) 

terjed ki. 

3. § 

A szabályzat személyi hatálya a VERITAS állományában levő közalkalmazotti 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott munkavállalókra, valamint a VERITAS Oral History Archívum állományában 

kutatást végző természetes személyekre terjed ki. 

 

II. Fejezet 

A kutatással kapcsolatos rendelkezések 

4. § 

A kutatásra jogosult személyek, a kutatás folyamata 

1. A VERITAS Oral History Archívumban kizárólag tudományos célból térítésmentesen 

kutathat minden nagykorú magyar és külföldi állampolgár, a jelen szabályzat, valamint a 

vonatkozó jogszabályok betartásával. 

2. A VERITAS Oral History Archívumban található interjúk kutathatóságát az interjúkészítő 

és az interjúadó együttes nyilatkozata határozza meg. A VERITAS az interjúk feldolgozása 

során azok kutathatóságát korlátozhatja. 
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3. Az egyes interjúk minősítéséről (nyilvános, kutatható, zárt) a VERITAS a kutatókat 

kutatószolgálati elérhetőségein (telefon, e-mail) keresztül tájékoztatja. 

4. A nyilvános és kutatható minősítésű interjúk kutatásához kutatási kérelmet kell benyújtani. 

A kutatási kérelem (szabályzat 1. számú függelék) tartalmazza a kutató természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségeit, a kutatást támogató szerv megnevezését, a 

kutatás tárgyát és évhatárait, valamint a kutatás célját. A kérelemhez csatolni kell a kutató 

részére kiállított, a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó 

szervnek — a kutató részletes kutatási terve alapján megadott — támogató állásfoglalását 

(szabályzat 2. számú függelék). 

5. A kutatási kérelem beadásával egyidejűleg a kutatónak nyilatkozatot kell kitöltenie, 

melyben kijelenti, hogy a szabályzatot megismerte és elfogadta, valamint hogy az általa 

megismert és kigyűjtött személyes adatokat az Infotv. tudományos kutatás céljára való 

adatkezelésre vonatkozó előírásai szerint meghatározott módon kezeli és használja fel, 

továbbá a nyilatkozatban meg kell jelölnie az adatkezelés helyét (szabályzat 3. számú 

függelék). 

6. A kutatási kérelmeket elektronikus levélben a leveltar@veritas.gov.hu címre, illetve 

személyesen a VERITAS Kutatótermében lehet benyújtani. A szabályszerűen kitöltött 

kutatási kérelem, kutatói nyilatkozat, illetve támogatói nyilatkozat benyújtása után a 

levéltárvezető engedélyezi a kutatást a VERITAS Oral History Archívumban. A VERITAS a 

kutatási kérelem esetleges elutasítását köteles írásban indokolni. A kutatási kérelem részleges 

vagy teljes megtagadása esetén a kutató bírósághoz fordulhat. 

7. Amennyiben a kutatást engedélyezték, a VERITAS a kutatást végző személy részére – a 

kutatás megkezdése előtt – látogatói jegyet ad ki (szabályzat 4. számú függelék). A látogatói 

jegy tartalmazza a kutató természetes személyazonosító adatait, illetve a lakcímét. A látogatói 

jegy személyre szól, másra át nem ruházható. A látogatói jegy – a kutatási kérelem ismételt 

benyújtása után – évenkénti meghosszabbítással folyamatosan használható.  

8. A látogatói jegy kiadásakor a VERITAS nyilvántartásba veszi és kezeli a kutató személyes 

adatait, amelyeknek védelméről az Infotv. rendelkezései szerint a kutatószolgálati 

adatkezelési tájékoztatóban rögzítetteknek megfelelően gondoskodik. (szabályzat 5. számú 

függelék). A kutatószolgálati adatvédelmi tájékoztató a VERITAS honlapján is megtalálható. 

9. Az interjúk vagy azok részleteinek publikálásakor a kutató köteles hivatkozni arra, hogy a 

dokumentumok a VERITAS Oral History Archívum részét képezik.  

10. A kutató a VERITAS Oral History Archívum dokumentumai alapján készült 

publikációjáról a VERITAS-t tájékoztatja és – lehetősége szerint – abból egy példányt eljuttat 

a VERITAS könyvtára részére. 

