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Vezetői összefoglaló 

 

Az alábbiakban Budapest Főváros Levéltára (továbbiakban: BFL/Levéltár) 

2016. évi munkabeszámolójának fontosabb elemeit kívánjuk összefoglalni: 

 

A 2016. évi intézményi költségvetéssel és beruházásokkal összefüggő 

kérdések 

 

Budapest Főváros Levéltára fő kiadási költségvetési előirányzata 2016-ban 

759.899 eFt-ot tett ki. A BFL fő bevételi előirányzatán belül 2016-ban működési 

célú támogatás 702.278 eFt, intézményi működési bevétel 57.829 eFt 

(készletértékesítés, szolgáltatási bevétel, egyéb működési bevétel, kiszámlázott 

áfa és áfa visszatérítés), működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 

41.769eFt, működési célú támogatás államháztartáson belül 36.170eFt. A 

kiadások tekintetében a működési célú kiadás 702.728 eFt-ot, felhalmozási célú 

kiadás 57.171 eFt-ot tett ki. A személyi juttatások kiadási előirányzata 2016-ban 

374.729 eFt, a járulékok előirányzata 106.826eFt. A dologi kiadások 2016-ra 

189.200 eFt-ot tettek ki. Beruházások 34.822 eFt, míg a felújítások 5.066 eFt. 

értékben realizálódtak. A 2016. évben bevételi többletünk és kiadási 

megtakarításunk keletkezett 62 millió Ft értékben, amelyet az áthúzódó, 

kötelezettséggel terhelt feladatok finanszírozására fordítunk.  

Az intézményvezetés meghozott, és a továbbiakban is meg fog hozni minden 

szükséges lépést a költségek csökkentése, valamint a takarékos és átgondolt 

gazdálkodás érdekében. (Pl. ilyen az augusztusi egy hét kötelező szabadság 

elrendelése, amely legalább 2.000 eFt megtakarítást jelent az intézmény számára, 

többek között a takarítás lemondása és a villanyáram költségek csökkenése által). 

Fő prioritásunk a Levéltár likviditásának fenntartása, amellett, hogy ezek a 

takarékossági intézkedések miatti nehézségek a szolgáltatás minőségén, 

mennyiségén ne látszódjanak. 

A 2013-ban sikeresen megvalósított e-levéltár projekt keretében jelentős 

szakmai feladatnövekedés történt. A projekt befejezése után azonban a fenntartási 

kiadások is megnövekednek. Lényeges módosulás, hogy a sikeres e-levéltár 

projekt lezárását követően közgyűlési döntés (2557/2011. (08.31.) sz.) alapján a 

fenntartási időszakra előírt (2015.10.01. — 2018.09.30.) évi 25.000 eFt 

pluszforrást a fenntartó az intézmény rendelkezésére bocsátotta, ami lehetővé 

teszi, hogy a projekt keretében létrejött központi infrastruktúra és a Levéltárba 

került több, mint 200 millió Ft értékű hardver és szoftverrendszer fenntartási 

költségeit fedezni tudjuk. 

Szakmai munkánk színvonalának elősegítése érdekében ebben az évben is 

törekedtünk maximálisan kihasználni a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt 

pályázatok adta lehetőségeket. Sajnos az NKA-nál az elosztható, rendelkezésre álló 

források igen jelentős mértékben beszűkültek. Ezért is igyekeztünk más pályázati 

forrásokat találni (ld. EU-s pályázatok). 
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Jogszabályi változások 

 

2015 júniusától lépett hatályba a 10/2002. (XII.27.) NKÖM rendeletet 

felváltó 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magán-

levéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről. A jogszabály 

megalkotásában a BFL munkatársai aktívan részt vettek, így az intézményt 

alapjában nem érte váratlanul az új szakmai követelményrendszer. Az új rendelet 

pl. számos új követelményt fogalmaz meg a levéltári nyilvántartások elektronikus 

vezetésével, illetve a nyilvántartási adatállományok Magyar Nemzeti Levéltár ré-

szére történő átadása kapcsán. 

Egy másik, szakterületünket érintő új jogszabály 2016 év végén lépett 

életbe, ez az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének 

eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló 34/2016. (XI.30.) EMMI 

rendelet, amelynek előkészítésében szintén aktív szerepet játszott intézményünk. 

A rendelet meghatározza, hogy a közfeladatot ellátó szerveknek milyen 

követelményeknek megfelelően kell átadniuk elektronikus irataikat a levéltárak 

részére. Az új rendelet alapjaiban figyelembe vette az e-levéltári EU-s projekt 

keretében létrejött, a BFL-ben aktívan működtetett e-levéltár szolgáltatásrendszer 

adottságait, ugyanakkor lesznek olyan feladatok is, amelyeket az új rendelet fog 

indukálni. A feladatok egy része informatikai, e-levéltári szakmai kérdésekkel függ 

össze, pl. szoftver-fejlesztéssel, de a legnagyobb változást az jelenti, hogy 

megindulhat a nagyobb arányú e-irat-átadás.  

 

Szervezeti feltételek 

 

A BFL új SZMSZ-ét a fenntartó 2013 decemberében fogadta el. A módosítások 

jelentős része az új Alapító Okirathoz, illetve a jogszabályi előírásokhoz, valamint 

a 2013 októberében átadásra került és 2014 januárjától éles üzemben működő e-

levéltári rendszer bevezetéséhez köthető. 2015-ben felülvizsgáltuk az SZMSZ-t és 

a szükséges korrekciókat végrehajtottuk. Az SZMSZ a módosítások következtében 

az intézmény iratkezelésének szervezetéről és felügyeletéről szóló passzusokkal 

egészült ki, ezen kívül az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve minimális 

korrekció történt az osztályok szerkezetében, létszámában, amelyek közül a 

legjelentősebb az Informatikai osztály E-levéltári és informatikai osztállyá történő 

átszervezése volt. 2016-ra kialakultak azok az intézményi keretek, melyektől az 

intézmény-vezetés a hatékonyabb feladatellátást várja el. 

A BFL jelenlegi engedélyezett létszáma 115 fő, hússzal kevesebb, mint 2010-

ben. A helyi közigazgatás átszervezésével jelentősen megnövekedtek a gyűjtő-

területi munkák (pl. a járások létrehozása 23 jelentős iratképző szervet jelent 

levéltári szempontból), emellett az e-levéltári rendszer működtetésével kapcso-

latosan számos új szakmai feladat jelent meg. Budapest Főváros Önkormányzata 

a megnövekedett feladatellátásra tekintettel 5 fő létszámbővítést hagyott jóvá, 

biztosítva ennek forrását. A létszámbővítésre ténylegesen 2017-ben kerül sor. 

 

Az e-levéltári feladatok  
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Intézményünk 2016. évi egyik legnagyobb szakmai feladata az elektronikus 

levéltári rendszer hatékonyabb üzemeltetése, a rendszerszerű folyamatok kialakí-

tása, dokumentálása volt. 

 

A 2016. évi főbb elvégzett feladatokat az alábbiakban összegezhetjük: 

 

 a beszerzésre került infrastruktúra, hardverek és szoftverek 

folyamatos üzemeltetése, 

 scopeArchiv (a BFL Levéltári Nyilvántartó Rendszere, a 

továbbiakban: LNYR) üzemszerű működtetése, a levéltári leírások, 

raktári jegyzékek, a kutatói információk és a szervnyilvántartás 

naprakész vezetése, ezen belül konkrétan tervezett feladatok: 

 scopeArchiv-ba már migrált raktári jegyzékek 

újramigrálásának befejezése, 

 ügyiratszintű adatbázisok betöltése, migrálása az LNYR-be, 

 e-levéltári folyamatokat (iratátvétel, archiválás, hozzáférés, 

elektronikus állományvédelem) támogató Tessella szoftver 

esetében born digital iratok átvételének lebonyolítása, 

 tömeges mikrofilm-digitalizálás folytatása, 

 lapszkennerrel, könyvszkennerekkel történő tömeges digitalizálás, 

 a fénykép digitalizálás meggyorsítása, 

 a keletkező digitális állományok szakszerű archiválása, 

 az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének 

eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló 34/2016. 

(XI.30.) EMMI rendelet előkészítésében való közreműködés. 

 

Hangsúlyoznunk kell, hogy az e-levéltári rendszer bevezetése jelentős munkaidő–

ráfordítást követelt az intézmény egészétől. 

 

Kutatószolgálat, ügyfélszolgálat 

 

2015-ben 3142 fő, 2016-ban pedig 3314 kutató iratkozott be levéltárunkba, 

akik nagy többségben magyar állampolgárok voltak. Ma Budapest Főváros 

Levéltára a legkutatottabb hazai levéltár, a kutatók száma meghaladja az MNL 

Országos Levéltáráét, ill. kb. 5 megyei levéltár kutatói számát is eléri. Külföldről 

64 beiratkozott kutató érkezett hozzánk a tárgyév folyamán. A két kutatóterem 

2015-ben összesen 5505 kutatási esetet regisztrált, míg 2016-ban 6459 

alkalommal jegyezték be magukat a kutatók a kutató naplókba. 2015-ben összesen 

17388 kérést rögzítettek a Kutatószolgálat munkatársai a scopeArchivban, 

amelyből 5128 érkezett elektronikus úton. 2016-ban 15845 kérést fogadtunk, 

amelyből 5647 jött a Query által nyújtott lehetőséget kihasználva.  

Az Ügyfélszolgálat jelentése szerint 2015-ben 1198 akta került rögzítésre, 

2016-ban pedig 1239 üggyel foglalkoztak a munkatársak. Ebből 706-ra sikerült 

érdemleges választ adni (57%), míg nemleges válasz 533 esetben született (43%). 
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A kutatószolgálati ügyekhez tartozik, hogy Kiss László 1961-1962-es 

büntetőperes iratait egy magát tudományos kutatóként regisztráló magyar állam-

polgár kutatni kívánta. A kutatás során 13 oldalnyi anonimizált másolat került 

átadásra a kutatónak. A kutató az iratokat, vagy azok egy részét az általa a BFL-

ben aláírt és tudomásul vett kutatási szabályzatban foglaltakkal ellentétben a 

sajtóhoz továbbította. A megjelentetés országos visszhangot váltott ki, amelynek 

nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot 

kezdeményezett, ennek során a BFL-t jogosulatlan adattovábbítás miatt 3.000.000 

Ft bírsággal sújtotta. Ugyanakkor a nyilvánosságra hozatal vizsgálata esetében 

olyan mennyiségű enyhítő körülményt találtak, ami büntetés kiszabását – a NAIH 

álláspontja szerint – nem tette szükségessé. A BFL több szempontból vitatta és 

törvénytelennek tartotta a NAIH-nak a Levéltár ügyében hozott határozatát, ezért 

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál a határozat felülvizsgálatát 

kezdeményezte. A tárgyalásra e beszámoló lezárása után kerül sor. 

 

Gyűjtőterületi munka, iratátvételek 

 

Gyűjtőterületi munka keretében 40 szerv (ill. szervcsoport) esetében 159 

szervlátogatást terveztünk, de eggyel többet valósítottunk meg, így 2016-ban 

összesen 160 ilyen alkalom volt. A levéltár jogszabályi kötelezettségeinek eleget 

téve, továbbra is elbírálja a hozzá illetékességből benyújtott selejtezési 

jegyzőkönyveket, részt vesz az iratkezelési szabályzatok véleményezésében, 

illetve gyakorolja egyetértési jogát. 

2016-ban a Levéltár 1079 iratfolyóméternyi (ifm) iratanyag átvételével 

számolt. A rendelkezésre álló raktárkapacitás kihasználása érdekében nem célunk 

az átvett iratmennyiség nem szakmai alapokon nyugvó növelése. Az év végi 

összegzés alapján 598,5 ifm iratanyag átvételére került sor.  

 

Mikrofilmezés, digitalizálás, restaurálás 

 

Továbbra is folytattuk a BFL mikrofilmezési programját, összesen 3 db 

mikrofilm kamerával. A tervezett felvételek száma a 35 mm-es és a 16 mm-es 

mikrofilm-kamerákon összesen 350.000 felvétel volt, ebből 286.826 felvétel 

realizálódott. 

Digitalizáló műhelyünk tevékenységét az alábbiakban tudjuk összegezni: az 

A/1 és A/2 könyvszkennereken 389 ezer felvételt terveztünk, ténylegesen 402.723 

felvétel teljesült; a mikrofilmszkennerrel folytattuk a BFL mikrofilmállományának 

digitalizálását, mintegy 2 millió felvételt terveztünk digitalizálni: 665 tekercs és 

1.920.304 felvétel készült el; a nagy teljesítményű lapadagolós szkennerrel 

nagytömegű digitalizálást és karakterfelismerést terveztünk megvalósítani, ebből 

jelentős számú, 202.638 felvétel készült el; a rendelkezésünkre álló A/0-ás 

szkennerrel, főként a kutatói megrendelésekre, az építési ügyosztályok tervtárából 

végzünk digitalizálást (4207 tervrajz digitalizálását terveztük, de több, 4784 

valósult meg).  

2016-ban összesen 2 millió 911 ezer digitális felvételt terveztünk elkészíteni, 

végül 2.534.064 felvétel készült el a különböző szkennereken! 
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Minőségi és szakmai ellenőrzés után ennyi irat és 665 mikrofilmtekercs 

kerülhet ki a napi használatból és válhat a BFL kutatótermében elektronikusan 

hozzáférhetővé.   

Az audio–vizuális laborral folytattuk a hanganyagok digitalizálását (237 

audio kazetta, 4 db VHS videokazetta, 10 db orsós szalag). 

Az utóbbi években a restaurátori munkában a tényleges restaurálási 

feladatok részbeni háttérbe szorulásával párhuzamosan, a nagyobb 

mennyiségben, hatékonyabban végzendő konzerválási feladatokra helyeződött  a 

hangsúly. A restaurátor műhely 2.848 fóliónyi szálas iratot, valamint 22 db 

oklevelet, 19 db térképet, 7 db tervrajzot restaurált. Konzerválásra és digita-

lizálásra előkészítésre került 7 db kötet, 2131 foliónyi szálas irat, 1039 db tervrajz, 

776 db térkép, 402 db fotó. A kötészeti műhely terveink szerint 90 kötet 

újrakötését és mikrofilmezési munkálatok előkészítése keretében 322 kötet lapra 

szedését végezte el. 

2016-ban is nagy segítséget jelentett a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 

Filmintézet (MaNDA) által szervezett Országos Kulturális Digitalizációs 

Közfoglalkoztatási Mintaprogram, amelynek keretében lehetőség nyílt a létszám 

hat főről kilenc főre növelésére. A közfoglalkoztatottak elsődleges feladata 

továbbra is a közvetlenül veszélyeztetett és a használatból sürgősen kivonandó 

pesti telekkönyvi betétek (1878–1926) digitalizálásával kapcsolatos előkészítő 

munka volt, melyet az elvárt hatékonysággal végeztek el. 

 

Rendezés és segédletkészítés, adatbázis–építés 

 

Az iratőrző osztályok egyik fő szakmai feladata a Levéltár őrizetében lévő 

iratanyag rendezése és segédletezése. A két munkafolyamat a gyakorlatban 

nemigen választható el egymástól, hiszen valamennyi rendezési munkát követve, 

illetve azzal párhuzamosan folyik az iratanyag segédlettel történő ellátása. Az 

iratőrző osztályok 2016-ban összesen 2,86 ifm-t alapszinten, 193,16 ifm-t 

középszinten (ügyirat-szinten), illetve 49,39 ifm-t középszinten (tételszinten), 

48,33 ifm-nyi iratanyagot és 541 db audio kazettát pedig darabszinten rendeztek. 

Ellenőrző rendezést középszinten 122,63 ifm, darabszinten 103,95 ifm iratanyag, 

13.552 fájl és 712 db tervrajz esetében végeztünk. Mintaállványozásra 1471,96 

ifm iratanyag került. 

Az iratanyag segédletezése kapcsán fontos intézményi feladat a nyilvántartási 

és kutatási célból egyaránt fontos fond- és állagismertetések írása és scopeArchiv-

ba való rögzítése. A cél az, hogy minél több iratanyagunkról rendelkezzünk 

valamilyen segédlettel. Ebben az évben 48 fond, illetve állag esetében 480,43 ifm-

nyi iratanyaghoz készült el fond- és állagismertetés. Ügyiratszintű segédlet 199,16 

ifm-nyi, tételszintű 9 ifm-nyi iratanyaghoz, ezen belül 7245 tervhez, 5100 

térképhez, 1567 fényképhez készült, darabszintű segédlet pedig 13,33 ifm-nyi 

irathoz készült. A levéltári segédletezési munkálatok alapjait képező raktári 

jegyzékek 930,15 ifm iratanyaghoz készültek, valamint 590 CD és 98 kötet 

esetében. Új raktári jegyzékeket elsősorban az újonnan átvett, illetve átveendő 

iratok esetében terveztünk, a többi jegyzékelési munka a rendezési munkálatok 

következtében tervezett feladat volt. A scopeArchiv-ban rögzített raktári jegyzékek 
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felülvizsgálata és külön szabályzat alapján történő javítása, újramigrálása a II. és 

a III. főosztály esetében teljes körűen megtörtént, az összesen 55646 jegyzékből 

353 jegyzék esetében 2017-re maradt az újramigrálás. 

Az adatbázis alapú elektronikus segédletkészítés immáron évtizedes erőssége 

Budapest Főváros Levéltárának: az elmúlt évben 271,77 ifm-nyi iratanyag 

esetében történt meg az adatfelvétel, összesen 284.951 rekord készült el. 

 

Digitális szolgáltatásaink fejlesztése 

 

Közreműködés a Magyar Levéltári Portál (MLP) és a Hungaricana 

Közgyűjteményi portál munkálataiban 

 

Intézményünk a Szolgáltató Levéltár stratégiai koncepció keretében 2008 

vége óta több központi szakmai feladat megvalósítására kapott megbízást az EMMI 

(OKM) Közgyűjteményi főosztályától, ami jelzi a levéltár országos szinten 

kiemelkedő szakmai koordinációs szerepét. Az egyik fő feladatunk a Magyar 

Levéltári Portál (archivportal.hu/MLP) működtetése és továbbfejlesztése, amely 

portál mint on-line folyóirat a magyarországi levéltárakat és az azokban folyó 

munkát kívánja bemutatni, népszerűsíteni. Az MLP fontos szolgáltatása a levéltári 

adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása. A korábbi önálló MLP-s adatbázisok 

2015 óta a hungaricana.hu közgyűjteményi portál adatbázisrendszerébe integrálva 

érhetők el. Az adatbázis-szolgáltatások Hungaricana elérését az MLP-n keresztül is 

biztosítjuk.  

A Hungaricana Közgyűjteményi portálszolgáltatást az Országgyűlési Könyvtár 

szolgáltatja, a projektben a BFL a levéltári területen nemcsak hogy integráló 

szerepkört lát el, de hivatalosan intézményi tagja a portál szerkesztőbizottságának 

is. A Hungaricana oldalait napi 3-4 ezer felhasználó látogatja. 

Az MLP és a Hungaricana portálon keresztül jelenleg 1 millió 400 ezer BFL-

ben őrzött irat adatai kutathatók, ezek közül mintegy 600 ezer irat digitalizálva is 

elérhető (mintegy 2,4 millió oldalnyi terjedelemben), valamint 122 ezer oldal 

budapesti pártirat (vezetőtestületi ülések jegyzőkönyvei), illetve 39.000 oldal 

1873-1949 közötti fővárosi közgyűlési jegyzőkönyv érhető el kétrétegű, kereshető 

pdf formájában.  

2016-ban 863.965 oldalnyi digitalizált képpel és 92.936 ügyleírással 

(rekorddal) bővítettük az adatbázis-rendszert. (Telekkönyvi betétek 17.270 rekord, 

219.508 oldal; egyesületek adatbázisa 25.000 rekord; Pest-budai tanácsülési 

jegyzőkönyvek 5200 rekord, 81.000 oldal; Budapest Fővárosi Tanács és Budapest 

Fővárosi Tanács VB ülés jegyzőkönyvei 146755 és 320583 oldal; Budapesti Királyi 

Országos Gyűjtőfogház rabtörzskönyvei 39082 rekord, 39082 oldal; Közjegyzői 

iratok 53685 oldal [az adatok ez esetben már korábban feltöltésre kerültek], Bécsi 

levéltári segédletek 6012 rekord, Szlovák Műszaki Múzeumban [Kassa]) őrzött 

magyar vonatkozású építészeti tervek digitális másolatai 372 rekord, 3352 kép.) 

