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A Levéltári Szabványügyi Bizottság munkájához kapcsolódó műhelymegbeszélések 

lebonyolítása 

 

 

 

A pályázatot a Levéltári Szabványügyi Bizottság munkája során elkészülő tervezetek 

(különösen a Levéltári Leírás Magyar Szabványa és irattípus-leírási szabványok) széles 

körben történő megvitatását szolgáló szakmai műhelybeszélgetések rendezésére 

nyújtottuk be. A tervezés alapja az újonnan megalakult Szabványügyi Bizottság 2011. 

évi munkaterve volt.  

 

A Bizottság ezt az igen feszített munkatervet csak részben tudta teljesíteni, aminek az 

alábbi okai voltak:  

• A hazai levéltárügyben történt, illetve előkészítés alatt állt változások során a 

Szabványügyi Bizottság tagjait számos előre nem tervezhető egyéb szakmai és 

munkahelyi feladat érintette. 

• A munka tervezésekor – bár egyértelmű volt, hogy a „szabványokat is 

szabványosítani kell” – tapasztalat híján nem teljes mértékben láttuk előre azokat a 

nehézségeket, amelyek abból fakadnak, hogy több szabvány egymással párhuzamosan 

készül, miközben még nincs egy olyan véglegesített és elfogadott dokumentum sem, 

amely a többi számára egyértelmű igazodási pontként szolgál. A párhuzamosságban 

megnyilvánuló „sietséget” a levéltárügy helyzete indokolta, ugyanakkor ilyen 

körülmények között a készülő szabványok közötti tartalmi és formai koherencia 

biztosítása is jelentős energiát emésztett fel, és döntően a bizottság vezetőjére hárult. 

 

 

Az irattípus-leírási szabványok közül elkészült az  

 Egyházi és állami anyakönyvek 

 Testületi jegyzőkönyvek 

 Térképek 

leírására és adatbázisokban történő feldolgozásokra vonatkozó ajánlás tervezete.  

 

A Levéltári Leírás Magyar Szabványának tervezete 2012 elején készült el első 

fogalmazásban, a Szabványügyi Bizottságon belüli vitája csak a jelen pályázat 
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teljesítési határidejének lejártával egyidejűleg, 2012 június végére fejeződött be, így 

szélesebb körű vitára bocsátására korábban nem volt lehetőség.  

 

A három elkészült irattípus-leírási szabvány vitájára összevontan került sor 2011. 

november 29-én a Veszprém Megyei Levéltárban, a három szabvány szerint elkülönülő 

szekciók keretében. A rendezvényre 53 fő regisztrált, közülük ténylegesen 51 fő vett 

részt az alábbi intézményekből Budapest Főváros Levéltára, Budapesti Corvinus 

Egyetem Levéltára, BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, Fejér Megyei Levéltár, 

Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Magyar Országos Levéltár, Piarista Rend 

Magyar Tartománya Központi Levéltára, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 

Vas Megyei Levéltár, Veszprém Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár.  

A rendezvény részletes programot is tartalmazó meghívóját és jelenléti ívét 

mellékeljük.  

A vita mindhárom szekcióban élénk és eredményes volt, a résztvevők a tervezetekhez 

számos konkrét javaslatot tettek. A megvitatott szabványok tervezetét a vitában 

elhangzottak alapján a bizottság véglegesítette. 

 

A pályázati támogatást a résztvevők útiköltségének fedezésére fordítottuk.  

 

Budapest, 2012. július 26. Jul. 2012 

 

 

Dr. Sipos András  

pályázati megbízott.  

 

 

 

 