 

 

 

 

 

 

III. fejezet 

A Kutatóterem rendje 

5. § 
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1. Kutatás csak a VERITAS kutatótermében és kutatási időben végezhető. A VERITAS itt 

biztosítja a dokumentumok kiadását, a kutatást segítő szakmai felügyeletet, valamint a 

kutatás végzéséhez kapcsolódó adminisztráció teljes körű intézését. A kutatóterem helyét és 

nyitvatartási rendjét a szabályzat 6. számú függeléke tartalmazza. A kutató a kutatási időről a 

VERITAS honlapjáról, illetve személyesen a kutatóteremben is tájékozódhat. 

2. A kutató köteles táskáját és kabátját a bejáratnál lévő ruhatári szekrényben elhelyezni. A 

kutatóterembe csak jegyzetpapírt, írószereket, a kutatáshoz szükséges számítógépet (laptop), 

fénykép készítésére alkalmas eszközt szabad bevinni. A kutatóteremben tilos hangoskodni, 

dohányozni, enni, inni, valamint onnan a dokumentumokat kivinni. 

3. A kutató a kutatóterembe érkezésekor bemutatja a kutatótermi felügyelőnek érvényes 

látogatói jegyét, valamint aláírja a kutatótermi felügyelőnél található Kutatónaplót. 

4. A látogatói jeggyel rendelkező kutató a VERITAS Oral History Archívum állományába 

tartozó dokumentumot a kérőlap szabályszerű kitöltésével és benyújtásával igényelheti 

(szabályzat 7. számú függelék). A kérőlap helyben, személyesen tölthető ki, illetve a levéltári 

honlapról letölthető és elektronikusan elküldhető a 6. számú függelékben megtalálható e-mail 

címre. 

5.  A kutató egy alkalommal legfeljebb 5 interjút kérhet ki. 

6. A kért dokumentum átvételét a kutató a kérőlapon aláírásával igazolja. Amennyiben az 

átvett interjúval kapcsolatban bármilyen rendellenességet észlel, köteles azt jelezni a 

kutatóterem felügyelőjének. A kutatás befejeztével a kutatóterem felügyelője a kérőlapon 

aláírásával igazolja a dokumentum hiánytalan visszavételét. 

7. A VERITAS minden kutatásra kért raktári egységről külön őrjegyet állít ki (szabályzat 8. 

számú függelék), amelyet a kiemelt dokumentum raktári helyén kell őrizni annak 

visszahelyezéséig. A kikért dokumentum visszahelyezésekor az őrjegyet a VERITAS 

munkatársa áthúzással érvényteleníti.  

8. Amennyiben az interjúkészítő és az interjúadó együttes nyilatkozata nem tiltja, az 

interjúról a kutató saját eszközével térítésmentesen fényképet készíthet. Az így készült 

fényképek felhasználásának mindennemű jogi következményei a kutatót terhelik. 

9. A kutatásra kiadott interjúk rendjét megbontani, azt bármi módon rongálni, egyes részeire 

jelet írni, szövegüket megváltoztatni, szövegrészeket aláhúzni, átrajzolni tilos. 

10. Amennyiben a kutató az interjút megrongálja, rendjét megváltoztatja, nem hajlandó a 

kutatóterem működési rendjét betartani, vagy magatartásával zavarja a kutatóterem rendjét, a 

VERITAS munkatársa azonnal értesíti a VERITAS levéltárvezetőjét, aki a kutatást 

felfüggesztheti és a kutatót a kutatóterem elhagyására szólíthatja fel. A kutatási szabályzat 

rendelkezéseinek, illetve a kutatóterem rendjének súlyos megszegése esetén a VERITAS 

levéltárvezetője a kutató látogatói jegyét visszavonhatja, erről a döntéséről írásban 

tájékoztatja a kutatót, valamint a VERITAS főigazgatóját. 