 

A Hungaricana-t bővítő szakmai projektjeink közül hármat emelünk ki. Ezek a 

projektek az NKA-tól elnyert támogatások segítségével valósultak meg. 
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Budapesti vonatkozású tervek digitalizálása Kassán 

 

2015. év végén sikeresen pályáztunk az NKA ITHAKA programjában a kassai 

Szlovák Technikai Múzeum magyarországi vonatkozású építészeti tervanyagának 

digitális másolatban történő szerzeményezésére. Levéltárunk a Szlovák Technikai 

Múzeummal már néhány évvel ezelőtt felvette a kapcsolatot, akkor került sor a 

tervanyag feltárására. A digitalizálásra kerülő, vegyes jellegű és jórészt töredékes, 

de egyértelműen Budapestre vonatkozó, illetve Budapesten működő építészekhez, 

tervezőkhöz kötődő tervegyüttes – melyhez fotóanyagok is kapcsolódik – 

szervesen egészíti ki a BFL tervtára anyagát. Az iratanyag helyszíni feltárását, 

leírását és konzerválását munkatársaink végzik, a digitalizálást a BFL megbízásából 

külső vállalkozó. A digitalizálást követően a digitális állományok a BFL 

gyűjteményébe kerültek, ill. ezzel egyidejűleg a Hungaricana portálon 

(https://maps.hungaricana.hu/hu/) Budapest Főváros Levéltára tervei között, 

HU_BFL_XV.17.i.1, a Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött magyar vonatkozású 

tervek másolatainak gyűjteménye alcím alatt lesznek megtalálhatók.  

 

Az 1944. évi adatszolgáltatási ívek megmentését kitűző szakmai program 

megvalósítása 

 

2015 augusztusában jelentős mennyiségű, eddig elfalazott, elrejtett, nagy 

jelentőségű, a holokauszt történetére vonatkozó iratanyag került elő egy Kossuth 

Lajos téri lakásból. Mint ismeretes, a budapesti zsidóságot 1944 júniusában sárga 

csillaggal megjelölt házakba költöztették. Ennek előkészítése gyanánt Budapest 

helyettes polgármestere 1944. május 30-án elrendelte valamennyi fővárosi lakás 

és bérlő összeírását. Az összeíráshoz kiadott és június 1-jén szétosztott 

adatszolgáltatási íveket a háztulajdonos vagy házfelügyelő 24 órán belül köteles 

volt kitölteni. A formanyomtatványokon a lakások lakbérét, szobaszámát, utcai 

vagy udvari fekvését, valamint a háztulajdonos és valamennyi bérlő „zsidó” vagy 

„nem zsidó” mivoltát kellett feltüntetni. Sokáig úgy tudtuk, hogy a kitöltött 

adatszolgáltatási ívek nem maradtak fenn, feltételeztük, hogy – miként a 

székesfőváros lakásügyi ügyosztályának teljes második világháború alatti anyaga 

– ezek is megsemmisültek az ostrom alatt. A rejtekhelyről előkerült 

adatszolgáltatási ívek Budapest XI, XII, XIV. és kisebb részben XIII. kerületi 

házairól tartalmaznak adatokat. Összesen 7000 felbecsülhetetlen információs 

értékű adatszolgáltatási ív került elő. Az iratanyag előkerüléséről, értékéről az MTI 

és több hazai napi- és hetilap, televízió tudósított, sőt, számos külföldi 

hírügynökség is foglalkozott az üggyel. Az iratanyag nem csupán a holokauszt 

történet szempontjából nyújt más forrásból meg nem ismerhető adatokat, hanem 

Budapest háború alatti történetének kulcsforrásaként is, mind családfa-kutatási, 

mind történeti, történeti-statisztikai, szociológiai kutatási szempontból 

felbecsülhetetlen értékű forrásanyag. Az adatszolgáltatási ívek becslésünk szerint 

mintegy 150 ezer budapesti lakosról nyújtanak egyedi, eddig nem ismert adatokat. 

Intézményünk 2015 őszén, terven felül elvégezte az iratanyag megmentését 

szolgáló munkálatokat, saját költségünkön és laborunkban elvégeztük az iratanyag 

mikrobiológiai vizsgálatát, amelynek szerencsére negatív lett az eredménye. A BFL 

https://maps.hungaricana.hu/hu/
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állományvédelmi műhelye elvégezte az iratanyag tisztítását, restaurálását (több 

esetben vakolattól és egyéb szennyeződéstől sérült az iratanyag, illetve darabokra 

hullott). Az iratanyagot saját műhelyünkben digitalizáltuk, az iratanyag 

megmentése érdekében szükséges tömeges savtalanítást az ÁBTL-ben végezték 

el, a publikáláshoz nélkülözhetetlen adatbázis-építést a BFL munkatársai végezték 

el. Mindez az NKA támogatásából a valósult meg. A képek és a metaadatok 

publikálása a Hungaricana portálon történt meg a Levéltári iratgyűjtemények 

között, lakás adatszolgáltatási ívek cím alatt. 

(https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/lakas-

adatszolgaltatasi-ivek-adatbazisa/ ) 

 

Telekkönyvi betétek közzététele 

 

A fővárosi ingatlanokra vonatkozó, a modern telekkönyvi rendszer alapját 

jelentő telekkönyvi betétek Budapest nagyvárossá fejlődésének időszakából 

hitelesen és teljes körűen tartalmazzák az ingatlanok állagában, 

tulajdonviszonyaiban beállott változásokat, valamint a rájuk betáblázott terheket. 

Így önmagukban is sokat elárulnak a városépítés gazdasági és társadalmi 

hátteréről, de mivel az építkezésekre vonatkozó hivatali iratokat is általában a 

korabeli tulajdonos nevéből kiindulva lehet megtalálni, nélkülözhetetlen alapjai 

mindennemű építészettörténeti, helytörténeti és az ingatlanokat egyéb 

szempontból érintő kutatásnak, továbbá napjainkig ható jogbiztosító erővel is 

rendelkeznek. A 1870-es évektől felfektetett – a budai oldalon az 1850-es évekig 

visszanyúló – betétek vezetését a budai oldalon 1921-ben, a pesti oldalon 1926-

ban szüntették meg. Ekkor vezették át az ingatlanok adatait az immár a jelenleg 

is élő helyrajzi számozási rendszerben készült új betétekbe, amelyek az 1970-es 

évekig, az egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer kialakításáig voltak 

használatban, és a ma érvényes tulajdoni lapok közvetlen előzményét képezik. Az 

1850/1870-es évektől 1921/1926-ig vezetett betétek a Levéltár kiemelten kutatott 

anyagai közé tartoznak, ami gyors állagromlással jár, így veszélyeztetett állapotuk 

kiemelten indokolja a gyors digitalizálást és közzétételt. 

A 2016. évi NKA pályázat keretében a Pesti telekkönyvi betétek (XV.37.c) 

állagából az 1-8500. számú betét, valamint az Óbudai telekkönyvi betétek 

közzététele valósult meg, olyan térinformatikai alkalmazás révén, ami lehetővé 

teszi, hogy georeferált térképen navigálva, és a megfelelő telekre kattintva az 

adott helyrajzi számokhoz tartozó betétek jelenjenek meg:  

http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/telekkonyvi-

betetek-adatbazisa/  

A Hungaricana Portálra feltöltött adatbázis-rekordok száma 17.270, amihez 

219.508 kép tartozik. 

 

Sikeres kiadványaink 

 

Az év sikerkönyve Csepely-Knorr Luca: Budapest közpark-építészetének 

története volt: az 500 + 200 angol nyelvű példány 80%-a elfogyott. Ugyanígy nagy 

a sikere Szakolczai Attila Tóth Ilona pert tárgyaló, novemberben megjelent 

https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/lakas-adatszolgaltatasi-ivek-adatbazisa/
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/lakas-adatszolgaltatasi-ivek-adatbazisa/
http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/telekkonyvi-betetek-adatbazisa/
http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/telekkonyvi-betetek-adatbazisa/
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könyvének. Az Áthallások. Ybl a Palotanegyedben (Szerk.: Hídvégi viloetta – 

Marótzy Katalin) című reprezentatív, a Palotanegyed Ybl Miklós által tervezett 

épületeit bemutató, korabeli fotókkal, tervrajzokkal és mai művészi fotókkal 

illusztrált három nyelvű (magyar-angol-német) kiadványunknak is kedvező 

fogadtatása volt (Például az Andrássy Egyetem 100 példányt rendelt a partnerei 

számára). 

Az Év Levéltári Kiadványa 2015 pályázat díjátadójára 2016. január 28-án 

került sor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Az Év Levéltári 

Kiadványa 2015 pályázaton Ybl Miklós Virtuális Archívumunk 

http://ybl.bparchiv.hu/ Levéltári adatbázisok kategóriában első helyezést ért el a. 

Ugyancsak elismerést kapott Géra Eleonóra Erzsébet - Oross András - Simon 

Katalin: Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái, 1699-1703 című 

kiadványunk, amely a Levéltári szakmai kiadványok kategóriában harmadik 

helyezést ért el. 

 

 

Új intézményi honlap átadása  

 

A BFL saját honlapjának korszerűsítése időszerűvé vált, a 2007-ben átadott 

honlap-keretrendszer mára elavult. A 2014 végén elindított közbeszerzési eljárás 

alapján 2015-ben terveztük az intézményi honlap teljes körű megújítását. Az 

intézményi honlapnak a „hivatali” funkciók mellett meg kell felelnie napjaink 

kihívásainak, interaktívnak, felhasználóbarátnak, multi-médiás tartalmak 

megjelenítésére alkalmasnak, a social media-k felé nyitottnak, és a különböző 

eszközökkel (PC, tablet, okostelefon) egyaránt elérhetőnek kell lennie. A honlap 

megvalósítása a vállalkozó késlekedése miatt 2016 elejére tevődött át. A 

felhasználói visszajelzések alapján is úgy tűnik, az elvárásoknak sikerült 

megfelelnünk. (http://www.bparchiv.hu/) 

 

Kiemelkedő kulturális, közművelődési és tudományos rendezvényeink, 

projektjeink 

 

Kiállítások 

 

A BFL-ben 2014. november 27-én megnyitott Ybl-épületsorsok az Unger-

háztól a Kálvin térig című kiállításunk a Szent István Egyetem Ybl Miklós 

Építéstudományi Karral közösen létrehozott Ybl Makettek kiállítással együtt 2016-

ban is több helyszínen bemutatásra került: Debrecen, Berettyóújfalu, Nagyvárad, 

Hajdúszoboszló, Békéscsaba és végül Szabadkígyós, ahol a kiállítás végleges 

elhelyezést nyert.  

A szintén 2014-ben bemutatott Széttépett esztendők kiállításunk 2016. április 24-

től május 15-ig Zentán került bemutatásra. 

 

2016. június 9-én, a Nyitott Levéltárak országos nyitó rendezvényeként, halálának 

70. évfordulója kapcsán került sor a Gárdonyi Albert főlevéltárnok életét bemutató 

http://ybl.bparchiv.hu/
http://ybl.bparchiv.hu/
http://www.bparchiv.hu/
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kiállításunk megnyitására, amely reflektálni kívánt a fővárosi levéltár 20. és 21. 

században bekövetkezett szerepváltozásaira is. 

 

A Budapest Főváros Levéltára és a Szentpétervári Levéltári Bizottság között 2014. 

november 24-én Szentpéterváron megkötött együttműködési megállapodás 

keretében jött létre a Budapest – a város és hídjai című kiállítás, amely 

Szentpéterváron 2015. december 15-én, Tarlós István főpolgármester úr 

jelenlétében került megnyitásra. 2016 folyamán a kiállítás az alábbi oroszországi 

helyszíneken került bemutatásra: 

2016. február 18. – március 18., Murmanszk 

2016. október 5–30., Viborg 

2016. november 2., Petrozavodszk 

 

A budapesti hidak történetét feldolgozó kiállításunk viszonzásaként a BFL-ben 

március 9-én került megnyitásra a szentpétervári hidak történetét bemutató 

kiállítás. 

 

Intézményünk és az Isztambuli Magyar Kulturális Intézet közös kiállítást tervezett 

az intézet alapításának 100. évfordulója kapcsán. A kiállítás alapját a BFL által 

2012-ben rendezett Kós-kiállítás és a Kós Károly által, Isztambulról  írt kötet adja, 

amelyet hazai és külföldi közgyűjteményi anyaggal egészítettünk ki. A kiállítás 

megnyitására 2017. február 9-én került sor. 

 

A Moszkvai Levéltári Bizottsággal kötött megállapodásunk alapján a Moszkvai 

Városi Fotóarchívum anyagából összeállított, budapesti vonatkozású fotóanyagra 

épülő vendégkiállításra is sor került. A Budapest és Magyarország arcai - Válogatás 

moszkvai fotóriporterek 1960–1970-es években készült fotóiból című fotókiállítás 

Budapest Főváros Levéltárában 2016. június 22-én nyílt meg. 

 

Rendezvények 

 

 2016-ban is folytatódott a BFL+ rendezvénysorozat, amely lehetőséget 

biztosít a tudományos kutatásokkal foglalkozó munkatársaknak, hogy 

bemutassák eddigi munkásságukat, kutatási eredményeiket az 

érdeklődőknek. 

 

 A Problémafelvetés és útkeresés című programsorozatból 2016-ban három 

további rendezvényt valósítottunk meg az NKA által támogatott, 2016. 

június 30-val záruló pályázat keretében: 

 

1. A magyarországi levéltárak nemzetközi kapcsolatai és lehetőségei (március 

8.) 

2. Kinek szolgáltat és mit a levéltár? (április 21) 

3. Az iratértékelés speciális kérdései: a műszaki iratok vizsgálata (június 23.) 

 



 14 

 Kiemelt feladatként kezeltük a 2016. október 17–19. között megrendezésre 

került ICARUS éves találkozójával egybekötött CO:OP konferenciát, amelyet 

teljes egészében levéltárunk szervezett és rendezett. A háromnapos 

rendezvénynek mintegy 120 résztvevője volt. 

 

 2016 októberében immár a negyedik határon túli és egyházi levéltáros 

továbbképzést tartottuk intézményünkben. Az oktatás a képzési célon túl a 

Kárpát-medence magyar levéltárosainak találkozójává is vált. 

 

 A hagyományosnak tekinthető Levéltári Nap 2016 novemberében került 

megrendezésre, tematikája a 2016-ban Budapest történetében 

meghatározó évfordulókra koncentrált: az Állatkert megnyitásának 150., az 

utolsó királykoronázás 100., Gárdonyi Albert főlevéltárnok halálának 70. és 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tematikájában 

hallhattak az érdeklődők színvonalas előadásokat. 

 

További rendezvények: 2016 májusában a Múzeumok Majálisa nyújtott 

bemutatkozási lehetőséget a levéltárnak. Az országos programmá terebélyesedett 

Múzeumok Éjszakája 2016 júniusában még jobban a levéltárra irányította az 

emberek figyelmét. 2016 szeptemberében harmadjára csatlakoztunk a Kutatók 

Éjszakája programsorozathoz. 

 

Levéltár-pedagógiai foglalkozások 

 

A 2013-ban lezárt TÁMOP program - ÍRJÁL TÖRTÉNELMET! Rendhagyó 

komplex történeti stúdiumok Budapest Főváros Levéltárában (TÁMOP-3.2.11/10-

1/KMR-2010-0071) – 2017-ig fenntartandó szakaszban van. A létrejött keretek 

továbbéléséhez 2016-ban is számos levéltár-pedagógiai foglalkozás megtartásával 

járult hozzá intézményünk. 2016-ban a résztvevők létszáma: 70 fiú és 74 lány, 

összesen 144 fő volt. (A 2014-ben kezdődött fenntartási időszakban 2016 végéig 

összesen 340 fő vett részt a programban – a célérték 2018 végére 700 fő.) 

 

A levéltár-pedagógiai kérdések a CO:OP projekt beindulásával hangsúlyozottan 

jelennek meg a levéltár életében. 

 

A levéltár „alapszolgáltatásának” tekintjük a szervezett, csoportos levéltár-

látogatásokat, melyekre 2016-ban is több alkalommal került sor. 

 

Kapcsolatrendszer bővítése, együttműködési megállapodások 

 

A levéltár kapcsolatrendszerének építése és szélesítése fokozott figyelmet 

kíván, az eddig elért eredmények megőrzésén túl új kapcsolódási pontokat is 

keresünk, mind a médiában, mind a bel- és külkapcsolatok terén. Az utóbbi évek 

munkájának eredménye, hogy mára már számos online felület (Index, Múlt-kor, 

Újkor, MTI) rendszeresen hírt ad a levéltárban történő eseményekről. 
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A külkapcsolatok bővítését kívánják segíteni azok az együttműködési 

megállapodások, amelyek a levéltár és más szervezetek között 2014-től 

folyamatosan köttettek. 2016 folyamán Budapest Főváros Levéltára két 

intézménnyel kötött együttműködési megállapodást: az MTA BTK 

Történettudományi Intézetével és a Városliget Zrt.-vel. 

Az együttműködések a szakmai kapcsolatokon túl a levéltár, a levéltári 

munka szélesebb körben való megismertetését is elősegítik.  

 

Nemzetközi kapcsolatok 

 

Budapest Főváros Levéltára az elmúlt évben is törekedett széleskörű 

nemzetközi együttműködések kialakítására, folytatására elsősorban a Kárpát-

medencei (városi) levéltárakkal, valamint európai unióbeli fontosabb városi 

levéltárakkal. Az előbbire példák a Kassai Városi Levéltárral, illetve az Újvidéki 

Történeti Levéltárral és a Szabadkai Levéltárral, valamint a Boszniai Szerb 

Köztársaság Banja Luka-i levéltárával kötött együttműködési szerződések, 

amelynek értelmében több közös projektet, főként kiállításcseréket valósítottunk 

meg. A BFL-nek ugyanakkor jó kapcsolata van több nyugat-európai levéltárral 

(kiemelten pl. Bécs Város Levéltárával). 

Jó szakmai kapcsolatot építettünk ki a szentpétervári városi levéltárak 

felügyeleti szervével, a Szentpétervári Városi Levéltári Bizottsággal. A 2014 

november végén Szentpéterváron aláírt együttműködési megállapodás értelmében 

kiállításcserékre és szakmai tapasztalatcserére került sor. Az egyezmény alapján 

2016-ban is érkezett két levéltáros Szentpétervárról és mi is küldtünk két 

levéltárost szakmai tanulmányútra. 

A Moszkvai Városi Levéltári Bizottsággal 2015-ben kötött együttműködési 

megállapodás alapján 2016-ban megkezdtük a közös munkaprogram kialakítását. 

Ennek része a már említett fotókiállítás, ill. az a lehetőség, amelynek keretén belül 

a BFL két levéltárosa egy hónap időtartam idejéig hungarika-kutatáson vett részt 

a moszkvai városi levéltári intézményekben. 

Levéltárunk 2009 óta szorosan együttműködik a bécsi székhelyű ICARUS-szal, 

amely egyesületi formában igyekszik projekteket szervezni, főként közép-kelet-

európai taglevéltárak számára. Az ICARUS egyik vezetőségi tisztét Dr. Kenyeres 

István főigazgató tölti be, aki képviseli az intézményt az ICARUS közgyűlésein. 

Ennek az értékes együttműködésnek lett a gyümölcse a 2009. évi nemzetközi 

digitalizációs és közzétételi (ENARC) projekt sikeressége, illetve a 2014-ben 

elnyert, alább részletezendő CO:OP projekt is. 2016-ban az ICARUS rendezvényein 

többen képviselték a BFL-t (ennek költségeit az ENARC és a CO:OP projektből 

finanszíroztuk, nem terhelve az intézményi költségvetést). Az évi két közgyűlés 

közül az őszi a CO:OP projekt konferenciájával együtt Budapesten, 

intézményünkben került lebonyolításra. 

 

Közreműködés más Európai Uniós pályázatokban 

 

CO:OP projekt 
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Community as Opportunity – The creative archives´and 

users´network 

A közösség, mint lehetőség – A levéltárak és felhasználóik alkotói 

hálózata 

 

Az Európai Unió a 2014-től 2020-ig tartó időszakra hirdette meg a Kreatív 

Európa: az európai kulturális és alkotói (művészeti) szektor támogatási 

programját, amelynek célja – ahogy azt a program elnevezése is mutatja – az, 

hogy az európai polgárok alkotó, kreatív módon vegyenek részt Európa sorsának 

alakításában. E gondolat jegyében a CO:OP projekt fő célkitűzése a nagyközönség 

és a levéltárosi szakma közötti aktív, alkotó jellegű kapcsolat kialakítása. E 

támogatási programon belül pályázott 2014 márciusában Budapest Főváros 

Levéltára 11 ország 16 intézményével együtt a CO:OP megnevezésű projekttel. A 

projekt vezetője a Hesseni Állami Levéltár (Marburg). Az eredményhirdetésre 2014 

augusztusában került sor. A 75 beérkezett pályázatból 21 projekt nyert 

támogatást, ez utóbbiak közül a legjobb eredményt, a 100-ból 95 pontot a mi 

pályázatunk érte el. A projekt összeállítását, beadását a Bécsben székelő 

International Centre for Archival Research (ICARUS) végezte. 

A partnerintézmények között található a Magyar Nemzeti Levéltár, a Cseh 

Köztársaság Nemzeti Levéltára, a Horvát Állami Levéltár, a Svéd Nemzeti Levéltár, 

a Finn Nemzeti Levéltár, Észtország Nemzeti Levéltára, a Müncheni Levéltári 

Főigazgatóság, a St. Pölten-i Püspöki Levéltár (Ausztria), Biscay Történeti Egyházi 

Levéltára, Madridi Egyetem, Nápolyi Egyetem, Grazi Egyetem, Kölni Egyetem, 

Balkán Intézet (Szerbia, Belgrád). 

