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LÁTOGATÓ JEGY - KUTATÁSI KÉRELEM - ENGEDÉLY sorszám: érvényes:           évre 
 

  A Kutató neve:  

  Születési neve:  

  Anyja neve:  

  Születési hely, idő:  

  Állandó lakcíme:  

  Állampolgársága:  

* Elérhetősége (telefon/e-mail)  

*Foglalkozása:  

* Munkahelye/iskolája  
 

A kutatás célja: 
 

Szakdolgozat - doktori értekezés - tanulmány – könyv - Egyéb: 
 
 

A kutatás jellege: magánjellegű – megbízásos 

A megbízó intézmény neve és 
címe: 

 
 
 

A kutatás témája, időhatárai: Helytörténet - családtörténet - egyéb: 
 
 

Személyes adataim (név, cím) más kutatók számára továbbadhatók: igen – nem 
 

Az adatkezelés (kutatás) helye (ország, pontos cím): 
 

 

* A csillaggal jelölt adatok megadása önkéntes  KUTATÓI NYILATKOZAT 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Elfogadom, hogy fenti adataimat a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor nyilvános magánlevéltára 
nyilvántartásba veszi és a kutatókra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli. 

A levéltár Kutatási-, és Kutatótermi szabályzatának rendelkezéseit megismertem, az abban foglalt szabályok, 
törvények, rendeletek, egyházjogi előírások megtartását elfogadom és magamra nézve kötelezőnek elismerem.  

Felelősségem tudatában kötelezem magam arra, hogy a kutatásra kapott levéltári anyag rendjét megtartom, 
épségét biztosítom. 

Publikációimban a felhasznált forrásokat a tudományos igényeknek megfelelő hivatkozással adom meg. 
Tiszteletben tartom a szerzői jogról szóló törvény, kutatással kapcsolatos paragrafusait. Kötelezem magam arra, hogy 
a kutatásra átvett anyagban megismert és abból kigyűjtött személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) valamint az Avtv. 32 $-ában meghatározott módon, azaz 
kizárólag kutatás céljára kezelem és használom fel. Amennyiben személyiségi jogokat sértő adatokat hoznék 
nyilvánosságra, az ezzel kapcsolatos büntető-, és jogi (anyagi) felelősséget magam vállalom.  

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a rendelkezésemre bocsátott iratanyag felhasználásával készült munkám 
(publikáció, szakdolgozat stb.) bibliográfiai adatait, valamint annak egy példányát (nyomtatott vagy elektronikus 
formában) a megjelenést követő egy hónapon belül a levéltár számára eljuttatom. 

Kinyilatkozom továbbá, hogy megteszek minden intézkedést annak érdekében, valamint teljes körű 
felelősséget vállalok, hogy a kutatási célból átvett dokumentumok kezelése során, hogy ezek az adatok, információk 
az arra nem jogosult személyek részére ne váljanak ismertté, senki azokhoz jogellenesen ne férjen hozzá.   
 Kérem számomra a látogatói jegy kiadását, és a kutatói nyilvántartásba vételemet!  

 

Kelt:        ……………….………………….. 
               kutató aláírása 
 

A kérelmezett témára vonatkozó kutatást engedélyezem.   …………………………………………. 
 

Kismaros, ………………………………               az engedélyt kiadó aláírása 