11. A VERITAS kutatótermében elhelyezett kézikönyvtár használatáról a kutatótermi 

felügyelő ad felvilágosítást.  
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Függelékek 

1. számú függelék – Kutatási kérelem 

2. számú függelék – Támogató nyilatkozat 

3. számú függelék – Kutatói nyilatkozat 

4. számú függelék – Látogatói jegy 

5. számú függelék – Kutatószolgálati adatkezelési tájékoztató 

6. számú függelék – Kutatóterem elérhetőségei és nyitvatartása 

7. számú függelék – Kérőlap 

8. számú függelék – Őrjegy 

9. számú függelék – Megismerési nyilatkozat 
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1. számú függelék 

Látogatói jegy száma:……………….  

KUTATÁSI KÉRELEM 

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár - Oral History Archívumban folytatott 

kutatáshoz 

Kutató neve:……………………………………………………………………………….. 

Születési neve:…………………………………………………………………………….... 

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

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

Lakcíme:…………………………………………………………………………………… 

Elérhetősége (telefon/e-mail):……………………………………………………………… 

A kutatást támogató szerv neve:………………………………………………………….. 

A kutatás tárgya és évhatárai: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

A kutatás célja (forrásközlés, tanulmánykészítés, egyéb):……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nyilatkozat: 

Elfogadom, hogy fenti adataimat a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

nyilvántartásba veszi és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. általános adatvédelmi 

rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Nyilatkozom, hogy megismertem, és 

magamra nézve kötelezőnek ismerem el a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár – 

Oral History Archívumában kutatást végzők részére kiadott adatkezelési tájékoztatót, az 

abban foglaltakat elfogadom.  

 

2020….…….. hónap …………nap 

…..…………………. 

kutató 
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A kutatást engedélyezem. 

A kutatást az alább részletezett korlátozásokkal engedélyezem 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

A kutatási kérelmet az alább részletezett indoklás alapján elutasítom.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2020. …………….hó…………..nap 

 

levéltárvezető 
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2. számú függelék 

 

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT 

 

Kiállító szerv iktatószáma:…………/2020  

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a VERITAS 

Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet alapján 

…………………………………………………………………………………………..(név), 

………………………………………………………………………(születés helye és ideje), 

………………………………………………………………………………(állandó lakhely) 

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Oral History Archívumban végzendő 

kutatásához támogató állásfoglalásomat kérte. 

A kutatás tárgya: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

A benyújtott részletes kutatási terv alapján megállapítottam, hogy a kutatás tudományos célú; 

a levéltári anyagban való kutatás engedélyezését támogatom. 

 

Kelt:  

      ………………………………………….. 

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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3. számú függelék 

Látogatói jegy száma: …………...     

 

KUTATÓI NYILATKOZAT 

 

Alulírott kijelentem, hogy VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Oral History 

Archívuma kutatási szabályzatának rendelkezéseit megismertem, az abban foglaltakat 

tudomásul vettem és elfogadom.  

 

Kötelezem magam arra, hogy a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár állományába 

tartozó iratanyagból megismert és kigyűjtött személyes adatokat az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletében és az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott módon 

kezelem, és használom fel. 

 

 

 

Adatkezelés helye: 

 

 

 

2020………………hónap…………..nap 

 

 kutató aláírása 
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4. számú függelék 

 

 

Látogatói jegy száma: …...../2020 

 

 

 

LÁTOGATÓI JEGY 

 

 

Kutató neve:……………………………………………………………………………….. 

Születési neve:…………………………………………………………………………….... 

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

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

Lakcíme:…………………………………………………………………………………… 

 

Érvényes a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár kutatótermében – a hatályos 

jogszabályok és előírások keretein belül – folytatandó kutatások végzéséhez. 

A látogatójegyet a kutatóterembe lépéskor be kell mutatni. 

 

 

 

 

Kelt:…………………………………….. 