A projekt összköltségvetése 3.984.039 Euro, ebből a felek által főként saját 

munkával finanszírozandó önköltség 1.993.961 Euro, maga a támogatás összege 

(grant) pedig 1.990.078 Euro. Budapest Főváros Levéltára a projekt keretein belül 

92.534 Euro (310 Ft-os árfolyamon számolva 28.685.540 Ft) támogatásban 

részesül, vállalt saját költsége 138.800 Euro (a saját költségre a BFL munkatársai 

által a projekt keretében végzett munkájának munkabére számolható el, így 

ténylegesen, a BFL éves költségvetéséből elkülönített módon kifizetendő 

önköltségre nincs szükség).  

A projekt megvalósítási időszaka: 2014. december 1. – 2018. november 30.  

 

A 17 intézmény alkotta konzorcium hosszú távú együttműködésre tekint 

vissza, ami záloga a kitűzött célok megvalósítása sikerének, vagyis annak a 

törekvésnek, hogy a történelem aktív alakítóit, részeseit közelebb hozza a 

történelemre vonatkozó információk megőrzőihez és viszont. 

   A projektben nyolc workpackage (munkacsomag) köré csoportosulnak a 

feladatok. Budapest Főváros Levéltára a Topotheque munkacsomag koordinációját 

végzi. A munkacsomag a személyes iratok, gyűjtemények, családi hagyatékok 

megőrzésének jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet. Erre szolgál a 

Topotheque (www.topotheque.eu) elnevezésű informatikai platform, amely 

hozzáférhetőséget biztosít egy adott közösség múltjára vonatkozó személyes 

dokumentumaihoz, magánkézben őrzött forrásaihoz. A munkacsomag résztvevői 

(Cseh, Finn, Svéd, Észt, Hesseni, Horvát Nemzeti Levéltárak, Nápolyi Egyetem, 

http://www.topotheque.eu/
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Madridi Egyetem, Biscay Történeti Egyházi Levéltára) vállalták, hogy a projekt 

ideje alatt 5-5 nemzeti Topotheque-t hoznak létre és nyitnak meg a nagyközönség 

számára. Ez a platform lehetőséget ad arra, hogy a fővárosi lakosok személyes és 

családi dokumentumaikat maguk tegyék közzé szakértői segítséggel a világhálón.  

A projekt jellegéből adódóan kezdeményeztük az együttműködést a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtárral és a Budapesti Történeti Múzeummal a budapesti helyi 

(kerületi, kerület-részi) topotékák létrehozására.  

 

2016-ra az alábbi topotékák megnyitását terveztük: 

 

1) Városliget (kapcsolódva az Állatkert 150. évfordulós megemlékezéséhez és 

a Városliget projekt megvalósításához) - megvalósult. 

2) Budafok-Nagytétény, a FSZEK kerületi fiókjával közösen - megvalósult, 

hivatalos bemutatója a Bring Your History rendezvény keretében 2017-ben 

lesz. 

3) Berettyóújfalu, a helyi önkormányzattal együttműködésben - megvalósult. 

4) Tatabánya – a helyi városi levéltárral és önkormányzattal együttműködve, 

a tárgyalások nem vezettek sikerre, így év végén Solymár 

képviselőtestülete egyhangú támogatásával, Solymáron indul el a projekt. 

 

  



 18 

Budapest Főváros Levéltárának 2016. évi részletes 

munkabeszámolója 

 

Az intézmény munkaterve a szakalkalmazottak egyéni munkatervei, a 

szervezeti egységek (I–IV. Iratőrző főosztály, az V. Tájékoztatási és közművelődési 

főosztály, az Állományvédelmi főosztály, az E-levéltári és Informatikai, valamint az 

Épületfenntartási osztály) összesítő tervei alapján készültek. 

 

1. Költségvetés, közbeszerzések lebonyolítása, épületfenntartás 

1.1. Költségvetés 

 

Budapest Főváros Levéltára fő kiadási költségvetési előirányzata 2016-ban 

759.899 eFt-ot tett ki. A BFL fő bevételi előirányzatán belül 2016-ban működési 

célú támogatás 702.278 eFt, intézményi működési bevétel 57.829 eFt 

(készletértékesítés, szolgáltatási bevétel, egyéb működési bevétel, kiszámlázott 

áfa és áfa-visszatérítés), működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 

41.769 eFt, működési célú támogatás államháztartáson belül 36.170 eFt. A 

kiadások tekintetében a működési célú kiadás 702.728 eFt-ot, felhalmozási célú 

kiadás 57.171 eFt-ot tett ki. A személyi juttatások kiadási előirányzata 2016-ban 

374.729 eFt, a járulékok előirányzata 106.826 eFt. A dologi kiadások 2016-ra 

189.200 eFt-ot tettek ki. Beruházás 34.822 eFt, felújítás 5.066 eFt értékben 

realizálódott. A 2016. évben bevételi többletünk és kiadási megtakarításunk 

keletkezett 62 millió Ft értékben, amelyet az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt 

feladatok finanszírozására fordítunk.  

A BFL engedélyezett létszámkerete 115 fő, amely a 2011. évi 135 főről 

csökkent 115 főre. A Fővárosi Önkormányzat 2016. október 26-i közgyűlésén a 

többletfeladatok ellátására a BFL engedélyezett létszámának 120 főre történő 

emeléséről döntött, az ehhez szükséges forrás egyidejű biztosításával. 

A dologi költségek fedezésére kapott előirányzat igencsak szűkösnek 

tekinthető. Intézményünk nagyteljesítményű gépészeti rendszerekkel van 

felszerelve, melyek biztosítják a jogszabály által előírt hőmérsékletet és 

páratartalmat, ehhez kell még hozzászámolni a nagy gáz- és villanyköltségeket, a 

BFL egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadásait. A költségeket növeli a portás-

recepciós (épületőrző) szolgálat, telefon, internet, csatorna, víz, szemétszállítás 

díjai, felvonók, gázkazánok, tűzjelző-rendszer stb. éves kötelező karbantartási 

költségei) - és akkor még nem vettünk papírt a fénymásolókba, nyomtatókba, 

patronokat, írószert, könyvtári könyveket, folyóiratokat, épületgépészeti 

alkatrészeket, villanycsöveket stb. 

Az intézményvezetés meghozta és a továbbiakban is meg fogja hozni a 

szükséges lépéseket a költségek csökkentése érdekében, takarékos és átgondolt 

gazdálkodással. Augusztusban egy hét kötelező szabadságkivétel került 

elrendelésre, amely időszak alatt az épületet zárva tartottuk. Fő prioritásunk, hogy 
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a levéltár likviditását mindenképpen fenntartsuk és hogy a nehézségek a 

szolgáltatás minőségén, mennyiségén ne látszódjanak.  

A 2013-ban sikeresen megvalósított e-levéltár projekt következtében jelentős 

szakmai feladatnövekedés történt. A projekt befejezése után a fenntartási kiadások 

is megnövekednek. Lényeges módosulás, hogy a sikeres e-levéltár projekt 

lezárását követően közgyűlési döntés alapján a fenntartási időszakra  

(2015.10.01. — 2018.09.30.) előírt évi 25.000 eFt pluszforrást a fenntartó az 

intézmény rendelkezésére bocsátotta, ami lehetővé tette, hogy a projekt keretében 

létrejött központi infrastruktúra és a levéltárba került több, mint 200 millió Ft 

értékű hardver és szoftverrendszer fenntartási költségeit fedezni tudtuk. 

A szakmai munkánk színvonalának elősegítése érdekében a 2016-os évben is 

törekedtünk maximálisan kihasználni a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt, egyre 

szűkülő pályázatok adta lehetőségeket, illetve igyekeztünk más pályázati 

forrásokat találni (ld. EU-s pályázatok). 

 

1.2. Beszerzések, épületfenntartás 

 

Az Épületfenntartási osztály a Gazdasági hivatal alá tagoltan végzi munkáját. 

Az osztályvezető nyugállományba vonulása miatt 2015 szeptemberétől az általános 

főigazgató-helyettes vette át az osztály irányítását. 2016. évben betöltésre került 

az osztályvezetői álláshely, de sajnos a kiválasztott személy nem felelt meg az 

elvárásoknak. A másodszorra kiírt pályázaton kiválasztott jelölt a munkába állás 

előtti napokban mondta vissza az állást. Az immáron harmadszorra kiírt álláshely 

betöltésére 2017. február 1-jével kerül sor. 

 

Az osztály főbb feladatai 2016-ban: 

 

Közbeszerzési eljárások (az épületfenntartás az eljárások indításában vesz 

részt, a megvalósításban nem) 

 

• Gyártói garancia, support és szoftverkövetés meghosszabbítása - az 

elektronikus levéltár keretében beszerzett géptermi tárolóegységek, 

szalagos mentőegységek garanciális javítására (szerződés lejárt 2016. 

július 20-án, egy évre a T-System Zrt. nyerte el a megbízást) 

• Földgázbeszerzés (szerződés lejárt 2016.04.01-én, 1+1 évre a FŐGÁZ 

Zrt.-vel kötöttünk szerződést) 

• Épülettakarítási szerződés (szerződés lejárt 2016.05.06-án, 2 évre a 

Deta-Ép Épületszerviz Kft-vel szerződtünk) 

Az eljárások nemzeti eljárásrendben kerültek lebonyolításra. 

 

Tűzjelző rendszer kiegészítése 

 

A BFL épületének 1999.03.17-én kelt V-334/2/99 építési engedélye a 

következő kitételt tartalmazza (2. oldal 4. pont): „Az épület teljes területére 

kiterjedő automatikus analóg címezhető tűzjelző berendezést kell létesíteni.” A 
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2004-es átadáskor egyes helyiségek kimaradtak a teljes területre létesítendő 

tűzjelző rendszerből. Kiemelten veszélyeztetett a tetőtéren elhelyezett 

klímagépház, amelynek kivitelezése során a tűzjelző telepítése elmaradt. A 

tűzjelzők hiányában az épület védelme nem megnyugtató és nem teljesülnek az 

erre vonatkozó előírások sem, így pl. a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelvében 

(azonosító: TvMI 5.1:2015.03.05) foglaltak. A tűzjelző rendszer kiegészítésének 

megvalósítása során új érzékelők kihelyezésére és kábelezésre, valamint a 

rendszercsatlakoztatás megoldására került sor. 

Az épület gazdaságos működtetéséhez tervbe vettük energia audit 

előkészítését. Az auditra végül nem került sor, de nem tettünk le róla, mivel 

eredményétől azt várjuk, hogy olyan javaslatokat kapunk, mely alapján a 

későbbiekben költséghatékonyabb üzemeltetést tudunk megvalósítani. 

A folyamatosan szigorodó tűzvédelmi előírások betartása érdekében 2016-

ban, az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatban előírt gyakorisággal került sor a tűzgátló lezárások, valamint a hő- 

és füst elleni védelem eszközeihez tartozó berendezések vizsgálatára. Ezen kívül a 

tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok időszaki ellenőrzésére is sor került. 

 

Karbantartások, állagmegóvás 

 

A BFL épületének 2003 év végén történt átadása óta a folyamatos 

állagmegóvás érdekében eddig is sok olyan karbantartási, javítási és felújítási 

feladatot végeztünk el, amelyek eredményeképpen levéltári szolgáltatásaink 

magas szinten tartása folyamatosan biztosítható.  

 

Az épület állagának fenntartása érdekében 2016-ban elvégzett munkálatok: 

 

- Az épület mellékhelyiségei, valamint a tea-konyhák tisztasági festését 

sikerült külső szakember igénybevételével 2015-ben elkezdeni, a munka 

folytatódott 2016-ban is, a „B” és „C” épületrészekben kijelölt területek tisztasági 

festésével. Így havi szintre lebontva, viszonylag csekély befektetéssel, 

folyamatosan biztosítani tudjuk az épület állagmegóvását.   

- Az irodák, munkaszobák fan-coil berendezéseinek hűtőközeg csatlakozó 

szakaszai (gyenge minőségű, anyaghibás beépített vezetékszakaszok), ütemes 

szigetelésjavítása, cseréje, folyamatos feladatot jelentett egész évben. 

- Az „A” épületrész tetőterében lévő folyadékhűtők és légkezelő berendezések 

(ezekből a „B” épületben szintenként három üzemel) biztosítják az épület 

iratanyagok tárolására rendszeresített raktárainak – az Állományvédelmi Ajánlás 

szerinti – klimatikus feltételeit. A központi szabályozó egységek, kompresszorok, 

kondenzátorok, hűtőkörök, fain-col berendezések, párásítók belső tisztítása, 

javítása (keringető szivattyúk, párásítók, elzárók, páralecsapódás elleni 

szigetelések) tervezetten megtörténik. Az egyik hűtőkörből szökött a hűtőgáz, ezt 

a hibát a berendezés nyári beüzemelése előtt elhárítottuk. Sajnos, augusztus 

végétől a raktárak klimatikus viszonyainak szabályozásáért felelős CIAT hűtőgép 

egyik, majd másik aggregátora is felmondta a szolgálatot. A szerződött partner 
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hibajavításai csak rövid ideig tartó üzemképességet eredményeztek. Év végére 

előállt az a helyzet, hogy a szerződött partner nem tudta tovább javítani a 

készüléket. Sajnos a CIAT folyadékhűtő-berendezések hazai kizárólagos 

forgalmazója, a CLH Hűtés– és Klímatechnikai Kft. megkeresésünkre a készülék 

helyszíni megtekintésétől, javításától elzárkózott, mivel nem a Kft. volt a BFL 

karbantartó javításra szerződött partnere. E sorok írásakor arra várunk, hogy 5 °C 

fok fölé emelkedjen a hőmérséklet és megkezdődjön a folyadékhűtő javítása, a 

kecskeméti székhelyű Ipari Klíma Kft. szakembereinek segítségével. A helyzet 

komoly, mivel jelenleg a raktárakban a megfelelő légnedvességi és hőmérsékleti 

állapotokat csupán a külső hideg levegő szabályozott beáramlásával tudjuk 

biztosítani. Nedvesebb és melegebb időjárás esetén azonban felborulhat a kényes 

klimatikus egyensúly. Sajnos az épület üzemeltetésének kialakításakor nem 

figyeltek arra, hogy a klímaberendezés redundanciáját biztosítsák, ugyanakkor a 

raktárak jelentős része ablak nélküli, teljesen zárt (az épület folyosóira nyíló ajtók 

kivételével), így a szellőztetés klímaberendezés nélkül hosszú távon nem oldható 

meg. A jelenlegi meghibásodás felhívja a figyelmet az épület teljes energetikai 

felülvizsgálatának szükségességére, figyelemmel a szükséges redundanciára és az 

aggregátoroknak a jelentős üzemidőből eredő elhasználódására. 

- Az épületet kiszolgáló fűtési és használati meleg víz előállító kazánok 

karbantartása folyamatos, működésük biztosított. 

- Biztonsági szempontból ugyancsak folyamatos feladat a tűzjelző és 

behatolás jelző rendszerek szakszerű üzemben tartása. A fő feladat a rendszer 

elhasználódott végződéseinek cseréje (hibás tápegységek, elöregedett 

akkumulátorok). 

 

Fenntartói támogatással elvégzett fejlesztések 

 

1. Az épület nyílászáróinak javítása 

A 2004-ben átadott épület nyílászárói csupán az ablak tokjára helyezett vízvetőkkel 

kerültek átadásra. Az eltelt több, mint tíz év alatt a fa nyílászárók külső természeti 

hatásoknak kitett részei erősen károsodtak. Szükséges a fa elemek lekezelése és 

az ablakszárnyon elhelyezkedő szárnytakaró profilok felhelyezése. Fa nyílászárókat 

teljes körű vízvédelem nélkül nem ajánlott felszerelni, 2004-ben ez mégis így 

történt, ezért a javítás a nyílászárók élettartamának növelése érdekében 

elengedhetetlenül szükséges. Budapest Főváros Önkormányzata négy évre 

elosztva megítélt támogatásából, az első évben, 2016-ban a C épület belső udvari 

nyílászáróinak egy része újult meg. 

 

2. Raktárkapacitás bővítés 

2012-óta a BFL saját forrásból évenként egy raktár mobil állványzatúvá történő 

átalakítását végezte el. A 14 millió Ft nettó értékű beruházás nyomán egy fix polcos 

rendszer 1285,8 fm kapacitása a megépített gördíthető (mobil) irattári rendszer 

hasznos kapacitásával átépítés után 2054,4 ifm-re nőtt, így a megnyert szabad 

kapacitás 801,6 ifm. 2016-ban a főváros támogatásával került sor egy raktár mobil 

állványzatúvá történő átépítésére. 
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Év közben végzett egyéb fontos feladatok 

 

- Az épület üzemeltetése során folyamatos feladatot jelentet az örvendetesen 

megnövekedett számú kiállítások, rendezvények lebonyolítása, amely az 

eddigieknél nagyobb számban igényli teremrendezési és stúdió üzemeltetési 

teendő megoldását. 

- Budapest Főváros Levéltára épületében a hatályos BM rendeletek (pl. 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat) szerint került kialakításra a biztonságvédelmi 

rendszer. Ennek részét képezik az épületbe telepített tűzoltó készülékek, 

tűzcsaptömlők, felszálló vezetékek, melyeknek időszakos felülvizsgálatát, 

javítását, szükség szerinti cseréjét évente el kell végeztetni. A jelenleg kihelyezett 

készülékek egy része a közép- és nagyjavításokat követően már nem volt 

javítható, nem hitelesíthető és tartalék készülékekkel nem rendelkeztünk, ezért az 

épületek tűzvédelmi szempontból történő teljes lefedettségéhez a megkezdett, 

ütemesen folytatott új készülékek beszerzése egész évben folyamatos feladatot 

jelentett. 

- A szelektív hulladékgyűjtés (papír külön gyűjtése) megvalósításával 

jelentősen mérsékelni lehetett a keletkező kommunális hulladék elszállítás után 

fizetendő költségeket. 

- Általános zár, ajtó, lakatos, asztalos, villanyszerelői karbantartói feladatok 

folyamatos ellátása. 

- Az épület világítását rendkívül sok lámpa biztosítja, ezek cseréje is 

folyamatos feladat volt, különös tekintettel a vészvilágító rendszerre. 

- A szállításokat ellátó gépjárművek szervizeinek, javításainak bonyolítása 

folyamatos feladatot jelent.  

- Párásító készülékek nagykarbantartása, elöregedett alkatrészek cseréje 

szintén egész évben jelentkező feladat volt. 

- A BFL új beléptető- és munkaidő nyilvántartó rendszer bevezetése mellett 

döntött, mivel a régi rendszer mind szoftveresen, mind hardveresen elavult, XP 

alapú volt és a megszűnő support miatt is cserélendő volt. Az új rendszer WIN7 

alapú és virtualizált környezetben működtethető, magasabb műszaki színvonallal 

bír, főképp a munkaidő-nyilvántartás terén. Beüzemelés során számos, az új 

szoftver beüzemelésével kapcsolatos probléma felmerült, de év végére a rendszer 

stabillá, megbízhatóvá vált.  

 

Néhány fontosabb, folyamatosan ellátott, munkaidő-igényes üzemeltetési teendő:  

 

Beléptető rendszer 

- karbantartás (nincs rá külsős karbantartási szerződés) 

- programozás (új belépők, adatváltozások, kártyák) 

- archiválás 

- dokumentálás 

 

Stúdió 

- rendszerkarbantartás 
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- telepítés 

- előadások lebonyolítása, felügyelete 

 

Tűzjelző rendszer  

- üzemeltetés 

- felügyelet, dokumentálás 

- külső karbantartások felügyelete 

- rendszerteszt ellenőrzés 

 

Tűzvédelem 

- dokumentáció elkészítése 

- ellenőrzés 

- karbantartás felügyelete 

 

Telefonhálózat 

- felügyelet 

- dokumentálás 

- dect készülék javítása, akku csere 

- karbantartás (nincs rá külsős karbantartási szerződés!) 

- programozások lebonyolítása, ellenőrzése 

 

Riasztórendszer 

- felügyelet 

- karbantartás (nincs rá külsős karbantartási szerződés!) 

