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Az ügy rövid leírása 

A Rendőrség irattáraiban a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 12. §-a alapján 

kutathatók a maradandó értékű és helyben őrzött iratok. 

A kutatási kérelem elbírálásakor figyelemmel kell lenni a Törvény 22. §-ban meghatározott 

védelmi időre, amely szerint az irattári anyag kutatható, az 1990. május 1-je után keletkezett, a 

keletkezés naptári évétől számított harminc éven túli, valamint az 1990. május 2-a előtt 

keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított tizenöt éven túli irattári anyagban, azonban 

kivételt képez 

– ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett 

halálozási évét követő harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a 

halálozás éve nem ismert, az érintett születéstől számított kilencven év, ha pedig a születés és 

a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év. A 

védelmi idő lejárta előtt akkor engedélyezhető a kutatás, ha  

a) a kutatás – a kérelmező költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy 

b) a kutatáshoz az érintett, vagy annak halálát követően bármely örököse, a Polgári 

Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa a kutató kérésére 

hozzájárult, vagy 

c) a kutatásra tudományos célból van szükség – feltéve, hogy a Törvény 22. § (1) 

bekezdésében meghatározott harminc, illetve tizenöt év már eltelt – és a kutató csatolja 

a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv – a kutató 

részletes kutatási terve alapján megadott – támogató állásfoglalását, valamint a 

kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes 

adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvénynek a tudományos kutatás céljára való adatkezelésre vonatkozó előírásai szerint 

meghatározott módon kezeli és használja fel, továbbá az írásos nyilatkozatban meg kell 

jelölnie az adatkezelés helyét. 
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– ha a levéltári anyag fizikai állapota miatt nem bocsátható a kérelmező rendelkezésére, a 

közlevéltár - saját költségére - másolat készítésével teljesíti a kérelmet, ha a másolat készítése 

nem jár az eredeti levéltári anyag további megrongálódásának vagy megsemmisülésének 

veszélyével, vagy a szokványos másolatkészítési díj ötszörösét meghaladó költséggel. Az 

utóbbi esetben azonban, ha a kérelmező a többletköltséget megfizeti, a közlevéltár köteles 

másolat készítésére. 

Továbbá kutatni lehet időbeli korlátozás nélkül abban az irattári anyagban, amelyet már 

nyilvánosságra hoztak, vagy amelynek tartalmát az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény szerint mindenki megismerheti. 

A kutatási kérelem részleges vagy teljes megtagadását az iratképző szerv köteles írásban 

megindokolni. 

Ki jogosult az eljárásra? 

Aki kutatás céljából kíván a Rendőrség irattári anyagában kutatást folytatni. 

Milyen adatokat kell megadni? 

a) A kérelmező személyazonosító adatait (név, születési hely/idő, anyja neve, lakcíme) 

b) A kutatás célját; 

c) A kutatás tárgyát; 

d) A kutatás időhatárát; 

e) A kérelmező elérhetőségét. 

Milyen iratok szükségesek? 

Tudományos célú kutatás esetén a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot 

ellátó szervnek – a kutató részletes kutatási terve alapján megadott – támogatói állásfoglalását. 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

A kérelem benyújtása költségmentes. A kutatás, bármely természetes személy ingyenesen 

kutathat, és a kutatásra kiadott irattári anyagról saját költségén másolatot készíttethet. 

Hol intézhető el? 

A kutatni kívánt iratanyagot őrző szervnél (Országos Rendőr-főkapitányság, Készenléti 

Rendőrség, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, 

Rendőrség Oktatási és Kiképző Központja, Nemzetközi Oktatási Központ, megyei (fővárosi) 

rendőr-főkapitányság, rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség). 

Ügyintézés határideje: 

A kérelem elbírálására 30 nap áll rendelkezésre. 

Jogorvoslati lehetőség: – 

Mi alapján adható ki kutatási engedély? 

Kutatási engedély erre irányuló írásbeli kérelemre adható ki. 

Ki adhat ki kutatási engedélyt? 

A Rendőrség irattárában kutatás csak az iratképző szerv vezetőjének engedélyével történhet. 

Az engedély megítélésekor a Törvény, a minősített adatról, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvények rendelkezései és más 

vonatkozó törvények előírásai szerint kell eljárni. 
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A kutatási engedély megadását követően milyen teendője van még a kérelmezőnek?  

Írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek a 

tudományos kutatás céljára való adatkezelésre vonatkozó előírásai szerint meghatározott 

módon kezeli és használja fel, továbbá az írásos nyilatkozatban meg kell jelölnie az adatkezelés 

helyét. 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

LXVI. törvény; 

- a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény; 

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

CXII. törvény 
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