 

 

 

 

……………………………………… 

levéltárvezető 
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5. számú függelék 

 

 

Adatkezelési tájékoztató a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár –  

Oral History Archívumában kutatást végzők részére 

 
 

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR rendelet), és az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) alapján az alábbiakban tájékoztatja a VERITAS Történetkutató Intézet 

és Levéltár – Oral History Archívum állományában kutatást végzőket (a továbbiakban: 

Kutató) a személyes adataik kezelésével kapcsolatos körülményekről: 

 

1. AZ ADATKEZELŐ 

 

Neve: VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár (a továbbiakban: Adatkezelő vagy 

VERITAS) 

székhelye: 1093 Budapest, Zsil u. 2–4. 

levelezési cím: 1093 Budapest, Zsil u. 2–4. 

email: info@veritas.gov.hu  

telefonszám: +36–1–795–6581 

honlap: https://www.veritasintezet.hu 

adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szmolen Dénes,  

sandor.denes.szmolen@veritas.gov.hu 

Telefon: +36–1–795–3197 

 

2. AZ ADATKEZELÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény (a továbbiakban: Levéltári törvény) 

 a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai 

követelményekről szóló 27/2015 (V.27.) EMMI rendelet 

 az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR 

rendelet) 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.) 

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII.29.) Korm. rendelet 

 

Az Oral History Archívum állományának kutatótermi használatát, rendelkezésre 

bocsátásának rendjét a VERITAS hatályos Kutatási Szabályzata tartalmazza. 

 

3. AZ ADATOK FORRÁSA 

Személyes adatait a kutató közvetlenül adja meg a VERITAS részére. 

 

4. A LÁTOGATÓI JEGY KIÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

4.1.A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja 
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személyes adat kategóriája  az adatkezelés célja 

családi és utónév 

a kutató azonosítása szolgáló adatok a 

Levéltári törvényben meghatározott 

tartalmú látogatói jegy kiállításakor 

valamint a VERITAS szolgáltatásainak 

igénybevétele során. 

születési családi és utónév 

anyja családi és utóneve 

születési helye 

születési ideje (év, hónap, nap) 

állandó lakcíme 

aláírás 

a kutató által megadott adatkezelési hely a megismert és kigyűjtött személyes adatok 

kezelésére vonatkozó kutatói nyilatkozatban 

szükséges megadni 

 

4.2.Az adatkezelés jogalapja 

 

A 4.1. pontban meghatározott adatok kezelése a Levéltári törvény 22. § (2), (3), (4) 

bekezdéseiben, valamint a 24. § (4) bekezdésében előírt jogi kötelezettség teljesítésén alapul 

[GDPR rendelet 6. cikk (1) c)]. 

 

4.3.Az adatkezelés időtartama 

 

A 4.1. pont szerinti személyes adatokat tartalmazó kutatási kérelem és kutatási napló az 

Adatkezelő hatályos Iratkezelési Szabályzata és Irattári terve alapján nem selejtezhető, 

maradandó értékű iratok. A kutatói kérőlapok az EMMI rendelet 44. § (4) bekezdése 

értelmében a kutatás befejezésétől számított 15 év után selejtezésre kerülnek. 

 

A KAPCSOLATTARTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

 

5.1.A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja 

 

személyes adat kategóriája  az adatkezelés célja 

telefonszám a Kutató és a VERITAS közötti 

kapcsolattartás lehetőségének biztosítása (a 

kutatáshoz kapcsolódó információkról, 

esetleges változásokról való tájékoztatás 

lehetőségét biztosítja) 

e-mail cím 

 

5.2.Az adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja a Kutató jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulása 

[GDPR rendelet 6. cikk. (1) a)]. 

5.3.Az adatkezelés időtartama 

 

A VERITAS a Kutató által megadott 5.1. pont szerinti személyes adatot a Kutató 

hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Amennyiben az adatkezeléshez való hozzájárulását a 

Kutató visszavonja, úgy a VERITAS-nak a továbbiakban nem áll módjában azon 

elérhetőségein felvenni vele a kapcsolatot. 

 

6. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA 
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Az adatkezelés papír alapon történik, amelynek során a személyes adatokat tartalmazó, a 

kutatási jogosultság megszerzéséhez, érvényesítéséhez szükséges űrlapokat (kutatási kérelem, 

látogatói jegy, kutatói kérőlap, kutatási napló) tároljuk. 