- programozás 

- esetlegesen felmerülő hibák javítása (relé, táp, kontakt) 

 

Épületfelügyeleti rendszer 

- felügyelet 

- szükséges módosítások, beavatkozás megtétele 

- karbantartás lebonyolítása, felügyelete 

- szükséges javítások megtétele, lebonyolítása 

- programozás 

- archiválás 

- fogyasztás optimalizálása 

- ellenőrzés 

- eszközök beállítása, kalibrációja 

 

Gépészet 

- eszközök felügyelete 

- szükséges javítások, beállítások elvégzése 

- külső javítások, karbantartás ellenőrzése, lebonyolítása 

 

Villamos hálózat 

- eszközök felügyelete 

- szükséges javítások, beállítások elvégzése 
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- külső javítások, karbantartás ellenőrzése, lebonyolítása 

 

Takarítás 

- kapcsolattartás 

- ellenőrzés, havi teljesítés-igazolás kiállítása 

 

Portaszolgálat 

- kapcsolattartás 

- ellenőrzés 

 

Egyéb 

- együttműködés külső kivitelezőkkel 

- épület állapotának nyomon követése 

- esetleges hibák feltárása 

- dokumentálás 

 

2. Személyi ellátottság, munkaszervezés, szakmai szerepvállalások 

2.1. Munkaszervezés, személyi ellátottság 

 

A BFL a korábbi időszak változásait rögzítő, átfogóan kidolgozott új SZMSZ-

e,  amit a fenntartó 2013 decemberében fogadott el, 2015-ben kisebb 

módosításokon esett át. A módosítások jelentős része az új Alapító Okirathoz, 

illetve a jogszabályi előírásokhoz, valamint a 2014-től éles üzemben működő e-

levéltári rendszer bevezetéséhez köthető. A 2015. évi SZMSZ egyrészt az 

intézmény iratkezelésének szervezetéről és felügyeletéről szóló passzusokkal 

egészült ki, másrészt fontos változást jelentett az Informatikai osztály E-levéltári 

és informatikai főosztállyá történő átszervezése is.  

A BFL jelenlegi engedélyezett létszáma 115 fő, hússzal kevesebb, mint 2010-

ben, miközben a helyi közigazgatás átszervezésével jelentősen megnövekedtek a 

gyűjtőterületi munkák (pl. a járások létrehozása 23 jelentős iratképző szervet 

jelent levéltári szempontból), emellett a 2013 végén bevezettet e-levéltári rendszer 

működtetésével kapcsolatosan számos új szakmai feladat jelent meg. A 

feladatbővülést a csökkentett létszám mellett a hatékonyabb munkaszervezéssel 

igyekeztünk ellensúlyozni. Örvendetes tény ugyanakkor, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, tekintettel a fentebb felsorolt feladatbővülésre 2017. január 1-

jétől kezdődően 5 fő létszámemelést tett lehetővé, melyhez az anyagi forrást is 

biztosította. 

 

A BFL 2016-ban az alábbi (fő)osztálykeretekben működött: 

 

I. Iratőrző főosztály 

 

I/A 1873 előtti iratok csoportja, 

I/B 1873 utáni közigazgatási iratok csoportja; 

I/C Terv- és térképtári, fotótári és gyűjteményi iratok csoportja 
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II. Iratőrző főosztály 

 

II/A 1950 utáni közigazgatási iratok csoportja; 

II/B Pártarchívumi iratok csoportja 

 

III. Iratőrző főosztály 

 

III/A 1945 előtti jogszolgáltatási és közjegyzői iratok csoportja; 

III/B 1945 utáni jogszolgáltatási és büntetés-végrehajtási iratok csoportja; 

III/C Rendészeti szervek iratainak csoportja 

 

IV. Iratőrző főosztály 

 

IV/A Gazdasági szervek és cégbírósági iratok csoportja; 

IV/B Egyesületek, családok, személyek, intézmények iratainak csoportja 

 

V. Tájékoztatási és közművelődési főosztály 

 

V/A Kutatószolgálat 

V/B Ügyfélszolgálat 

V/C Könyvtár 

V/D Mikrofilmtár 

 

A főosztályon működik az intézményi tudományos titkár. A főosztály látja el 

a BFL központi iktató és irattári feladatait. 

 

VI. Állományvédelmi főosztály  

 

VI/A Restauráló és könyvkötő műhely 

VI/B Fotó- és digitalizáló műhely 

 

VII. E-levéltári és informatikai osztály 

 

 

VIII. Pénzügyi és munkaügyi osztály 

 

 

IX. Épületfenntartási osztály 

 

Titkárság 

 

Az intézmény működtetésében fontos szerepet játszik a Titkárság, amely 

mindhárom felső vezető (főigazgató, főigazgató-helyettes, gazdasági igazgató) 

általános adminisztratív munkáját támogatja, emellett vezeti a jogszabály alapján 
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kötelező levéltári nyilvántartásokat, közreműködik az iktatásban, valamint a 

készletnyilvántartásban is. 

 

2.2. A BFL munkatársainak szerepvállalása a hazai levéltárügyben 

 

Intézményünk elismertségét jelzi, hogy vezetői, munkatársai közül többen is 

szerepet kaptak a hazai levéltárügy meghatározó szakmai testületeiben, 

egyesületeiben. Dr. Kenyeres István a BFL főigazgatója 2014-től tölti be a Megyei 

és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa (a volt Önkormányzati Levéltárak 

Tanácsának) elnöki tisztét. 2016 nyarán pedig  a Magyar Levéltárosok Egyesülete, 

amely szakma legnagyobb szervezete, elnökének választotta, ezen kívül  a Fons 

(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) főszerkesztője és a Századok 

szerkesztője (kora újkori rovat).  A főigazgató és Haraszti Viktor főigazgató-

helyettes tagja a kulturális miniszter levéltári területen működő tanácsadó 

testületének, a Levéltári kollégiumnak. Horváth J. András a Levéltári Szemle 

főszerkesztője, Koltai Gábor a Korall c. folyóirat szerkesztője. Sarusi Kiss Béla és 

Sipos András szerkesztői a Fons-nak. Sipos András levéltári szakfelügyelőként is 

dolgozik, emellett vezeti a Levéltári Kollégium Levéltári Szabványügyi Bizottságát. 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányának tagjai: Haraszti Viktor és Dr. 

Kenyeres István tagként, Breinich Gábor az informatikai- , P. Holl Adrien az 

állományvédelmi-, Hetényi Erzsébet ellenörző bizottsági tagként vesz részt az 

egyesület munkájában. 

A több mint 150 közép–európai levéltárat és tudományos szervezetet 

tömörítő ICARUS (International Center for Archival Researches, Wien) 

elnökségében intézményünket Dr. Kenyeres István képviseli. Az ELTE BTK 

oktatójaként levéltári szakmai tárgyak oktatásában vesz részt Dr. Kenyeres István, 

Haraszti Viktor, Sipos András, Horváth J. András, a BME-n a Műemlékvédelmi 

szakmérnöki képzés keretében tart levéltári vonatkozású előadásokat Dr. Kenyeres 

István. 

 

3. Az e-levéltári feladatok 

 

Intézményünk 2016. évi egyik legnagyobb szakmai feladata az elektronikus 

levéltári rendszer hatékonyabb üzemeltetése, a rendszerszerű folyamatok 

kialakítása, dokumentálása volt. 

 

A 2016. évi fő feladatokat az alábbiakban összegezhetjük: 

 

 az e-levéltári infrastruktúra, hardverek és szoftverek folyamatos 

üzemeltetése, 

 scopeArchiv (a BFL Levéltári Nyilvántartó Rendszere, LNYR) 

üzemszerű működtetése, a levéltári leírások, raktári jegyzékek, a 

kutatói információk és a szervnyilvántartás naprakész vezetése, 

ezen belül konkrétan tervezett feladatok: 
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 scopeArchiv-ba már migrált raktári jegyzékek újramigrá-

lásának befejezése, 

 ügyiratszintű adatbázisok betöltése, migrálása az LNYR-be, 

 e-levéltári folyamatokat (iratátvétel, archiválás, hozzáférés, 

elektronikus állományvédelem) támogató Tessella szoftver 

esetében born digital iratok átvételének lebonyolítása, 

 tömeges mikrofilm-digitalizálás folytatása, 

 lapszkennerrel, könyvszkennerekkel történő tömeges digitalizálás, 

 a keletkező digitális állományok szakszerű archiválása, 

 papír-alapú, mikrofilm és analóg állományokról készült digitális 

másolatok nyilvántartásának létrehozása, beillesztése a levéltár 

törzskönyvébe, 

 „az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének 

eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről” megjelent EMMI 

rendelet előkészítésében való közreműködés. 

 

Hangsúlyoznunk kell, hogy az e-levéltári rendszer bevezetése és működtetése 

jelentős költség- és munkaidő–ráfordítást követel az intézmény egészétől. 

 

A projekt megvalósítási szakaszának lezárása, 2013. szeptember 30. óta 

folyamatosan sürgettük a Tessella és a Scope Ag. szoftvergyártó cégekkel a projekt 

öt éves fenntartási időszakának zavartalanságát biztosító support szerződések 

megkötését. Ezek nélkül a fennálló és keletkező garanciális hibák kijavítása is 

nehézkes, ezen túlmenően a nem garanciális, gyártói hibajavítások, frissítések 

hiánya a rendszer működésének egészére nézve kockázatot jelent. 2016 

decemberében a NISZ Zrt. végre megjelentette a közbeszerzési felhívást, melynek 

eredményes lezárulta esetén megnyílik az út a support szerződés megkötése felé. 

A 2014. évi tapasztalatok alapján került sor az Informatikai osztály 

átalakítására, az E-levéltári és informatikai osztály 2015. évi létrehozására. Az 

osztály vezetését e-levéltári projektben komoly gyakorlatot szerző, az e-levéltári 

kérdésekben járatos levéltáros, Gerhard Péter látja el. A 2016. évi tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a levéltáros által vezetett informatikai osztály az üzemeltetési 

feladatok ellátása mellett megfelelően tudja támogatni a szakmai osztályok e-

levéltárral kapcsolatos feladatait, illetve közvetlen és hatékony szerepet tölt be az 

osztályokkal együttműködve a born-digital elektronikus iratok átvételében.  

Az e-levéltári feladatokhoz kapcsolódik az állományvédelemnél részletesen 

tárgyalt tömeges digitalizálási projektek irányítása, felügyelete, támogatása is. 

2016-ban folytattuk mikrofilmjeink tömeges digitalizálását, a két könyvszkennerrel 

folyamatosan digitalizáltunk szálas iratokat és köteteket, a lapszkennerrel is 

folytatni kívánjuk a tömeges digitalizálást. A térkép-szkennerekkel egyrészt saját 

térkép-anyagainkat tudjuk feldolgozni, másrészt a kutatói igényeket elégítjük ki, 

míg az audiovizuális laborunkkal folytatjuk hanganyagaink digitalizálását. A 

keletkező nagy mennyiségű digitális állományt az új e-levéltári rendszerben 

archiváljuk és tesszük közzé a kutatók számára, az adatvédelmi szabályok 

figyelembe vételével. Az e-levéltári rendszer 2013-as átadása óta milliós 

nagyságrendben gyarapodott a BFL eddig is tekintélyes digitális állománya. 
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4. Gyűjtőterületi munka, iratátvételek 

 

Gyűjtőterületi munka keretében 117 szerv esetében 160 szervlátogatás 

történt meg. 

A Levéltár jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve átvizsgálta és elbírálta 

a hozzá illetékességből benyújtott selejtezési jegyzőkönyveket (2016-ban 

mindösszesen 156 szerv 555 iratselejtezési jegyzőkönyve érkezett be) és részt vett 

az iratkezelési szabályzatok véleményezésében (25 szerv, 33 alkalom). Az előbbiek 

kapcsán ki kell emelnünk a jogszolgáltatási szervektől, ill. a rendőrségtől beérkező 

nagyszámú selejtezési jegyzőkönyvet, amelyeket munkatársaink a legnagyobb 

körültekintéssel vizsgálnak át, annak érdekében, hogy a maradandó (történeti) 

értékű iratok fennmaradjanak. Az illetékességünkbe tartozó önkormányzatok, ill. 

az országos hatáskörű szervek egységes iratkezelési szabályzatait és irattári terveit 

is véleményeznünk kell. Fontos feladatunk a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének felügyelete, azaz szervlátogatások elvégzése. (A 2016-ban 

elvégzett szervlátogatásainkban szereplő szervek jegyzékét ld. a Mellékletben.) A 

szervlátogatásokra, selejtezésekre és egyéb szervnyilvántartási eseményekre 

vonatkozó adatok a scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszerben (LNYR) kerülnek 

rögzítésre.  

2016-ban a levéltár 598,5 iratfolyóméternyi (ifm) iratanyagot és 16 GB 

elektronikus iratot vett át. 

 

4.1. Az egyes osztályok gyűjtőterületi, iratátvételi feladatai 

 

Az egyes osztályok által végzendő fontosabb gyűjtőterületi és iratátvételi 

munkálatokat az alábbiakban összegezzük: 

 

I. főosztály  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályától az átvett 

telekkönyvi betétekhez tartozó, 1920-as évekig visszanyúló társasházi alapító 

okiratok átvételét terveztük, mintegy 270 ifm terjedelemben. Erre korábban az 

anyagból történő folyamatos és nagy mennyiségű adatszolgáltatási igényre 

tekintettel nem került sor. Az irategyüttest a szerv 2015-ben elkezdte digitalizálni 

és az adatszolgáltatást a továbbiakban a digitális állományból tervezi ellátni. 

Levéltárunknak az eredeti iratokat és a digitális másolatokat is átadná. A 

digitalizálás elhúzódása miatt az iratok átvételére 2016-ban nem kerülhetett sor.  

2014-ben a Fővárosi Irattártól átvettük a Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda 

(INGRI) tekercselve tárolt térrajzait, rendezési terveit. Az ekkor átvételre kijelölt 

további közel 80 ifm dobozolt, hasonló jellegű iratanyag átadására 2016-ban végül 

nem került sor, mivel az Igazgatási és Hatósági Főosztály közlése szerint egyelőre 

nem kívánják levéltárba adni ezeket az iratokat. 

Előkészületek folytak a Főpolgármesteri Hivatal volt Települési Értékvédelmi 

Ügyosztálya (jelenleg Városépítési Főosztály, Építészeti Értékvédelmi Csoport) 
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1994–2010 közötti műemlék-felújítási pályázatokkal kapcsolatos anyagainak 

átvételére. A kb. 30 ifm terjedelmű iratanyag átvételére 2017 első félévében 

kerülhet sor, az előkészítésben vélhetően a tervtár munkatársainak is részt kell 

majd venniük.  

Csanádi Gábor városszociológus 2007 óra szisztematikusan fotózza 

„szociológus szemmel” a főváros különböző városrészeit. Érdeklődésének 

középpontjában a különféle városnegyedek átalakulása és sajátos miliője áll. 

Rendszeressége, területi kiterjedtsége miatt fényképeinek gyűjteménye komoly 

történeti értékkel bír, sok tekintetben mintegy pótolva a BFL-ben leállt 

városfotózást. Képeit ajándékként juttatta a BFL-nek, együttesüket a jövőben is 

szándékában áll kiegészíteni (2009–2016 évkör, 163 GB, 19957 fájl). 

Az Amsterdamban élő Csorba Ferenc saját és családja kb. 50.000 digitális és 

digitalizált fotóból álló gyűjteményét ajánlotta fel levéltárunknak, amely egyebek 

között különleges 1956-os képeket is tartalmaz. Az ajándékozási szerződés 

megkötése megtörtént, a képek átvételére 2017-ben kerülhet sor.  

Dr. Polinszky Tibor volt XXII., ill. XXI. kerületi főépítésztől ajándékként 0,8 

ifm, elsősorban e kerületekre vonatkozó, az 1980–2000-es évekből származó 

városrendezési tervet, tanulmányt, kiadványt vettünk át, amelyek a XV.17.h – 

Vegyes építészeti tervek állagba kerültek. 

A Fővárosi Állat- és Növénykerttől az Állatkertben 1950–2006 között zajlott 

építkezésekre, felújításokra vonatkozó tervdokumentációkat vettük át, 5,70 ifm 

terjedelemben. Az iratokat az újonnan kialakított, XV.17.f.362 sorozatba (Fővárosi 

Állat- és Növénykert tervei) soroltuk be. 

A volt BUVÁTI védett tervtára veszélybe került, mivel a tulajdonossal 

szemben, a raktár bérleti díjának nem fizetése miatt végrehajtást rendeltek el. A 

mindegy 850 polcfolyóméternyi pausz tervrajz és 300 ifm tervdokumentáció és 

nyilvántartás megmentése érdekében a ránk tartozó intézkedéseket megtettük, és 

folyamatos kapcsolatban állunk az örökségvédelmi hatósággal. 

Vásárlás útján szereztük meg a Budai aranyművesek 1696. évi 

céhprivilégiumának korabeli (18. századi) másolatát. 

 

Az MNL által koordinált NKA-pályázathoz kapcsolódva elvégeztük a Budapest 

Főváros Tanácsa VB Városrendezési és Építészeti Főosztály (a Fővárosi 

Önkormányzat Központi Irattárában, Budapest VIII., Leonardo köz 2.-ben őrzött) 

iratainak iratértékelését és selejtezési útmutatót készítettünk.  

 

II. főosztály – Önkormányzatok, Kormányhivatal és járások 

 

2015-ben intézményi szinten is megvitatásra, majd elfogadásra került az 

ipari-kereskedelmi, valamint a gyámügyi iratok beszállításával kapcsolatos 

iratátvételi koncepció, a műszaki iratok kapcsán pedig 2016-ban elkészült egy 

majdnem végleges munkaanyag. 

 

Szervlátogatáson a főosztály munkatársai a Fővárosi Önkormányzat 

irattárában (2 alkalom), a II., IV., az V., a VI., a VII., a VIII., a IX., a XI. (2 

alkalom), a XII., a XIV (2 alkalom), a XXI. a XXII. és XXIII. Kerületi Önkormányzat 
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Polgármesteri Hivatalában, Budapest Főváros Kormányhivatala központi 

irattárában (4 alkalom) voltak, valamint látogatást tettünk a BFKH II., V., VI., VII., 

VIII., XI., XII., XIII., XIV (2 alkalom)., XVIII., XXI., XXII., XXIII. Kerületi 

Hivatalánál, a BFKH Népegészségügyi Osztályánál (2 alkalom). Összesen 41 

alkalommal történt szervlátogatás. A szervlátogatások célja az iratanyag 

felmérése, az esetleges iratátadás előkészítése, valamint a selejtezés ellenőrzése 

volt. 

2016-ban kiemelt projekt volt a kormányzati feladatok területi végrehajtása 

céljából, 2013. január 1-je óta működő kerületi kormányhivatalokkal (járási 

hivatalok) való kapcsolatfelvétel. A látogatások célja elsősorban a bemutatkozás, 

kapcsolatteremtés volt, illetve a hivatalok irattározási lehetőségeinek felmérése. E 

látogatások keretében tájékoztattuk a járási hivatalok munkatársait az irattári 

selejtezési eljárás és átadás-átvétel menetében felmerülő esetleges kérdésekről. 

A látogatások végén minden kormányhivatalt biztosítottunk arról, hogy a 

selejtezési eljárások során, valamint az iratkezelésben szívesen nyújtunk 

segítséget a felmerülő kérdések kapcsán.  

Az idei évtől az önkormányzatok egyedi iratkezelési szabályzatait Budapest 

Főváros Kormányhivatala is ellenőrizte. Az újonnan bevezetett gyakorlat szerint a 

levéltárunknak eljuttatott önkormányzati iratkezelési szabályzatokat elektronikus 

formában a BFKH részére is megküldjük, így egységes választ adhatunk a kerületi 

hivataloknak 

A Fővárosi Vámhivatal humánpolitikai iratai (1980–1991) átadás-átvételének 

előkészítése céljából jártunk (2 alkalommal) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-

budapesti Adó- és Vámigazgatóságán (illetve a kérelem a NAV Pest megyei Adó- 

és Vámigazgatósághoz szólt, mert az irattár 2016-ban az ő felügyeletük alatt volt). 

Iratátadás-átvétel céljából látogatás történt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-

budapesti Adó- és Vámigazgatóságánál is. 

2016-ban megkezdődött a levéltárba bekerült, illetve az önkormányzatoknál 

még fellelhető lakásügyi iratok feltérképezése. Az eddigi munka során 

összegyűjtésre kerültek azok a fővárosi iratképzők, amelyek a lakásügyek 

gondozói voltak, felvázolásra került az ügyintézés menete, a korszakban 

alkalmazott irattározás és a selejtezési eljárás. Megtörtént a levéltárba már 

bekerült lakásüggyel kapcsolatos iratok összegzése, valamint az 

önkormányzatoknál még fellelhető, 1990-előtti lakásügyi iratok felkutatása. Az 

összegyűjtött adatok alapján iratértékelési koncepció készült. 

Az önkormányzatok, valamint a kormányhivatal selejtezési munkáját 

jelentősen segíteni fogják az elkészült és készülő iratértékelések, melyek közül a 

műszaki iratok értékelése kiemelkedő jelentőséggel bír. Mivel itt érdemes az 

országos tapasztalatokat egyesíteni, levéltárunk a Magyar Nemzeti Levéltárral 

2015-ben közös pályázaton vállalta, hogy a budapesti és az országos 

tapasztalatokat egyesíti és nyilvánosságra hozza. A pályázat 2016. évi 

megvalósításában az I. és a II. főosztály munkatársai vettek részt. 

 

A tanácsi referencián az előző évek gyakorlata szerint folytatódtak a 

képviselőtestületi, illetve bizottsági ülések hangfelvételeinek átvételei. 

Illetékességből levéltári beszállításra kerültek a 2015. évi II., a IX., a X., a XIV. és 
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a XX. kerületi képviselő-testületi és bizottsági hanganyagok, valamint a XXII. 

kerület 2013–2015. évi bizottsági üléseinek hangfelvételei. 

