
4. számú melléklet 

 
 

KÖZLÉSI ENGEDÉLY KÉRELME A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR IRATAIRÓL 

KÉSZÜLT MÁSOLATOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ 
A formanyomtatványt javasoljuk elektronikusan kitölteni. Ebben az esetben AVDH aláírást is elfogadunk. 

Kérelmező neve  

E-mail   

Levelezési cím  

Megbízó neve és címe 
(megbízó lehet intézmény, kiadó, 
szerkesztőség) 

 

Számlázási név, cím 
 

Adószám  
(nem magánszemély esetén) 

 

A közölni kívánt iratok pontos 
levéltári jelzete  
(helyhiány esetén kérjük a 
pótlapon történő kitöltést) 

 

A közzététel célja  
(a megfelelő szürke mező 
beikszelendő) 

 tudományos  publicisztikai 

 oktatási  magáncélú  

A közzététel formája 
(a megfelelő szürke mező 
beikszelendő) 

 könyv  TV/film 

 újság, magazin  digitális kiadvány (DVD, CD) 

 tudományos folyóirat  internet/online tartalomszolgáltatás 

 kiállítási katalógus  egyéb: 

A közzététel tervezett helye  

A közzététel tervezett címe  

A közzététel tervezett 
időpontja 

 

A tervezett példányszám  

Műsorszórás jellege TV, rádió 
esetében  

(a megfelelő szürke mező 
beikszelendő) 

 helyi  Európa-szerte 

 regionális  világszerte 

 országos  egyéb: 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezem magam arra, hogy a személyes 
adatokat is tartalmazó másolatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 12. §-ában 
meghatározott módon kezelem és használom fel. Tudomásul veszem, hogy a digitális felvételeket más kiadványban, egyéb internetes felületen 
megjelentetni vagy harmadik félnek átadni csak a Magyar Nemzeti Levéltár előzetes engedélyével lehetséges. 

_______________, 20___év _____ hónap____nap    _________________________  

 aláírás 
 
* A Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói utasítása alapján a közlési díj megállapítása egyedi elbírálás alapján történik. A közlési engedély egy 
alkalomra szól. 
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