 

7. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK 

KÖRE 

 

A Kutatók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő arra kifejezetten 

feljogosított munkatársai férhetnek hozzá. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az 

Adatkezelő csak kivételes esetben, jogszabályi kötelezettség alapján adja át a Kutató által 

megadott személyes adatokat más állami szerveknek, így különösen pl.: 

- amennyiben a Kutatót érintő ügyben bírósági eljárás indult, és a bíróság számára szükséges 

átadni a Kutató személyes adatait tartalmazó iratokat 

- amennyiben nyomozó hatóság keresi meg az Adatkezelőt, konkrét ügyben a Kutató 

személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. 

 

8. ADATBIZTONSÁG 

 

Adatkezelő állami költségvetési szerv szervezeti egysége, amelynek működése szabályozott, 

az irattározás, levéltári anyag használatának, rendelkezésre bocsátásának rendjére belső 

szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. A személyes adatokat tartalmazó kutatási 

űrlapokat a VERITAS zárt szekrényben őrzi, beléptető rendszerrel védett épületrészben, az 

iratokba csak a VERITAS arra jogosult munkatársai tekinthetnek be, vagy végezhetnek más 

adatkezelési műveletet. 

 

9. A KUTATÓ JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

A Kutatót személyes adatai kezelése során a GDPR rendeletben, Infotv-ben meghatározott 

jogok illetik meg. A Kutatók személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos 

jogaikat írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) vagy személyesen – 

személyazonosságuk igazolásával - gyakorolhatják az Adatkezelő 1. pontban megadott 

elérhetőségein. Az Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást a Kutató személyes adatairól, 

illetve nem fogad személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános 

tájékoztatás történik. Az Adatkezelő kérelme szerinti intézkedésről vagy az intézkedés 

elmaradásának, kérelme elutasításának okairól és a jogorvoslati lehetőségekről a kérelme 

beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja a Kutatót, mely határidő szükség esetén – a 

kérelem összetettségét, a kérelmek számát figyelembe véve - további két hónappal 

meghosszabbítható. Az Adatkezelő a határidő esetleges hosszabbításáról, és annak okairól a 

kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül ad tájékoztatást. 

 

Az Adatkezelő a Kutatók kutatással összefüggő jogai gyakorlását főszabály szerint 

díjmentesen biztosítja. Ha azonban a Kutató kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 

különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 

költségekre: 

 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

9.1. Átlátható tájékoztatás 
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A VERITAS jelen dokumentumban tájékoztatja a Kutatókat az Adatkezelő kilétéről és 

elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, a Kutatók jogairól, jogorvoslati lehetőségről. 

 

9.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz 

 

A Kutató bármikor jogosult a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein tájékoztatást 

kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a GDPR rendeletben, Infotv-

ben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

9.3. Helyesbítés, kiegészítés 

 

A Kutató bármikor jogosult a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein kérni a Kutatóra 

vonatkozó személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését. Adatkezelő a 

helyesbítést, kiegészítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről 

személyes ügyintézés során szóban, további esetekben írásban (elektronikus levélben vagy 

postai úton) küld értesítést. 

 

9.4.Hozzájárulás visszavonása 

 

A Kutató a hozzájárulását a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein bármikor 

visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén a VERITAS a továbbiakban nem veszi 

fel a Kutatóval a kapcsolatot telefonon, elektronikus levélben. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

9.5. Törlés 

 

A Kutató jogosult a VERITAS-tól kérni a Kutatóra vonatkozó személyes adatok törlését a 

GDPR rendeletben meghatározott esetekben a VERITAS 1. pontban megadott 

elérhetőségein. A VERITAS kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik a törlés 

iránt. A törlési kérelmet a VERITAS a GDPR rendelet 17. cikk (3) bekezdésében foglalt 

esetek közül elsősorban azokban az esetben utasítja el, ha a Levéltári törvény vagy más 

jogszabály vagy jogszabályon alapuló belső szabályzat – különösen iratkezelési szabályzat – 

az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy az adatkezelés jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 

9.6. Az adatkezelés korlátozása 

 