Átadásra kerültek 2016-ban a XI. és a XVI. kerületi képviselőtestületi ülési és 

bizottsági ülési jegyzőkönyvek (1995–2000) és a XIV. kerületi bizottsági iratok 

(2008–2010). 

A szakigazgatási szervek iratai közül az I. Kerületi Tanács VB 1950–1990. évi 

műszaki iratai, a II. ker. Tanács VB Gyámügyi Csoportjának 1980–1990. évi iratai, 

a XVIII. kerületi polgármesteri iratok (1998–2004), a műszaki osztály iratai 

(1979–1989), valamint az Ipari és Kereskedelmi Osztály 1979. évi iratai kerültek 

beszállításra. 

A Budapest Főváros Kormányhivatalában őrzött 1966–1992. évi I. fokú 

kisajátítási iratok átvétele 2016 folyamán – többéves előkészítést követően – több 

szakaszban megtörtént. Ajándékozás címén a főosztály állományába került egy 

XII. kerületi lakónyilvántartó könyv. 

Az V. Kerületi Önkormányzat e-mailben jelezte, hogy raktáraikban felleltek 

képviselő-testületi hanganyagokat kazetta formában, ezek rendezése, jegyzékkel 

történő ellátása jelenleg is folyik, 2017 folyamán számíthatunk ezzel kapcsolatban 

levéltári átadásra. 

 

Pártiratok 

A pártanyagban – a megelőző évekhez hasonlóan – 2016-ban is csak eseti 

iratgyarapodás történt. 2016 szeptemberében Csanádi Máriától vettünk át 0,30 

ifm terjedelemben 1970–1989 közötti MSZMP budapesti és XIII. kerületi bizottsági 

iratokat. 

Nagyobb mértékű gyarapodás csak akkor várható, ha végrehajtásra kerül a 

2012. évi LXI. tv. 10.§-a által a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 

vonatkozó iratanyagának államosítása. Ekkor ugyanis annak fővárosi vonatkozású 

része, körülbelül 150 ifm terjedelemben bekerülhet a BFL-be. Az ügyben jelenleg 

nincs teendőnk, mivel a Politikatörténeti Intézet és a Magyar Nemzeti Levéltár 

immár több éve nem tud megállapodni az iratátadás részleteiről. 

 

III. főosztály – Jogszolgáltatási, rendészeti szervek  

 

Az ügyvédi kamarákkal történt hivatalos egyeztetést követően, miszerint az 

ügyvédek selejtezési jegyzőkönyveit nem a levéltár bírálja el – a jogszolgáltatási 

selejtezési jegyzőkönyvek száma lecsökkent. Azonban egyelőre a ráfordított 

munkaidő még nem igazán csökkent, mivel a jelentkező ügyvédeket folyamatosan 

tájékoztatni kell a selejtezés új rendjéről. A bírósági és büntetés-végrehajtási, 

valamint néhány ügyvédi – a megállapodást megelőző időszakból – selejtezési 

jegyzőkönyv összesen 14 szervtől 22 db érkezett. Nem úgy a BRFK esetében! A 

szervezet továbbra is aktív, így a küldött jegyzőkönyvekből 380 db BRFK központi 

osztályai és kapitányságai részéről, 2 db a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságról várt 

jóváhagyásra. A jegyzőkönyvek száma a tavalyihoz képest némileg nőtt,  májusban 

tetőzött, volt olyan hét, hogy közel 100 darab érkezett. Ezen kívül 8 db selejtezési 

jegyzőkönyvet kaptunk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, ugyanis a 
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tavalyi átfogó ellenőrzés hatására a Katasztrófavédelem közel egy évtizednyi 

szünet után elkezdte végre az iratselejtezést. 

A BRFK-ra kidolgozott szervellenőrzési projekt keretében 43 szervezeti 

egységet 56 alkalommal ellenőriztünk. A szervellenőrzések során készített 

feljegyzésekben a kapitányságok irattári körülményei, valamint az őrzésükben lévő 

bűnügyi, általános és szabálysértési iratok terjedelme is rögzítésre került. Azokról 

az irattárakról, amelyek állapota nem volt megfelelő, a rendőrfőkapitányhoz 

címezve küldtünk tájékoztatást és megoldást javasló levelet. Az ellenőrzés 

alkalmainak gyakoriságát meghatározta, hogy egy adott szervnek több helyszínen 

is volt irattára, pl. a BRFK Hivatala, BRFK Rendkívüli Halálesetek Osztálya (BRFK 

VIII. kerületi Rendőrkapitánysága és BRFK Gyorskocsi utcai objektuma), vagy 

BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya esetében. A szervlátogatások táblázatban 

szereplő ütemtervét szeptemberre teljes egészében sikerült teljesíteni! 

Jogszolgáltatási területen 7 szervnél 12 alkalommal jártunk, amely ugyan 

elmaradt a tavalyi számoktól, de magyarázatul szolgál erre az a körülmény, 

miszerint a bíróságok és ügyészségek láttak el minket jelentős többletmunkával! 

Gondolunk itt a rehabilitációs, illetve „gondnokolti” felülvizsgálatokra, valamint a 

PKKB-n, Fővárosi Főügyészségen, továbbá a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 

Intézetnél és a Budapesti Fegyház és Börtönben végzett tulajdonképpeni helyszíni 

iratrendezésre (részben iratmentés). 

A Budapesti Fegyház és Börtöntől három kisdoboznyi terjedelemben 

felbecsülhetetlen értékű fogvatartotti iratokat (56-os kivégzettek dossziéi), a 

korábban már átadott sorozatokból hiányzó fogyatéki és növedéki naplókat (3 

kötet), illetve ezekkel együtt előkerült más köteteket (pl. születések és halálozások 

nyilvántartása, 1943-1951) kaptunk 0,6 ifm terjedelemben. 

A Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézettől sikerült végre átvennünk fogoly 

dossziékat 25,44 ifm terjedelemben, és az ÁBTL-től is megkaptuk az általuk az FBI 

–től jogtalanul elvitt köteteket (0,24 ifm), amelyeket nagy eredményként 

könyvelünk el. 

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságtól átvettük az 1987. évi iratokat, 

valamint a korábbi évekből visszatartott iratokat 1981-ig visszamenőleg és a 

lajstrom- és mutatókönyveket (5,54 ifm). A Fővárosi Főügyészség (és alárendelt 

ügyészségek iratai) átadta az 1998-ban keletkezett maradandó értékű iratanyagát 

(7,26 ifm). 

Ezen felül a XX- XXI-XXIII. Kerületi Bíróságtól vettünk át 3,1 ifm iratot. A 

Pesti Központi Kerületi Bíróságtól átvettük a jogelőd kerületi bíróságok, illetve a 

PKKB polgári és büntető köteteit, összesen 1306 kötetet-113,03 ifm 

terjedelemben, amelyek közül sok jogelőd bíróságokhoz tartozott – még az 1950 

előtti 1. team fondjaihoz is érkeztek kötetek. A Budapesti XX., XXI. és XXIII. 

Kerületi Bíróságtól átvettük a történeti értékű 1989. évi büntetőperes iratokat (0,1 

ifm), illetve 1973-1990 közötti polgári peres és nem peres iratokat (3 ifm). A 

korábbi évekből az eddig visszatartott iratokat adták át, amikben volt későbbi 

intézkedés. 

Folyamatosan véleményeztük az OBH által létrehozott iratkezelési szabályzat 

értelmezésére kiadott útmutatókat, illetve év végén a szabályzat módosítását. 
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IV. főosztály 

 

A főosztályon a gyűjtőterületi munka megújítása és a szervnyilvántartás új 

alapokra helyezése érdekében három területen dolgoztak ki a munkatársak új 

koncepciót. Elkészült az oktatási, az egészségügyi iratok és a társadalmi 

szervezetek iratainak gyűjtésére, értékelésére vonatkozó tervezet. Az elkészült 

munkák véleményezésében a főosztály több munkatársa is részt vett, ám ezek 

véglegesítése elmaradt a vezetői változások miatt. A koncepciókban szükséges 

átalakításokra és ezek nyomán a véglegesítésekre 2017 folyamán kerül sor. 

Az év folyamán több állásfoglalás, levéltervezet is készült különféle gyűjtőterületi, 

iratátvételi ügyekben (az EMMI és a Rókus Kórház részére; a Szinopszis Szakképző 

Iskola iratai értékelése tárgyában; a Kossuth Holding kezelésében lévő és a levéltár 

számára átadni szándékozott, nem maradandó értékű munka- és bérügyi iratok 

értékelésével kapcsolatosan; a Ferenczi Sándor Egyesület által szerződés alapján 

digitalizálásra átadott iratokra vonatkozó munka tárgyában). Konzultáció 

kezdődött a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárral a 

fővárosi közkórházaknál fellelhető betegnyilvántartási dokumentáció átvételi 

lehetőségei tárgyában. Gerlóczy Károly iratai kapcsán védetté nyilvánítási eljárást 

kezdeményeztünk a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központnál. Elkészült a Droppa György által a levéltárnak 

beadott, digitalizálandó audiovizuális Duna Kör-iratokhoz kapcsolódó elektronikus 

iratok lajstroma és az azzal kapcsolatos szerződés. 

 

Oktatási, kulturális intézmények 

 

Az oktatási-nevelési szervek gyűjtőterületi koncepciója elkészült, 

véglegesítésre került, 2017-ben már a lefektetett elvek szerint folyhat a munka. 

2016-ban egy nagyszabású projekt is folyt, a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálattal megkötött együttműködési megállapodás keretében. Az osztály 

munkatársai három intézménynél végeztek mintavételes iratátvételt, illetve 

mindhárom esetben közreműködtek az iratselejtezés folyamatában is. A munka 

úttörő jellege abban állt, hogy ebből a körből ilyen típusú iratok még nem kerültek 

be a Levéltárba. 

 

Egészségügyi szervek 

 

Az egészségügyi szervekre vonatkozó gyűjtőterületi koncepció kidolgozása is 

megtörtént 2016-ban, a koncepció intézményi megvitatása és elfogadása után már 

eszerint folyhat a munka. A koncepció elfogadásának függvényében kerülhet sor 

érdemi iratátvételekre is, amit 2016-ban – épp ezen okból – még nem preferáltunk. 

Másik sajnálatos ok, hogy e szervek irattári helyzete siralmas, az iratok gyakorta 

fertőzöttek, ami megnehezíti a maradandó értékű iratok levéltári átvételét.  

Komoly szakmai probléma ugyanakkor, hogy az egészségügyi szakigazgatás 

jelenlegi jogértelmezése szerint az egészségügyi dokumentáció egészségügyi 

adatnak minősül, ezért nem tartozik az iratkezelési szabályok hatálya alá, azaz 

selejtezésüket a levéltár nem ellenőrizheti, egészségügyi dokumentáció 
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közlevéltárnak nem is kerül, nem is kerülhet átadásra. Ebben az értelmezésben 

kizárólag az egészségügyi intézmény működési iratai tartoznak a Ltv. hatály alá. A 

BFL ezt az álláspontot vitatja, tárgybani levelünkre, megkeresésünkre az EMMI 

eleddig választ nem adott. 

 

Egyesületek, társadalmi szervezetek 

 

Az egyesületek ügyében az év második felében megkezdtük a civil 

szervezetekre vonatkozó gyűjtőterületi koncepció kidolgozását, ennek elkészülte a 

félév végére várható. 

 

Családok, személyek iratai 

 

A személyes magániratok vásárlásának finanszírozására már 2015-ben is csak 

az NKA-nál elnyert egyedi pályázati támogatás révén volt lehetőség. Mivel a 

további finanszírozás bizonytalan, így az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

megpróbáljuk kidolgozni a vásárlástól független iratbegyűjtés lehetséges irányait, 

fókuszcsoportjait stb. Ennek révén – tekintetbe véve a gyűjtés munkaerő-, és 

munkaidő-igényes voltát – remélhetőleg egy jóval célzottabb gyűjtőmunka 

építhető fel a későbbiekben (a javaslat elkészítésének időpontja 2017-ben 

várható). 

 

Vállalatok, gazdasági szervek 

 

A főosztály munkájában számszerűleg a legnagyobb területet a gazdasági 

szervek jelentik. A Kossuth Holding Zrt. - Pergamen Kft. ügyében 2015 végén 

megkezdtük az iratok beszállítását a levéltárba, ennek következő fordulója, illetve 

az iratok gyarapítása 2016 elején megtörtént. 

Évek óta húzódott a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának 

átadandó, fondegyesítésekhez köthető iratok ügye, ennek a feladatnak az intézését 

is a IV. főosztály kapta meg. Az átadás-átvételt végül az éve elején sikerült 

lebonyolítani. 

A gazdasági szerveket érintő gyűjtőterületi munka egyik kiemelt része az 

(egykori) fővárosi közüzemek iratainak begyűjtése, így a tavalyi évben 

megkezdtük a kapcsolatépítést a FŐGÁZ Zrt-vel. Megtörtént a levéltárba adandó 

iratok körének elsődleges beazonosítása, tájékoztatásuk szerint az iratválogatás és 

levéltári átadás az első negyedév végére valószínűsíthető. Tekintetbe véve a 

levéltári átadások előkészítésének, jóváhagyásának stb. időigényes voltát, 

felvettük a kapcsolatot 2015 folyamán a Budapesti Elektromos Művekkel (ELMŰ) 

is. Az ELMŰ nem zárkózott el a levéltárral való együttműködéstől, ugyanakkor 

informálisan jelezték, hogy a vállalati időszakban keletkezett iratok jelentős 

részéről nincs információjuk.  

Továbbra is számítunk a fővárosi tulajdonú cégek közül azokra a cégekre, 

amelyekkel az eddigiek során is folyamatos volt a kapcsolattartás, így valószínűleg 

a következő évben is a BKV Zrt., a BKK Zrt., BKK Közút Zrt., a FŐTÁV Zrt., FKF 

Zrt., valamint a FŐKERT Zrt. képviselői fognak megkeresni minket,selejtezések, 
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iratkezelések, potenciálisan levéltárba adandó iratok felbukkanása és egyéb 

ügyekben.  

A gyűjtőterületi munka részeként továbbra is nyomon követjük a felszámolási 

eljárások megindítását. Az éves terv része a szervnyilvántartás felülvizsgálata és a 

hiányzó adatok/események pótlása és rögzítése. 

A gazdasági cégekkel való kapcsolattartás területén elsősorban a fővárosi 

tulajdonú közmű cégekkel folytatódott a kapcsolattartás, aminek révén több 

nagyobb iratbeszállítás is történt, pl. 2016-ban kerültek az ELZETT-iratok levéltári 

őrizetbe. Több felszámoló biztossal vettük fel a kapcsolatot, hogy a hozzájuk került, 

vagy tudomásukra jutott és a levéltár gyűjtőkörébe tartozó maradandó értékű 

iratokat átvehessük. Ezek közül 2016-ban azonban egyetlen iratátvétel sem 

valósult meg, bár néhány esetben ígéretet kaptunk az iratjegyzékek átadására, 

illetve utánakeresésre. Sikerrel valósult meg ugyanakkor a felszámoló biztossal 

történő kapcsolatfelvétel után egy társadalmi szervezettől származó iratanyag 

átvétele (Független Magyar Demokrata Párt iratai). 

 

5. Állományvédelmi feladatok, mikrofilmezés, digitalizálás 

5.1. Preventív állományvédelem 

 

A levéltár továbbra is fontosnak tartja a preventív állományvédelmet, tehát 

az iratok védelméről az irattárakban kell gondoskodni, ennek érdekében a 

gyűjtőterületi munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az irattárak és maradandó 

értékű iratok fizikai állapotának felmérésére. A szervellenőrzések során törekszünk 

arra, hogy azokon részt vegyenek a Levéltár állományvédelmi munkatársai is. 

Szükség esetén felhívjuk az iratőrző szervek figyelmét az iratőrzés körülményeinek 

javítására. Fertőzöttség gyanúja esetén mintát veszünk az anyagról és 

kitenyésztjük azt, majd javaslatot teszünk a leghatékonyabb kezelésre. (Hozzá kell 

tennünk, hogy mivel a levéltárnak nincs hatósági jogköre, így csak kérhetjük az 

illetékes vezetőket, hogy fordítsanak nagyobb gondot intézményeik irattárának 

állapotára.)  

5.2. Állományvédelem, könyvkötészet, restaurálás, mikrofilmezés, 

digitalizálás 

 

Az utóbbi években a restaurátori munkában a tényleges restaurálási feladatok 

részbeni háttérbe szorulásával párhuzamosan, a nagyobb mennyiségben, 

hatékonyabban végzendő konzerválási feladatokra helyeződött a hangsúly. A 

restaurátor műhely 2.848 fóliónyi szálas iratot, valamint, 22 db oklevelet, 19 db 

térképet, 7 db tervrajzot restaurált. Konzerválásra és digitalizálásra előkészítésre 

került 7 kötet, 2131 foliónyi szálas irat, 1039 db tervrajz, 776 db térkép, 402 db 

fotó. A kötészeti műhely terveink szerint 90 kötet újrakötését és mikrofilmezési 

munkálatok előkészítése keretében 322 kötet lapra szedését végezte el. 

2016-ban is nagy segítséget jelentett a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 

Filmintézet (MaNDA) által szervezett Országos Kulturális Digitalizációs 

Közfoglalkoztatási Mintaprogram, amelynek keretében lehetőség nyílt a létszám 
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hat főről kilenc főre növelésére. A közfoglalkoztatottak elsődleges feladata 

továbbra is a közvetlenül veszélyeztetett és a használatból sürgősen kivonandó 

pesti telekkönyvi betétek digitalizálásra előkészítése volt. 

 

Mikrofilmezés 

 

A mikrofilmezés terén szintén komoly eredményeket értünk el. Befejeztük a 

jogszolgáltatás területi szervei (1945-2003), XXV.1 Budapesti Népbíróság iratai 

(1945-1949), XXV.1.b Igazolásfellebbezési iratok (1945-1949) mikrofilmezését 

95.117 felvétellel, és folytattuk a Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének 

iratai (1873-1945), IV.1402.b Általános iratok (1873-1945) filmezését 49.744 

felvétellel. A tervezett felvételek száma a 35 mm-es és a 16 mm-es mikrofilm-

kamerákon összesen 350.000 felvétel volt, ebből 286.826 felvétel valósult meg. 

 

Digitalizálás 

 

A BFL két térképszkennerén 4.784 tervrajz/térkép digitalizálása valósult meg. 

A 2015-2016. évi elvégzett restaurálási és konzerválási munkák után a XV. 16. 

Térképtár, az XV.17. d.329.  Építési Ügyosztály Tervtára és a XV.17. c. 306 

Budapest Műemlék Felügyelőség terveit digitalizáltuk. A térképtár szisztematikus 

átvizsgálása után megállapítottuk, hogy minden esetben célszerű a térképeket 

digitalizálás, vagy fotózás előtt restaurálni, konzerválni. Abban az esetben, ha ez 

nem történik meg, pár év múlva elképzelhető, hogy meg kell ismételni a 

digitalizálást, mivel a térinformatika alkalmazásánál zavaró lehet a koszos-szakadt- 

hiányos térkép. 

Befejeztük az A/1 könyvszkenneren a IV.1202.a. Pest város tanácsának 

jegyzőkönyvei, 1859–1872 – 154 kötet, kb. 18 ifm digitalizálását (118.260 

felvétellel). Az állag több éve folyó digitalizálása ezzel a végére ért. Az 1815–1838 

közötti jegyzőkönyveket (151–254. kötet) közzétettük a Hungaricaná-n NKA 

pályázati támogatással. Szintén befejeztük a VII.101. d. Budapest Országos Királyi 

Gyüjtőfogház Rabtörzskönyvek 1912-1950 digitalizálását 49.726 felvétellel. 

A MaNDA által szervezett Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogram 

keretében folytatódott a kiemelten veszélyeztetett állapotú és erősen kutatott pesti 

telekkönyvi betétek digitalizálása. A tervezett 100.000 felvételt némileg meghaladó 

mennyiség készült el, 108.466 felvétel az A/2 könyvszkenneren. A szükséges 

utómunkálatokat (a képek mappákba rendezése, ellenőrzése, javítás, pótlás, 

betétenkénti PDF-állomány elkészítése) folyamatosan a közfoglalkoztatottak 

végzik el. Kiemelendő még a VII. 173., Gászner Béla közjegyző iratainak 

digitalizálása is 35.819 felvétellel.  

A dokumentumszkenneren tovább folytatódott XV.37.d Budapesti telekkönyvi 

betétek, tulajdon lap tervezetek digitalizálása 125.509 felvétellel. A 

dokumentumszkenner kapacitása nagy, de az iratanyag előkészítésének anyag és 

munkaigénye szintúgy jelentős. Így csak az előkészítés ütemében tudunk 

digitalizálni. Elkezdtük a XXIII.119 Budapest Fővárosi Választókerületi Választási 

Bizottság iratai 1954. évi választói névjegyzék iratainak digitalizálását 69.898 

felvétellel. 2016-van a dokumentumszkenneren 202.638 felvétel készült.  
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A fotószkenneren tovább tudtuk növelni a teljesítményt, 3.616 fotó és 33 

üvegnegatív került feldolgozásra. Kiemelendő, hogy ezen az eszközön nagyon 

lassan, komoly szakmai tudással, megfelelő fotókeretek alkalmazásával lehet csak 

dolgozni. A hang és videó digitalizálás megfelelő ütemben és terv szerint folyt, 237 

kazetta kerül feldolgozásra. 

Évek óta jól dolgozik a négy fős mikrofilm-digitalizáló csapat, ugyanakkor a 

2016-os évben nehézséget okozott a nehezen olvasható, nem jó minőségű 403 db 

PKKB mikrofilmtekercs digitalizálása. Összesen 1.920.304 felvétel került 

digitalizálásra 2016-ban a Zeutschel mikrofilmszkenneren. A digitalizálás 

tervszerűen halad, minden esetben egyeztetünk a mikrofilmtárral és az iratőrző 

osztályokkal, hogy a legkutatottabb anyag kerüljön sorra. 

 

Restaurálás, konzerválás, köttetés 

 

Az év elején Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatalától a második 

ütemben beszállításra került közel 2.000 db tervrajz konzerválását, digitalizálását 

végeztük el. Ezt követően mintegy 1.000 db térkép konzerválására, restaurálására, 

digitalizálására kerülhetett sor. A kutatói megrendelések közül kiemelkedik a 

Magyar Nemzeti Múzeum által a Rádió-tömbre vonatkozóan megrendelt 400 db 

válogatott terv és fotó digitalizálása, melyet a kollégák a vállalt egy hónap helyett 

3 hét alatt tudtak jól teljesíteni.  

Kiemelendő még a 2.800 fólió restaurálása és 1810 db tervrajz és térkép (892 

m²) konzerválása. A restaurátorok befejezték a múlt évben elkezdett, 

Földhivataltól átvett térképek és tervek restaurálását és konzerválását. Elkezdtük 

a XV.17. e. 308 Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda térrajzainak konzerválását, 

mintegy 194 db tervrajz (144 m²) konzerválása és digitalizálása készült el.   

Kiemeltük a kutatótermi forgalomból a XV.17.d.329. Építési Ügyosztályok 

Tervtára, (1873–2006) 520 db, a Nagykörút házainak a kutatók által az utóbbi 

időben erősen „amortizált” eredeti építési engedélyezési terveit. A terveket 

konzerváltuk és digitalizáltuk, és örvendetes, hogy már csak elektronikusan 

kutatható a továbbiakban ez az irategyüttes. IV.1420.r. Budapest Főváros 

Budapest Székesfőváros tanácsi majd polgármesteri ügyosztályainak 

gyűjteményes iratai, 1610/1944. M. E. rendelet végrehajtásához felvett 

adatszolgáltatási íveket (1,44 ifm), 13.269 felvétellel digitalizáltuk A/2 

könyvszkenneren. A savas (pH 3,5) adatszolgáltatási íveket savtalanítattuk az 

ÁBTL Neschen C 900 savtalanító berendezésén. A médiában nagy érdeklődést 

kiváltó adatszolgáltatási ívek visszaellenőrzése megtörtént, tinta elfolyást, 

információ vesztést nem tapasztaltunk.    

A XIV.243.b. törzsszámú, Gerle János iratai, Vágó József építész életművét 

dokumentáló 3 db fényképalbum esetében (1910-1940) az albumok rendkívül 

rossz állapota, a hordozó lapok savassága miatt digitalizálás után a fényképek 

kiemelésre kerültek, így azokat a továbbiakban megfelelő körülmények közt tudjuk 

őrizni. A leválasztott fényképek 2017-ben egyedileg, fotószkenneren is 

digitalizálásra fognak kerülni. 

A kötészeti munkák közül befejeztük a 2015-ről áthúzódó VII.5.c Budapesti 

Királyi Büntetőtörvényszék főlajstromkönyveinek és a XXV. 47.c Polgári peres 
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lajstromkönyvek átkötését. A kötetek lapozhatatlan, erősen szennyezett állapotban 

kerültek hozzánk. Kiemelendő a feudális kötésű félbőrös könyvek kötése, (V.1. a 

és V.16.a), melyeket a korabeli technológia szerint kötünk vissza, azaz a lapok 

tisztítása, javítása után a lapok felfűzésre kerülnek,a kötéstáblát (időálló karton), 

betáblázzák, bőrt húznak a gerincre és a kész könyvtestet simítják. Egy darab 

félbőr kötésű könyv elkészítése 60 óra. Természetesen a száradási, simítási 

folyamatok alatt lehet a többi kötet különböző technológiai lépéseit elkezdeni, 

folytatni. Egy könyvkötő egyszerre 3-4 könyvön dolgozik párhuzamosan.  

 

5.3. Részvétel a MaNDA digitális közfoglalkoztatási programjában 

 

2016-ban is számolhattunk a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 

Filmintézet (MaNDA) által szervezett Országos Kulturális Digitalizációs 

Közfoglalkoztatási Mintaprogram folytatásával. Elsődleges feladat továbbra is a 

közvetlenül veszélyeztetett és a használatból sürgősen kivonandó pesti telekkönyvi 

betétek (1878–1926) digitalizálásával kapcsolatos előkészítő munka volt. Erre a 

nagyon időigényes manuális munkát kívánó feladatra a BFL-nek a létszámleépítés 

után már nem maradt kapacitása. A közfoglalkoztatottak munkájával kapcsolatos 

tapasztalatok bíztatóak. A programban foglalkoztatottak segítségével került sor a 

XVI. és XVII. Kerületi Tanács és végrehajtó bizottság ülései jegyzőkönyveinek (322 

db., 1950-1990) mikrofilmezésre előkészítésére, a kötetek szétszedésre.  

 

6. Az iratanyagok rendezése és segédletezése, adatbázis–építés, 

levéltári nyilvántartások vezetése 

 

Az iratőrző osztályok egyik fő szakmai feladata a Levéltár őrizetében lévő 

iratanyag rendezése és segédletezése. A két munkafolyamat a gyakorlatban 

nemigen választható el egymástól, hiszen valamennyi rendezési munkát követve, 

illetve azzal párhuzamosan folyik az iratanyag segédlettel történő ellátása. Az 

iratőrző osztályok 2016-ban összesen 2,86 ifm-t alapszinten, 193,16 ifm-t 

középszinten (ügyirat-szinten), illetve 49,39 ifm-t tételszinten, 48,33 ifm-nyi 

iratanyagot, 541 db audio kazettát darabszinten rendeztek. Ellenőrző rendezést 

középszinten 122,63 ifm, darabszinten pedig 103,95 ifm iratanyag, 13.552 fájl és 

712 db tervrajz esetében végeztünk. Mintaállványozásra 1471,96 ifm iratanyag 

került. 

Az iratanyag segédletezése kapcsán fontos intézményi feladat a nyilvántartási 

és kutatási célból egyaránt fontos fond- és állagismertetések írása és scopeArchiv-

ba való rögzítése. A cél az, hogy minél több iratanyagunkról rendelkezzünk 

valamilyen segédlettel. Ebben az évben 48 fond, illetve állag esetében 480,43 ifm-

nyi iratanyaghoz készült el fond- és állagismertetés. Ügyiratszintű segédlet 199,16 

ifm-nyi, tételszintű 9 ifm-nyi iratanyaghoz, ezen belül 7245 db tervhez, 5100 db 

térképhez, 1567 db fényképhez készült, darabszintű segédlet pedig 13,33 ifm-nyi 

irathoz készült. A levéltári segédletezési munkálatok alapjait képező raktári 

jegyzékek 930,15 ifm iratanyaghoz készültek, valamint 590 db CD és 98 kötet 

esetében. Új raktári jegyzékeket elsősorban az újonnan átvett, illetve átveendő 

iratok esetében terveztünk, a többi jegyzékelési munka a rendezési munkálatok 
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következtében tervezett feladat volt. A scopeArchiv-ban rögzített raktári jegyzékek 

felülvizsgálata és külön szabályzat alapján történő javítása, újramigrálása a II. és 

a III. főosztály esetében teljes körűen megtörtént, az összesen 55646 jegyzékből 

353 jegyzék esetében 2017-re maradt az újramigrálás.  

Az adatbázis alapú elektronikus segédletkészítés immáron évtizedes erőssége 

Budapest Főváros Levéltárának: az elmúlt évben 271,77 ifm-nyi iratanyag 

esetében történt meg az adatfelvétel, összesen 284.951 rekord készült el.  

 

6.1. Az iratőrző osztályok fontosabb rendezési feladatai 

 

Az egyes osztályok által végzendő jelentősebb rendezési munkálatok: 

 

Alapszintű rendezés 

 

III. főosztály 

 

Elvégeztük a BÁKI beszállított okirati és végrendeleti köteteinek 

beazonosítását és állagonkénti (XXV.101-109-es fondokban) reponálását, 

összesen 4 ifm terjedelemben. Ugyanígy az idők folyamán felgyűlt mintegy 1,2 ifm 

„vegyes” iratanyagot is beazonosítottuk.  

A főügyészségi rendezés kapcsán, az egykori VII.17.b. állag végén található 

kötetek számottevő részénél megállapításra került, hogy az ügyészségi, így a 

VII.18.d. állaghoz sorolandó (ennek adminisztrálása azonban már 2017-re 

csúszik). Elválasztásra kerültek a b. és az újonnan létrehozott c. állaghoz sorolt 

kötetek is. Terjedelem: 2,5 ifm. 

 

Középszintű rendezések 

 

I. főosztály 

 

Az I. főosztály 2016-ban középszintű rendezést nem végzett, középszintű 

ellenőrző rendezést igen. 

 

II. főosztály 

 

2016 első félévében folytatódott a Bp. Főváros Tanácsa VB Igazgatási Osztály 

Jogi Csoportja (korábbi Tiszti Ügyészség) peres iratainak középszintű rendezése, 

palliumozása (1963–1965). Terveink szerint a 2017. évben jelen munkálatok 

tovább haladnak. 

A 38 ifm terjedelmű Fővárosi Tanács VB Személyzeti (Fő)Osztálya (Üdültetési 

és Gyermekintézmények igazgatósága, üdülők költségvetése is) 1954–1990. évi 

iratai is rendezésre kerültek. Rendezés alá került a XVIII. Kerületi Tanács VB 

Műszaki Osztálya és a gyámügy 1950–1990. évi iratanyaga. Ez utóbbi kerületi 

iratok rendezése 122 ifm iratot érintett. 



 40 

2016-ban folytattuk az MSZMP Budapesti Bizottság Párt- és 

Tömegszervezetek Osztálya iratanyaga középszintű (tételszintű) rendezését. 

2015-ig feltártuk az osztály vegyes iratanyagát, 2016-ban ezt folytattuk az egyes 

tematikus tételek összerendezésével és jegyzékelésével. Az iratanyag jelentős 

terjedelme okán a rendezés várhatóan csak 2017 végén, 2018 elején fejeződik be. 

Elkezdtük a csak alapszinten rendezett MDP üzemi és intézményi 

pártbizottságok fondjainak rendezését is. E munka keretében a BRFK MDP 

Bizottsága iratainak középszintű tételszintű rendezését végeztük el. A Budapest 

Fővárosi Tanács MDP Bizottsága iratainak rendezése az évközi átszervezések miatt 

elmaradt. 

Az államigazgatás területi szervei közül rendezésre került a Vám- és 

Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnoksága 1964 és 2009, valamint az Adó- és 

Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Fővárosi Igazgatósága 1980 és 2009 közötti 

iratanyaga. 

Ügyiratszinten összesen 192,89 ifm, tételszintet összesen 1,48 ifm iratot 

rendeztünk. 

 

III. főosztály 

 

A főügyészségi általános iratok (VII.17.b.) tárgyi átrendezését (évek-tárgy 

helyett tárgy-évek) végeztük el 377 dobozon, amiből – az anyag átdobozolása és 

tömörítése után – összesen 353 doboz maradt, terjedeleme 42,36 ifm. 

Dr. Sárközy Károly ügyvéd hivatali iratainak középszintű (ügyiratszintű) 

rendezése 0,96 ifm-t tett ki. 

 

IV. főosztály 

 

A főosztály központi rendezési munkája az ún. textilipari fondok középszintű 

és középszintű ellenőrző rendezése volt. Ez a nagy vállalkozás mindösszesen 34 

fondot érintett 2016-ban. Ebből középszintű ellenőrző rendezés keretében 24 

fondot (46,56 ifm), középszintű tételszintű rendezés keretében 10 fondot 

rendeztek munkatársaink (21,28 ifm). Mindez tehát 67,84 ifm terjedelmű irat 

rendezését jelentette. A munka részeként a korábban már rendezett iratok 

írógéppel gépelt jegyzékeit újragépeltük, illetve javítottuk a jegyzékekben szereplő 

temérdek hibát. Ezután történt meg a jegyzékek scopeArchiv-os rögzítése is. A 

textilipari fondok rendezését 2017-ben teljesen befejezzük. 

Folytatódott a személyi és családi fondok rendezése is: 2016-ban ez 9,29 ifm 

terjedelmű iratanyagot érintett. Több fond esetében sor került levéltár szakos 

hallgatók, illetve önkéntes munkavállaló foglalkoztatására is. A rendezési és 

segédletkészítési munkákat kollégáink ellenőrizték, illetve a raktári jegyzékeket 

scopeArchiv-os betöltéshez alkalmassá tették. 

 

Középszintű ellenőrző rendezések 

 

I. főosztály 
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IV.402.a-b. Központi járás főszolgabírájának iratai, elnöki és általános iratok 

1922–1949 – 2,91 ifm. készült el, átdobozolással egybekötve, a más állagokba 

áthelyezendő sorozatok feltárásával és elkülönítésével. A tervezettnél 

időigényesebb munka volt, mivel az iratok a dobozon belül gyakran keveredtek, 

sok volt az áthelyezendő tétel és az eltávolítandó károsító anyag. Az elnöki iratok 

állaga mellett az általános iratokból az 1922. év készült el.  

IV.1419.j,n. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának iratai, 1941. évi 

népszámlálás és 1945. évi népösszeírás lakásívei. Az I. és V. ker. 1941, 1945 

tervezett ellenőrző rendezése elmaradt, mivel az erre szánt munkaidőt az 1941. 

népszámlálás lakásíveiből történt nagyobb szabású külföldi digitalizálás-

megrendelés lebonyolítása felemésztette.  

 

II. főosztály 

 

Középszintű ellenőrző rendezés alá került a Budapest II. Kerületi Tanács 

Műszaki Osztályának 1989. évi iratanyaga. A II. kerület 1989–1990. évi műszaki 

irataihoz és a III. kerület 1975. évi műszaki irataihoz ügyiratszintű jegyzék készült. 

A középszintű ellenőrző rendezés 24,24 ifm iratot érintett. 

 

III. főosztály 

 

Megtörtént a Pesti Központi Kerületi Bíróság (és jogelődjeinek) 2015-ben 

beszállított polgári peres (XXV.44.c) iratainak ellenőrző rendezése. A 

mikrofilmezéshez szétvágott ügyek besorolása az eredetiben vagy másolatban 

átadott iratok közé összesen 43,2 ifm terjedelemben. Ugyanitt az átadott 1300 

kötet darabszintű rendezése, mintaállványozása is befejeződött. 

Befejeződött a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettől átvett iratok (XXV.102) 

középszintű ellenőrző rendezése, az átadási jegyzék sorrendjének helyreállítása 

(25,44 ifm). 

 

IV. főosztály 

 

A főosztály központi rendezési munkája az ún. textilipari fondok középszintű 

és középszintű ellenőrző rendezése volt. Ez a nagy vállalkozás mindösszesen 34 

fondot érintett 2016-ban. Ebből középszintű ellenőrző rendezés keretében 24 

fondot (46,56 ifm) sikerült rendezni, jegyzékkel ellátni. 

 

 

Darabszintű rendezések 

 

I. főosztály 

 

IV.1319. Pest város Tanácsának iratai – Elnöki iratok 1851–1861, 1,40 ifm, 

együtt a digitalizálás előkészítésével. 

IV.1420.r. Budapest Főváros Budapest Székesfőváros tanácsi majd polgármesteri 

ügyosztályainak gyűjteményes iratai, 1610/1944. M.E. rendelet végrehajtásához 
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felvett adatszolgáltatási ívek – 1,44 ifm esetében a rendezést követően 

digitalizálás, savtalanítás és adatbázis-építés történt.  

XV.17.d.329. Építési Ügyosztályok Tervtára, 1873–2006 – kb. 20 ifm esetében a 

kutatók által kikért, még rendezetlen tételek darabszintű rendezése történt meg. 

 

 

II. főosztály 

 

A 2015. évben elkezdett VI., VII. Kerületi Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek 

megfelelő szerkezeti kialakítása, palliumozása, napirendi jegyzékkel történő 

ellátása elkészült. Elkészültek továbbá az 1950–1951. évi VIII. kerületi VB-ülési 

jegyzőkönyvek, a IX. kerületi tanácsülések (1950–1990) és a IX. Kerületi VB-

ülések 1950–1963. évi, továbbá a X. Kerületi Tanács 1950–1990. évi VB-ülések, a 

XI. Kerületi Tanács 1950–1958. évi tanácsülések, valamint 1950–1967. évi VB-

ülések jegyzőkönyvei is. 

2016-ban befejeztük az MSZMP XIV., XV., XVI. kerületi vezető testületi 

iratanyagának darabszintű rendezését. Munkatársaink elkezdték továbbá az 

MSZMP XVII. Kerületi Bizottság vezető testületi jegyzőkönyveinek előkészítését is, 

azonban ez a munka a vártnál jóval több időt vett igénybe, ugyanis az 1984–1989 

közötti vegyes iratokhoz ebben a kerületben nem készült jegyzék, így dobozonként 

kellett átnézni a vegyes iratanyagot a vezető testületi jegyzőkönyvek 

kiegészítéséhez. 

 

III. főosztály 

 

A járásbírósági perek (VII.12.b) és perenkívüli ügyek rendezéséből összesen 

14,64 ifm-nyi történt meg. A Budapesti Törvényszékről tavaly átvett elnöki iratok 

között számos rossz állapotú népbírósági ügy (VII.5.e.) került be, amelynek 

restaurálását követően darabszinten rendeztük, mikrofilmezésre előkészítettük. 

Büntetőtörvényszéki elnöki iratai (VII.5.a.) közül Fayl Ivor bíró összekeveredett 

fegyelmi ügyét is rendeztük (vasalás, számozása). Terjedelem: 0,05 ifm. 

Elvégeztük továbbá a Budapesti Fegyház és Börtön fogvatartotti dossziéinak 

(XXV.101.b) darabszintű rendezését, számozását (4,32 ifm), valamint a Pesti 

Központi Kerületi Bíróság holttányilvánítási iratainak (XXV.44.c) darabszintű 

rendezését (1,2 ifm). 

A BRFK (XXIV.1) kirendezése és a hozzájuk kapcsolódó jegyzékelési munkák 

darabszinten folytak. Az alábbiakban lásd a nagyobb terjedelmű fondokat: 

Személyzeti fogyatéki anyag (VI.12.c.4) kb. 12 ifm 1949-1951, 

Bűnügyi általános iratok (VI.14.a) kb. 5,5 ifm 1956-2012, 

Panaszügyek (VI.12.f) kb. 6,5 ifm 1954-2007, 

Rendkívüli halálesetek iratai (VI.12.b.1) kb 3 ifm 1987-1993, 

Főkapitányi általános iratok (VI.12.a.1) kb. 10 ifm 1945-2012, 

Bűnügyek (VI.14.c.1) kb. 47 ifm 1957-2010. Részletesebben a táblázatban. 

A rendezés nemcsak ezeket, hanem a korábban már kialakított fondokat is érintette 

(pl. kerületi rendőrkapitányságok). Ezért gyakorlatilag a felszámolt fond 81,5 ifm 
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terjedelem mellett, még közel ugyanennyi iratot érintett. Reponenda maradt még 

közel 1,5 ifm terjedelemben.  

A rendészeti iratok esetében összefoglalóan elmondható, hogy a rendezések 

határidőre befejeződtek. A BRFK iratanyagok mindegyike rendezetté vált 

(megszűnt az átvételi fondként működő XXIV.1 jelzet). A rendezettség és 

jegyzékeltség többnyire darabszintű. Az idén rendezett állomány terjedelme – az 

ellenőrző rendezésekkel együtt - kb. 150 ifm. A rendezés jegyzékeinek alapja az 

átvételi jegyzékek voltak, míg a ’90-es évek átvételeihez általában nem volt 

használható jegyzék. A rendezés munkafolyamatát nehezítette, hogy az iratokat 

nem évek és ügyszámok szerinti sorrend alapján helyezték el az adott őrzési 

egységekben. Az átadás-átvételi jegyzékek néha hiányosak voltak. Az átvételi 

jegyzékekben szereplő tartalom némely esetben hibás volt.  

 

Darabszintű ellenőrző rendezések 

 

I. főosztály 

 

A Pest város levéltárába tartozó iratokat felölelő régi lymbus anyag 

felszámolása – 2015-ben az anyag feltárása, csoportosítása és egy részének 

reponálása történt, a fennmaradó kb. 1 ifm elhelyezése (reponálás vagy besorolás) 

darabonkénti referensi vizsgálatot igényel. Nem került rá sor más irányú erős 

leterheltség miatt. 