A Kutató bármikor jogosult a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein kérni a Kutatóra 

vonatkozó személyes adatok korlátozását a GDPR rendeletben meghatározott feltételek 

fennállása esetén. Például, ha a VERITAS-nak már nincs szüksége az adatokra, vagy az 

adatkezelést érintő esetleges jogellenesség áll fenn, de a Kutató ellenzi a törlést, és e helyett 

kéri a felhasználás korlátozását. A korlátozás alá eső személyes adatokat csak a Kutató 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

9.7. Tiltakozás a személyes adatkezelése ellen  
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A Kutató bármikor jogosult arra, hogy tiltakozzon adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben 

az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az a közhatalmi szervek 

által feladataik ellátása során végzett adatkezelés. A VERITAS-nál kizárólag a jogos 

érdekből és a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén élhet az érintett Kutató a tiltakozás 

jogával. 

9.8. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog 

 

A VERITAS az Oral History Archívum dokumentumai kutatási célú használatának 

biztosításához, rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó adatkezelése során automatizált 

döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor. 

 

 

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a VERITAS adatkezelésével összefüggően jogsérelem érte, 

azt a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein, vagy az Intézet adatvédelmi 

tisztviselőjén keresztül jelezze, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a VERITAS adatkezelésével összefüggően személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, közvetlenül fordulhat 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai címe: 1125 Budapest, 

Szilagyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszáma: +36-1-394-1400; honlap: www.naih.hu; email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) és 

 bírósághoz is. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert a Kutató – 

választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

Az Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. 

Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés 

megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó 

tájékoztatást az Adatkezelő előzetesen közzéteszi honlapján, valamint a kutatótermében. 

 

 

 

 

      VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 
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6. számú függelék 

 

 

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár – Oral History Archívum 

kutatótermének elérhetőségei és nyitvatartása 
 

 

A kutatóterem helye: 

 

1093 Budapest, Zsil. u. 2-4. 

E-mail: leveltar@veritas.gov.hu 

Telefon: +36–1–795–4913 

Honlap: http: https://www.veritasintezet.hu 

 

Nyitva tartás:  

 

hétfő, szerda: 8.30–16 óra 

péntek: 8.30–13.30  óra 

 

A hivatalos nyitvatartási időtől történő esetleges eltérésekről a VERITAS a kutatóteremben 

és a honlapján tájékoztatást nyújt. 

  

A kutatóteremben egyidejűleg 5 fő számára tudunk kutatási lehetőséget biztosítani. 
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7. számú függelék 

 

Iktatószám: …...../2020 

 

 

 

KÉRŐLAP 

 

 

Kutató neve:………………………………………………………………………………. 

 

 

Látogatói jegy száma:………………………………………………………………………. 

 

 

A levéltári anyag jelzete, tárgya:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Az interjúról digitális másolatot kívánok készíteni / nem kívánok készíteni. 

 
A kikért levéltári anyagot átvettem. 

Budapest, 20 

……………………………  

kutató aláírása  

 

 

 

 

 

A kiadott levéltári anyagot hiánytalanul visszavettem. 

Budapest, 20  

 

 

……………………………  

     levéltáros aláírása 
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Kezelési feljegyzések 

 

A levéltári anyag kiadásának dátuma: 

 

A kiadott anyag mennyisége: 

 

A kiadott anyag fizikai állapota: 

 

A levéltári anyag visszahelyezésének dátuma: 

 

 

         …..…………………… 

         levéltáros aláírása 
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8. számú függelék 

 

Őrjegy 

 

 

 

Raktári egység (interjú) jelzete: 

 

 

 

Kérőlap száma: 

 

 

 

Kiemelés dátuma: 

 

 

 

Kiemelést végző munkatárs aláírása: 
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9. számú függelék 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott munkatárs aláírásommal ezúton igazolom, hogy a VERITAS Történetkutató 

Intézet és Levéltárnak a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárban őrzött Oral 

History Archívumra vonatkozó kutatási szabályzatáról szóló …/2020. számú főigazgatói 

utasításban foglaltakat megismertem és tudomásul veszem, az abban foglaltakat a 

munkavégzésem során köteles vagyok betartani: 

 

Sorszám Név Beosztás Keltezés Aláírás 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     
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27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

 