Buda város levéltárába tartozó iratokat felölelő régi lymbus anyag 

felszámolása – 0,27 ifm, esetében a beazonosítás, reponálás vagy besorolás, 

iratszintű vizsgálatot igénylő feladat. A munka megkezdődött, a 172 jegyzékbe vett 

iratból 72-t sikerült visszasorolni a levéltári rendbe. 

XV.17.e.308. Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda térrajzai, 1911–1985 – 712 

db. esetében a 2015-ben gyakornok által rendezett anyag ellenőrző rendezése 

megtörtént. Az INGRI iratanyaggal átvett térképek rendezésére 2017-ben kerül 

sor.  

XV.37.h. Telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási iratok gyűjteménye, 

Földhivatali térképek, 1883–2000 – kb. 5100 db. 

A 2015-ben feszített tempóban feldolgozott földhivatali térképek 

rendezésének véglegesítése, leírásaik ellenőrzése, összevetésük a Térképtár már 

korábban meglévő állományával. 

 

II. főosztály 

 

A hanganyagok közül a XV. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 

541 kazettája (1991–2002) került rendezésre. 

 

III. főosztály 

 

A kihirdetett végrendeleti digitalizálás kapcsán a kutatási esetek miatt 

korábban gyakran mozgatott anyagrészeket (VII.6.e., VII.12.e., VII.20., VII.21.) 

néztük át, ellenőrizve a levéltári rendet, valamint a szkennelést végző munkatárs 
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számára látható módon is feltüntetve a levéltári jelzetet. Terjedelem: 3,36 ifm. 

Reponáltuk a BÁKI beszállított 1,2 ifm-nyi hagyatéki ügyeit (XXV.201.b.) és a 

„vegyes” iratanyagból beazonosított BÁKI kihirdetett végrendeleteket (XXV.201.c). 

A Büntetőtörvényszéki elnöki iratai (VII.5.a.) személyi ügyeinek (V. irattári osztály) 

adatbázisban való rögzítésével párhuzamosan az összekeveredett ügyeket 

szétválasztottuk, illetve az ABC-rendet tökéletesítettük. Terjedelem: 2,88 ifm. 

 

Digitális állományok rendezése  

 

I. főosztály 

 

XV.37.e. Budapesti ingatlanok tulajdoni lapjai, 1970–1990-es évek. A 

Földhivatal átadta levéltárunknak az általa digitalizált tulajdoni lapok fájljait, de a 

fájlelnevezések nem tükrözik a helyrajzi számot, a kapcsolatot csak az ingatlan-

nyilvántartási adatbázis biztosította, attól függetlenül a fájlelnevezések nem 

értelmezhetők. Ezért szükséges a fájlok tömeges átnevezése a BFL rendszerének 

megfelelően. A képi állomány és a helyrajzi számok kapcsolatára vonatkozó 

adatokat Excel-táblázatban megkaptuk, jelenleg ennek alapján használható az 

anyag.  

A fájlok átnevezését és mappázását, ami az e-levéltári rendszerben történő 

végleges tárolás előfeltétele, az informatikai osztály megkezdte, de a tömeges 

átnevezés igen sok problémát vet fel, mivel számos esetben nem egyszerű 1:1 

kapcsolat a fájlok és a helyrajzi számok között. A probléma kezelésére nem sikerült 

olyan módszert találnunk, amely ne igényelne a tömeges átnevezést követően sok 

kézi javítást. Ezért az látszik célszerűnek, ha a Földhivatal által készített táblázatot 

még az átnevezés végrehajtása előtt tételesen átnézzük, javítjuk, ez egyúttal 

számunkra az eredeti iratok részletes raktári jegyzékének is alapul szolgál. Ezt több 

évre elosztva az I. osztály éves munkaterveibe illesztjük bele 2017-től.  

Arról a korábbi tervről, mely szerint az anyagból ocr-ezett pdf állomány is 

készülne, egyelőre lemondunk, mivel ennek csak egységes adatbázisba illesztve 

lenne értelme, anonimizálás nélkül azonban nem lenne publikálható, így csak belső 

rendszerként működhetne. Mint kiderült, ehhez túlságosan munkaigényes az 

informatikai munkafolyamat, és végigvinni csak külső informatikai segítséggel 

tudnánk.  

IV.1407.b. (XV.20.39) Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai, Tanácsi 

ügyosztályok központi irattára mutatókönyvek fájljainak tervezett átrendezésére 

2017-ben kerül sor.  

XV.17.i 1. Szlovák Műszaki Múzeumban (Kassa) őrzött magyar vonatkozású 

építészeti tervek digitális másolatai, 1807–1943 – 3352 fájl, az NKA-finanszírozású 

projekt keretében készült és levéltári állományba vett fájlok rendezése történt 

meg. 

XV.37.h. Telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási iratok gyűjteménye, 

Földhivatali térképek, 1883–2000 – 10200 fájl 

A 2015-ben feszített tempóban feldolgozott földhivatali térképek digitális 

másolatainak rendezése. 
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Raktárrendezés, mintaállványozás 

 

I. főosztály 

 

XXXIII.1. Állami anyakönyvek, 1895–1980 – 245 ifm, átköltöztetése 

megtörtént az újonnan mobil állványzatra átállított VI. emeleti raktárba. 

IV.402. Központi járás főszolgabírájának iratai, 1922–1949 – 2,91 ifm. Az 

ellenőrző rendezéssel párhuzamosan átdobozolás és a raktári rend átalakítása.  

V.274.c. Kispest megyei város általános közigazgatási iratai, 1923–1949 – 

33,60 ifm. Átdobozolás, szükség szerint a kötetek bedobozolása.  

XV.17. Tervtár 19–20. század – 150 ifm., a 224. raktár mobilizálásával 

érintett anyagok ideiglenes átcsoportosítása. 

XV.17.e.306. Budapesti Műemléki Felügyelőség, 1963–1992 – 2,4 ifm. A 

terítve tárolt tervek és fotók savmentes palliumba helyezése, végleges raktári 

elhelyezésük kialakítása. 

XV.17.d.329. Építési Ügyosztályok Tervtára, 1873–2006 – 206 ifm. A nyári 

kutatószolgálati szünet ideje alatt végzett raktárrevízió során a 16766. helyrajzi 

számig jutottunk el.  

XV.19. Fotótár, 1870–2000 – 37 ifm esetében megtörtént a fotótár teljes 

anyagának átköltöztetése a jobb klimatikus körülményeket biztosító mikrofilmtári 

raktárba és az új elhelyezés kialakítása a fiókos szekrényekben.  

 

II. főosztály 

 

A legtöbb anyagmozgatás a tanácsi-önkormányzati iratokat érintette. Az 

újonnan beszállított iratok mintaállványozása, az ezzel együtt járó raktárrendezés 

folytán a beszállítottnál mindig több iratanyagot kellett a főosztály munkatársainak 

megmozgatni, hogy a megfelelő fizikai rend fenntartható legyen. A 

mintaállványozás és raktárrendezés során 185,31 ifm iratot kellett megmozgatni, 

melyek közül a legnagyobb mennyiség a XVIII. Kerületi Tanács VB Műszaki Osztály 

iratai voltak (104,19 ifm). A papíralapú iratokon felül 702 darab hangkazettát 

mintaállványoztunk. 

 

III. főosztály 

 

Nem tervezett munkatervi feladatként, a B408-as raktár mobilpolcos 

részleges átszerelése kapcsán szükségessé vált az ítélőtáblai peres iratok (VII.1.d.) 

2160 dobozának (259,2 ifm) más raktárakban való ideiglenes elhelyezése, amit a 

team tagjai az osztály más munkatársaival kiegészülve szállítottak át. Megtörtént 

az igazolóbizottsági fondok (XVII.1501-1714.) dobozainak feliratozása 

(címkézése), mintegy 2500 dobozon. Terjedelem: 300 ifm. 

A főügyészségi általános iratok (VII.17.b.) rendezésével párhuzamosan 377 

doboznál, a régi dobozok kicserélése, az új dobozok feliratozása, illetve az 

évfolyamok fizikai elválasztása (palliumozás vagy csomózás) történt meg, egyúttal 

353 dobozra tömörítettük az anyagot. Terjedelem ez utóbbival számolva: 42,36 

ifm. 
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A BRFK iratai rendezése következtében a rendőrségi anyag többször át lett 

mozgatva a raktárban, ezt követően került végleges helyére. A raktárrendezési 

munka további 200 ifm-t érintett. Az ideiglenes raktári topográfiát a végleges 

raktári rendet tartalmazó felülnézeti, oszlopszintű és oldalnézeti, polcszintű 

raktárkataszter váltotta fel. 

 

IV. főosztály 

 

Az újonnan beszállított iratok mintaállványozása és az ezzel együtt járó 

raktárrendezés folytán a beszállítottnál mindig több iratanyagot kellett a főosztály 

munkatársainak megmozgatni, hogy a megfelelő fizikai rend fenntartható legyen. 

Fontos munka volt e téren az ún. HITEKA tervek pakolása, mivel azok az MNL OL 

számára átadásra kerültek (kb. 62 ifm). Szintén raktárrendezéssel járt a B503-as 

raktár negyedének kiürítése a mobilpolcozás miatt. A mintaállványozás és 

raktárrendezés során 122,23 ifm iratot kellett megmozgatni. Hasonló 

munkafeladatot jelentett a különböző magániratok behozatalánál, illetve egyéb 

beszállításoknál történő segédkezés. 

 

6.2. Az iratőrző főosztályok fontosabb segédletkészítési feladatai  

 

Fondismertető 

 

I. főosztály 

 

Fondismertető készült a IV.1311–1320. Pest város bizottmányi és hivatali 

iratai, 1849–1873 – 45,69 ifm irataihoz. 

 

II. főosztály 

 

A tanácsi referencián a kerületi testületi ülések jegyzőkönyveihez, továbbá a 

szakigazgatási szervek irataihoz készült fondismertető (VI., VIII., XI. kerületek, 

összesen 276,91 ifm). 

 

III. főosztály 

 

Fondismertető készült a IV. és XV. Kerületi Járásbíróság (XXV.17) és a IV. és 

XV. Kerületi Bíróság (XXV.47.) iratanyagához. 

 

IV. főosztály 

 

A rendezési munkákban érintett iratanyagok közül 45,11 ifm terjedelmű 

iratanyagról 35 darab ISAD(g) alapú fondismertető készült, amiket a 

scopeArchivba is betöltöttünk. 

 

Ügyiratszintű segédlet  
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I. főosztály 

 

IV.1002.j. Buda város Tanácsának iratai. Tanácsi levelezés /Correspondentiae 

magistratuales/, 1707–1711 – 0,72 ifm.  

Az állag jegyzékelésének megkezdése, 1707-től. (6–11. kisdoboz)  

IV.1002.ff. Buda város Tanácsának iratai. Országgyűlési iratok (5–7. doboz), 

1708–1741 – 0,36 ifm  

IV.1002.nn. Buda város tanácsának iratai. Városi szerződések (8–12. doboz), 

1708–1860 – 0,60 ifm 

Az állag jegyzékelése elkészült.  

IV.1202.rr. Pest város Tanácsának iratai, Miscellanea, 1807–1834 – 0,56 ifm 

IV.1402.b. Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének iratai, 1874–1875 – 0,84 

ifm 

Eredetileg több munkatársra terveztük felosztani a munkát és így eljutni 1914-ig, 

erre azonban az egyéb feladatok miatt végül nem került sor, 2017-re tervezzük.  

IV.1411.b. Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai, általános iratok, 

1920–1944 – 57,60 ifm 

Mivel az árvaszéki adatbázis-építését úgy tűnik, hogy megfelelő pályázat híján 

egyelőre nem tudjuk folytatni, átmeneti megoldásként az 1920–1944. évi 

anyaghoz a meglévő kutatócédulák ellenőrzésével készült ügyiratszintű segédlet, 

amely a következő év elején kerül a Scope-ba feltöltésre. 

 

II. főosztály 

 

Ügyiratszintű segédlet készült a Fővárosi Tanács VB Elnöki Ellenőrzési 

Osztály, a Budapest Fővárosi Tanács VB Igazgatási Osztály Jogi Csoportja, a 

Budapest II., illetve III. Kerületi Tanács VB Műszaki Osztály, valamint az Adó- és 

Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Fővárosi Igazgatósága és a Vám- és Pénzügyőrség 

Fővárosi Parancsnoksága 2016-ban ügyiratszinten rendezett irataihoz. 

 

III. főosztály 

 

A BÁKI tavalyi év végén beszállított hagyatéki ügyeinek (XXV.201.b.) Scope-

os raktári jegyzékét kiegészítettük. A beszállított mennyiség: 8,64 ifm. A 

főügyészségi általános iratok (VII.17.b.) átrendezése után kéziratos, majd 

elektronikus (xls) raktári jegyzéket készítettünk, amelyet scopeArchiv-ba 

migráltunk. Terjedelem: 950 sor. A hozzá tartozó iratanyag terjedelme: 49,38 ifm. 

Ügyiratszintű jegyzék készült Excelben, illetve a scopeArchiv-ban rögzítve a 

Fővárosi Főügyészség 1986-1995 közötti elnöki irataihoz (XXV.60.a), 1987 

rekorddal. 

 

IV. főosztály 

 

A rendezési munkákban érintett iratanyagokról új raktári jegyzékeket 

készítettünk, illetve, ahol szükséges volt, módosítottuk a korábbiakat (56,63 ifm). 
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2016-ban folytattuk a IV. Főosztályhoz tartozó iratanyagok raktári jegyzékeinek 

scopeArchiv kompatibilissé átalakítását, illetve a scopeArchivba való betöltését. E 

munkában a főosztály minden munkatársa raktárijegyzék-előkészítőként, illetve 

többségük TA-felelősként is részt vett. A munka során 36348 rekord került 

betöltésre 

 

Tételszintű segédlet 

 

I. főosztály 

 

XV.17.d.323.b. Polgármesteri tervtár, helyszínrajzok, térrajzok, 1893–1949 – 

1,8 ifm, 2063 rekord esetében a térrajzok Excel-táblázatban való leírását közösségi 

szolgálatukat teljesítő középiskolások végezték.  

XV.19.e. Budapesti Városvédő Egyesület fényképei, 1983–2010 – 7,2 ifm, 

1657 rekord a BVE fővárosi épületfotóiról készülő segédlet révén minden 

dokumentált épület címe kereshető lesz a levéltári nyilvántartásban. A munka 

jelentős része 2017-re húzódik át. 

 

Tételszintű segédlet módosítása 

 

I. főosztály 

 

XV.16. Térképtár; XV.37.h. Telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási iratok 

gyűjteménye, Földhivatali térképek, 1883–2000 – 5100 tétel esetében a térképtári 

nyilvántartásnak a Scope-os levéltári nyilvántartó rendszerbe való integrálása 

érdekében, az informatikai osztállyal együttműködve összeállítottuk a scope 

térképtári űrlapját. A 2014-15-ben átvett földhivatali térképekről készített jegyzék 

kiegészítésre és véglegesítésre került. A munka célja egy egységes, naprakész, a 

papír alapú és a digitális állományokat leíró, folyamatosan bővíthető térképtári 

nyilvántartás létrehozása.  

XV.17.a – Budai szabad királyi főváros tervei, 1740 k.–1873. – 2366 tétel  

A korábban elkészült adatbázist a digitális másolatoknak a Hungaricana portálon 

való közzététele előtt ellenőriztük és javítottuk. A portálon való közzététele 

megtörtént.  

XV.17.e.308. Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda térrajzai, 1911–1985 – 712 

db., a 2015-ben gyakornok által készített jegyzék javítása, kiegészítése. 

 

Darabszintű segédlet 

 

I. főosztály 

 

IV.1303.f. Pest város tanácsának iratai VI. kútfő, 1861–1873 – 4,76 ifm, 

2015-ben megtörtént a sorozatban található tervek és helyszínrajzok darabszintű 

feltárása, jegyzékelése, ami több mint 800 tervrajz és térrajz feltárását 

eredményezte. Ez évben ezeknek a tervtári adatbázisokhoz illeszkedő leírása az 

1871. évig készült el (831 rekord), 2017-ben a leírás befejezését követően 
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megtörténik kiemelésük és áthelyezésük tervtári kezelésbe.  

 

II. főosztály 

 

A mikrofilmezésre előkészítéssel párhuzamosan az VI–X. Kerületi Tanács 

tanácsülési és VB-ülési jegyzőkönyveihez napirendi mutató is készült. Továbbá 

darabszintű segédletet készítettünk a darabszintű rendezésben érintett 

önkormányzati ülések hangkazettáiról. 

A fent felsorolt mikrofilmezésre előkészítési, illetve a darabszintű rendezési 

munkák során napirendi jegyzékek is készültek a főosztályon, ezek egy későbbi 

elektronikus publikálás alapjait képez(het)ik. 

 

III. főosztály 

 

A rendészeti team iratanyagából a raktári jegyzékek importálásra kerültek a 

Scope-ban (a vonatkozó nyilvántartási feladatokkal), 2016-ban 60 alkalommal 

29273 új rekord született, részben a tavalyi egyszintű anyag „kétszintűzésével”. 

Az importálásnál „kutatóbarát” anonimizálást alkalmaztunk, így sok darabszintű 

jegyzékünk jól kereshető az interneten is. 

A kétszintű importálást két esetben használtuk. A túl hosszú jegyzékek, mint 

az elbocsátottak dossziéi (VI.12.c.4 – 180 doboz, kb. 6500 excel sor) strukturálási 

célból, mivel a belső rendszer 300-asával, a külső csak 100-asával lapozható; 

illetve adatvédelmi okokból, mert így egy adatvédelmileg aggályos jegyzék fölé 

építhető egy hagyományos, bár nem túl informatív, de a jogszabályi és kutatói 

feltételeknek megfelelő, interneten publikálható dobozjegyzék. 

 

IV. főosztály 

 

Hosszú évek munkája után 2016 decemberében befejeződött a cégbírósági 

adatbázis elkészítése. A 62789 rekord december végén bekerült a scopeArchivba, 

ami igen fontos és hasznos segítség lesz a jövő évtől az érdeklődő kutatók számára. 

 

Raktári jegyzék/nyilvántartás  

 

2016-ban folytatódott a scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszerbe a 

migráció során bekerült raktári jegyzékek szabványos formába történő átalakítása. 

Az E-levéltári és informatikai osztály munkatársai a raktári jegyzékek betöltésének 

koordinálása mellett segítettek a bonyolultabb jegyzékek felülvizsgálatában is, 

illetve 82 db raktári jegyzék előkészítését és betöltését az osztály munkatársai 

végezték el.  

A XV. fondfőcsoportban lévő raktári jegyzékek közül a tervtári és a fotótári 

jegyzékek egy része tételjegyzékként kerül betöltésre, ezek régi jegyzékeinek egy 

része csak a munka befejeztével lesz törölve. A IV. fondfőcsoportban a munka 

2017-ben fejeződik be, a XI. és XXIX. fondfőcsoportban a jegyzékekkel 

kapcsolatban felmerült nagyobb átalakítási igények és a IV. Főosztály szervezeti 

átalakítása miatt tapasztalható elmaradás. A többi fondfőcsoportban alapvetően a 
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rendezés alatt álló iratanyagok jegyzékei nem készültek még el. Mindemellett 133 

236 új Tétel/Altétel/Ügyirat szintű rekord került be az idén a scopeArchivba. Ebből 

25 806 többszintű raktári jegyzék része; 609 a családi/személyes iratok jegyzéke 

(ezeket az illetékes osztály TA-felelősei töltötték be); 24 386 a XV.17.d.329 (Építési 

Ügyosztályok Tervtára) rekordjainak helyrajzi szám szerinti betöltése; 5 618 

raktári jegyzék helyett, de tétel-típusú jelzettel betöltött tervtári jegyzék része 

valamint 76 623 adatbázis-rekord. 

 

Adatbázis-migráció 

 

Az év második felében ugyanis megkezdődött a Hungaricana-n, ill. az E-

levéltári rendszerben máshol (SDB) közzétett/elérhető adatbázisok LNYR-be való 

betöltése is, annak érdekében, hogy minden leírt, feltárt iratanyagra vonatkozó 

akár ügyirat- vagy darabszintű információnk egységesen az LNYR-ben is nyilván 

legyen tartva. A legtöbb adatbázis esetében még a Hungaricana-ból kapott 

PermaLink elkészülésére várunk, addig azok betöltésére kerülhet sor, ahol a 

Hungaricana nem adatforrás. 

 

A 2016-ban betöltött adatbázisok: 

 

Jelzet Megnevezés Adatforrás Rekordszá

m 

VII.2.e Cégbírósági adatbázis Access 62786 

XV.16.a.203 Vár térképei SDB 39 

XV.16.a.205 Víziváros térképei SDB 69 

XV.17.b.31

2 

Pest sz. k. v. Építő Bizottmánya tervei SDB + Excel 11483 

XV.17.d.32

8 

Közületi tervtár, Szocialista korszak Excel 2246 

  Tanácsi és pártarchontológia Excel 12325 

Összesen   88948 

 

Az eddigi tapasztalatok alapján a betöltés igen komplex feladat: az átadott 

adatbázisok ellenőrzése, az adatelemek javítása és egységesítése, a referensekkel 

való folyamatos egyeztetések jelentős munkafeladatot jelentenek. 

A scopeArchiv-ban tárolt adatok EAD-exportjához további adatelemek definiálása 

a közjegyzői rekordok esetében készült el a Hungaricana-ra való betöltés 

teszteléséhez. Sor került az Arcanum által biztosított adatfelvivő felületen rögzített 

adatszolgáltatási ívek scopeArchiv-ba töltésének specifikálására, amely az 

adatbázis elkészültekor a scopeArchiv-ba is betölthető lesz. Elkészült továbbá a 

Poliphon által kifejlesztett, az SDB-ből exportált EAD-xml-eket a Transfer Assistant 

számára emészthető Excel-formátumba alakító eszköz. Ennek az eszköznek a 

segítségével kezdődött meg az SDB-ből a terv- és térképtári adatbázisok 

scopeArchiv-ba történő töltése – a linkekkel együtt. 

Digitális képek, illetve segédletek feltöltése a scopeQuery-be újabb igény 



 51 

hiányában 2016-ban nem történt. 

 

6.3. Nyilvántartások és adatbázisok vezetése 

 

A bevezetett scopeArchiv egységesen kezeli a levéltári nyilvántartásokat, 

leírásokat, iratszintű egyedi adatbázisokat.  

6.3.1. Kötelező nyilvántartások 

 

A 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet értelmében az alábbi nyilvántartásokat 

vezettük 2016-ban is: 

 gyarapodási napló, 

 fogyatéki napló, 

 kölcsönzési napló, 

 átmeneti napló, 

 letéti napló. 

 törzskönyv 

 raktári jegyzékek/nyilvántartás 

 

A BFL a fenti, jogszabály által előírt nyilvántartást a Magyar Nemzeti Levéltár 

által is használt scopeArchiv-ban vezeti, amely megfelel a rendeletben foglalt 

követelményeknek.  

A rendelet által előírt feladat eredetileg az volt, hogy 2016. február 28-ig át 

kell adnunk a törzskönyvi és szervnyilvántartási adatokat az MNL-nek az általa 

meghatározott adatszerkezetben és módon. Mivel az eddig megismert MNL 

elvárások nem illeszkednek teljesen az általuk is használt scopeArchiv által 

biztosított funkciókhoz, illetve a törzskönyv esetében nem is értelmezhető az 

átadásra vonatkozó elvárás (hiszen ugyanabban a rendszerben vezetjük és 

tároljuk, tesszük közzé adatainkat, mint az MNL), ezért az ügyben egyeztettünk az 

MNL-el. Az egyeztetés nyomán megkaptuk a Magyar Nemzeti Levéltártól és a BFL 

scope-sémájára alkalmaztuk a scopeArchiv-ból a törzskönyvi nyilvántartás adatait 

exportáló eszközt, így lehetővé válik 2017. év elején a törzskönyvi 

nyilvántartásunk adatainak EAD-exportként való átadása. 

 

6.3.2. Egyedi adatbázisok építése 

 

A BFL-ben évek óta hangsúlyos feladat az iratanyagokat egyedi szempontok 

alapján feldolgozó levéltári adatbázisok, segédletek építése. Ezek az adatbázis 

alapú segédletek szervesen beépülnek a scopeArchiv-ba, vagy már az új 

rendszerbe kerülnek rögzítésre az adatok, ill. irodai szoftvercsomagokkal (főként 

MS Excel és MS Access) készülnek, majd pedig a Scope Transfer Assistent modulja 

segítségével migrálásra kerülnek az új rendszerbe, így egységesen férhetők hozzá. 

Meg kell jegyezni, hogy a scopeArchiv rendszerben nagymértékben elmosódik a 

különbség az adatbázisok és az egyéb segédlettípusok között. (A korábban az 

egyedi adatbázisok rögzítésére a BFL által kifejlesztetett LEAR kivezetése 
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megtörtént, az ott készített metatárak döntő többsége már migrálásra került a 

ScopeArchiv-ba, illetve a Tessella SDB-be.) 

 

Adatbázis alapú segédlet építés 

 

A főbb adatbázis alapú segédlet építési projekteket az alábbiakban foglaljuk 

össze.  

 

Az I. főosztályon folyó adatbázis-építési munkálatok közül az alábbiakat 

érdemes kiemelni: 

 

IV.1002.z. Buda város tanácsának iratai. Hagyatéki leltárak (Inventaria) 

állagban található végrendeletek feldolgozása a végrendeleti adatbázisban 

(Scope), 1801–1862 – 2,52 ifm, 102 ügyirat és 114 személyrekord készült el, 

befejeződött a teljes egészében feldolgozott Testamenta állagból épített adatbázis 

teljessé tétele érdekében az Inventaria állagból folyó kigyűjtés.  

IV.1202.a. Pest város tanácsának jegyzőkönyvei 1815–1838 – 104 kötet, kb. 

12,00 ifm, ami az NKA pályázat keretében digitalizált anyag közzétételéhez az 

egyes ülések metaadatait a digitalizált felvételekkel összekapcsoló adatbázis 

elkészültét jelenti, (NKA pályázati támogatással) – kb. 5200 rekord  

IV.1420.r. Budapest Főváros Budapest Székesfőváros tanácsi majd 

polgármesteri ügyosztályainak gyűjteményes iratai, 1610/1944. M.E. rendelet 

végrehajtásához felvett adatszolgáltatási ívek – 1,44 ifm, 53.178 rekord, NKA 

pályázati támogatással, a 7019 darab ívről 6824 ház-rekord, 12.256 tulajdonos és 

34098 bérlő   

XV.17.b.311. Pest város Szépítő Bizottmányának tervei, 1804–1861 – 384 

rekord 

A Szépítő Bizottmányi tervek a Tervtár utolsó olyan városegyesítés előtti 

irategyüttese, amelyről még nem áll rendelkezésre könnyen használható adatbázis, 

s amelynek digitalizált tervei csak régen publikált jegyzékek, ill. az eredeti 

segédkönyvek alapján kutathatók. Az adatbázis-építés ez évben sem haladt az 

előre a tervezett mértékben, mivel a referens munkaidejének nagy részét két 

kiadványprojekt foglalta le.  

XV.17.d.328. Közületi Tervtár fényképei, 19–20. sz. – 484 rekord  

A 2015-ben készült jegyzék véglegesítése, a Scope-ban, ill. a Hungaricana portálon 

történő közzététel céljából. A fényképek digitalizálására 2016-ban nem került sor, 

a jegyzék betöltésre kész állapotban van. 

XV.17.i 1. Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött magyar vonatkozású építészeti 

tervek digitális másolatai, 1807–1943 – 384 rekord, 3352 fájl, Az NKA-

finanszírozású projekt keretében készült adatbázist a Hungaricana portálon tettük 

közzé. 

XV.37.c  Telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási iratok gyűjteménye, pesti 

telekkönyvi betétek 1878–1926 – 20 ifm, 8500 rekord, a MaNDA Kulturális 

Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogram keretében digitalizált 

állományokhoz tartozó adatbázis elkészítése és közzététele a Hungaricana-n 

térinformatikai alkalmazással (1–8500. betét). 
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XV.37.b Óbudai telekkönyvi betétek 1854–1921 – 4,81 ifm, 8547 rekord, a 

MaNDA Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogram keretében 

feldolgozott digitalizált mikrofilmekhez tartozó adatbázis elkészítése és közzététele 

a Hungaricana-n térinformatikai alkalmazással.  

 

A III. főosztályon az alábbi adatbázis-építési feladatokat végezték: 

 

A BÁKI vezetői iratok tervezett és a büntető-törvényszéki elnöki iratok 

próbafelvitele miatt megterveztük, létrehoztuk és teszteltük a jogszolgáltatási 

szervezeti (elnöki) és fegyelmi iratok adatbázisát. A 2015-ös rabtörzskönyvi 

(VII.101.d.) adatbázis-építés ellenőrzésére az idén került sor. A Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara (MOKK) alapítványa által támogatott közjegyzői adatbázis-

építés kapcsán szükséges hasonló teendőket (ellenőrzés, átadás, utólagos 

javítások) is elvégeztük. Teszteltük a Hungaricana adatbeviteli-moduljának első 

próbaverzióját.  

Access-ben megkezdődött, vagy folytatódott az alábbi adatbázisok építése: 

Törvényszéki polgári perek (VII.2.c.), a 2015-ben  darabszinten rendezett 1919-

1925 közötti anyagrészhez rendelten. Összesen: 17.290 rekord. Ez a feladat a 

váratlan betegszabadságok miatt jócskán elmaradt a tervezett mennyiségtől 

(26.000 rekord). 

Az ügyészségi büntető eljárások (VII.18.d.) esetében az adatrögzítés az 

1942-1944 közötti 24-es irattári osztályra (fajgyalázási ügyek) felvitele utáni 

„foghíjakra” irányult – 655 rekord. 

Fogolynyilvántartások: az adatfelvitel az idén a VII.102.a. 1945-ös politikai 

foglyaira irányult. Összesen: 2000 rekord.  

Közjegyzői MOKK-pályázat „foghíjainak” (VII.159.a., illetve a VII.179.a. állagot 

érintően) felszámolása– összesen 518 rekord. 

Elnöki iratok adatbázisa: a BÁKI vezetői irataihoz (XXV.201.d.) készítettünk 

adatbázist: 2788 rekord. A büntetőtörvényszéki elnöki állag (VII.5.a.) személyi 

ügyei (V. irattári osztály) alapján a bíróság tisztviselőinek adatait rögzítette. 

Terjedelem: 1052 rekord. – Összesen: 3840 rekord. (Eredetileg egyik sem volt 

tervezett feladat.) 

Az osztály 1. team-jének tagjai  összesen  24303 rekord rögzítését végezték 

el. Ez jelentősen elmarad a tervezettől (41500 rekord), ami mindenekelőtt a sok 

betegállománnyal magyarázható. Megjegyzendő, hogy az év történései (Kiss 

László-ügy) nyomán, a felmerülő adatvédelmi problémák miatt az 1940-es éveket 

érintő adatbázis-építések (VII.18.d., VII.102.a.) létjogosultsága eleve 

megkérdőjeleződött, folytatásuk bizonytalanná vált. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, 

hogy a team tagjai által „menedzselt” pályázati adatbázis-építések üteme egyelőre 

nem tört meg: így az Országos Gyűjtőfogház 1920-1950 közötti 

rabtörzskönyveinek (VII.101.d.) felvitelét az idén tavasszal befejeztük (39082 

rekord), és a MOKK-os közjegyzői pályázatok során 99672 rekord került rögzítésre. 

Adatbázis készült Excelben, illetve Accessben a Budapesti Fegyház és Börtön 

fogvatartotti anyagaihoz (XXV.101.b), 15972 rekord lett felvéve.  

A tavaly elkezdett holttányilvánítási adatbázisba az I-III. Kerületi Bíróság 

(XXV.45.b) 221, a II., XI. és XII. Kerületi Bíróság (XXV.46.b) 334 rekordja került. 
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Mivel mindkét bíróságnál csak az 1963 utáni holttá nyilvánítások alkotnak külön 

sorozatot, az adatbázis készítése során át kellett nézni a fenti két állag összes 

1958-1962 közötti dobozát.  

Folytatódott a büntető adatbázis kiegészítése Accessben a Budapesti 

Népügyészség (XXV.2.b) 1949-es adataival, 1480 rekord. 

A munkatervi adatbázis-építések alkalmával: 43.365 rekordot, az NKA-s 

fogolytörzskönyvi pályázat - VII.101.d. Országos Kir. Gyűjtőfogház 

rabtörzskönyvei (1896)1920-1950 között - keretében pedig 39.082 rekordot 

rögzítettünk. A MOKK által finanszírozott pályázatunk a végéhez közeledik, aminek 

eredményeképpen eddig 99.672 rekord készült el. 

 

A IV. főosztályon az alábbi munkák folytak: 

 

Hosszú évek munkája után 2016 decemberében befejeződött a cégbírósági 

adatbázis elkészítése. A 62789 rekord december végén bekerült a scopeArchiv-ba, 

ami igen fontos és hasznos segítség lesz a jövő évtől az érdeklődő kutatók számára. 

Folytatódott az ún. oktatási adattár fejlesztése a működő iskolák 

alapadatainak ellenőrzésével az Oktatási Hivatal oldalán, illetve folytatódott az 

adattár beviteli mezőinek pontosítása. A munka során megtörtént a szakágazati 

közlönyök feldolgozása és az iskolákat érintő jogszabályok összegyűjtése. 

Beillesztésre került az adattárba a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Osztályától 

kapott szervnyilvántartás. Az OM-kódos jegyzék alapján az adattár tartalmazza az 

intézmények OM-kódjait, a fenntartó megnevezését, a kategóriába sorolást, 

valamint az adott intézmény specialitását. Az adattár jelenleg összesen 1189 

adatsort foglal magában. 

 

7. Kutató- és ügyfélszolgálat, mikrofilmtár és könyvtár 

 

7.1. Kutatószolgálat 

 

A kutatószolgálati számok, adatok tendenciózus növekedése élesen rámutat 

arra az örvendetes tényre, hogy a levéltár látogatottsága, kihasználtsága nem 

csökken. A 2015-ben, majd 2016-ban „produkált” mutatók – amelyek éles ugrást 

mutatnak a korábbi évekhez képest is – alapján elmondhatjuk, hogy csúcsra jár 

az intézmény kutatószolgálati kapacitása mindkét részlegben. A több mint 3300 

(2015-ben 3100) kutatóként regisztrált személy által generált feladatok az 

összlevéltári munkavégzésre is jelentős befolyással bírnak.  

2016-ban tizenegy munkatárs látta el a nagy kutatóterem felügyeletét. A 

rotációs rendszer működik, a beosztással a kollégák, a Szolgálat működésével  a 

kutatók elégedettek. 

A kutatótermi részlegek kihasználtsága 2016-ban is csúcsot döntött, a 3300 

főt meghaladó látogatómennyiség számottevő eredmény. Ezzel már harmadik éve 

a BFL az ország legkutatottabb levéltára. Az MNL anyakönyvi adatbázisainak 

elérhetősége hozott egy újabb csoportot a Levéltárnak, akik szinte csak azt az 

adatbázist (és a kapcsolódó budapesti anyakönyvi adatokat) böngészik, kutatják. 

Az ő jelenlétük leginkább a kutatási esetek számának növekedésében testesül 
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meg, amely közel 1000-rel emelkedett 2015-höz képest. A levéltár építésénél 

vizionált évi 600–800 fő látogatószámot 2016-ban több mint négyszeresen 

túlteljesítettük.  

A raktárkapacitás gondjait ideiglenesen enyhítette az átmeneti raktár 

polcrendszerének átalakítása, polcozási beosztásának megújítása. A polcrendszer 

sűrítése lehetőséget biztosít a rendelkezésre álló felület racionálisabb 

kihasználására. Folyamatosan keressük az újabb és újabb lehetőségeket, 

amelyekkel teret, időt, energiát tudunk spórolni. A könyvtári olvasórész bevonása, 

mint kutatói terület, elkerülhetetlen. A kutatószolgálatosok jelzései alapján több 

alkalommal is kevés volt az intézmény által biztosított férőhelyek száma. A 

minimum 6 db számítógépnek a könyvtári olvasóba való feltelepítése jelentősen 

növelné a kutatótermi ülőhelyek számát.  

A kutatószolgálati ügyekhez tartozik, hogy Kiss László 1961-1962-es 

büntetőperes iratait egy magát tudományos kutatóként regisztráló magyar 

állampolgár kutatni kívánta. A kutatás során 13 oldalnyi anonimizált másolat került 

átadásra a kutatónak a közel 1000 oldalas peranyagból. A kutató az iratokat vagy 

egy részét az általa a BFL-ben aláírt és tudomásul vett kutatási szabályzatban 

foglaltakkal ellentétben a sajtóhoz továbbította. A megjelentetés országos 

visszhangot váltott ki és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

vizsgálatot kezdeményezett, minek során a BFL-t jogosulatlan adattovábbítás 

miatt 3.000.000 Ft bírsággal sújtotta. Ugyanakkor meglepő módon a másolatokat 

a BFL engedélye nélkül közlő kutató (újságíró) esetében a nyilvánosságra 

hozatallal kapcsolatban olyan mennyiségű enyhítő körülményt találtak a vizsgálat 

során, mely büntetés kiszabását – a NAIH álláspontja szerint – nem tette 

szükségessé. A BFL több szempontból vitatja és törvénytelennek tartja a NAIH-

nak a levéltár ügyében hozott határozatát, ezért a Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróságnál a határozat felülvizsgálatát kezdeményezte. A tárgyalásra e 

sorok lezárása után kerül sor. 

 

7.2. Ügyfélszolgálat 

 

Az Ügyfélszolgálat jelentése szerint 2015-ben 1198 akta került rögzítésre, 

2016-ban pedig 1239 üggyel foglalkoztak a munkatársak. Ebből 706-ra sikerült 

érdemleges választ adni (57%), míg nemleges válasz 533 esetben született 

(43%). 

Az Ügyfélszolgálat 2015-ben 5065 oldal másolatot adott ki, amelyből 4493 

hiteles, 977 oldal pedig egyszerű másolat formájában került átadásra az ügyfelek 

részére.  

Az ügyfélszolgálati iktatás 9585 beérkező irat jogszabályokban iktatási 

munkafolyamatát vitte végig.  

2016-ban 1 közérdekű adatigényléssel kapcsolatos megkeresés érkezett 

levéltárunkhoz, melyet a jogszabályban előírt határidőn belül teljesítettünk. 

 

7.3. Mikrofilmtár 
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A levéltár mikrofilmtárának kutatóforgalma a folyamatos digitalizálás és 

publikálás következtében jelentősen csökkent. A korábbi 18-20%-os kutatói kérés 

arány mára 10%-ra esett vissza. A jogszabályi változások és a folytatandó 

digitalizálás véleményünk szerint további csökkenést eredményez, amely még 

kevesebb ráfordított munkaidőt fog követelni a kollégáktól a mikrofilmtári 

munkafolyamatok ellátásához.  

A digitalizálás területén 2017 végére szkennelésre kerülhetnek azok a 

mikrofilmállományok, amelyek bekerültek a digitalizálási ütemtervbe. Ezt 

követően az aktuálisan elkészülő új mikrofilmek digitalizálásával lehet még 

munkaterv szinten számolni, illetve a három évre készített digitalizálási 

ütemtervből kimaradt mikrofilmállományok áttekintésével találhatunk még 

potenciális szkennelésre váró anyagokat.  

A Mikrofilmtár 2016-ban a 15836 leadott kérésből 132 alkalommal szedett ki, 

81 tekercset leltározott be, illetve helyezett el a raktárban. Összesen 28422 

beleltározott mikrofilmtekercs található a BFL Mikrofilmtárában.  

 

7.4. Szakkönyvtár 

 

A könyvtári állomány tervszerű gyarapítása a könyvtár kiemelt feladata.  Az 

intézmény költségvetéséből 300.000,- Ft állt rendelkezésre könyvtári beszerzésre. 

Az Év levéltári kiadványa pályázatán elnyertkönyvutalványok (75 e Ft) is a 

könyvtári állomány növelését szolgálták. A szintén ez alkalommal elnyert Arcanum 

Adatbázis Kft-től kapott 100.000,- Ft értékű utalványt ADT előfizetésre fordítottuk. 

Az NKA 3510/00608 sz. pályázatán nyert 300.000,- Ft-ot is a könvvtári 

állomány gyarapítására fordítottuk 

Négy árverésen vettünk részt, melyeken 8 könyvet vettünk 26.875,- Ft. 

értékben. 

A bel- és külföldi cserekapcsolatok alapján folyamatosan érkeznek kiadványok; az 

esetleges hiányzó társlevéltári kiadványokat igyekszünk módszeresen pótolni. 

Az országos fölöspéldány-honlap folyamatos figyelése alapján hiányzó 

könyveket és folyóiratokat szereztünk be. Idén 235 fölöspéldány-jegyzéket 

néztünk át, ebből 56 alkalommal összesen 338 kötetet kértünk és kaptunk meg. 

Előfizettünk tudományos folyóiratokra (2015. évi: 950,- Ft; 2016. évi: 42.030,- 

Ft. ; 2017. évi: 56.100,- Ft), és előfizettük a Magyar hivatalos jogszabálytárat 

2016-ra 120.396 Ft értékben. 

A BFL két könyvtárosának egyik fő feladata a könyvek, a bekötött folyóiratok, 

a térképek, szabványok, disszertációk és a nem hagyományos dokumentumok 

(CD, DVD, adatbázis) nyilvántartása, ami – szakmai szabályok szerint – csoportos 

leltárkönyvben, a folyamatosan beérkező, még nem bekötött folyóiratoké (és a 

szórványoké) pedig cardexlapokon történik. 

Valamennyi folyóiratunk és közlönyünk teljes körű feldolgozása megtörtént, 

így most már az egyes folyóiratszámokra vonatkozóan is rendelkezünk pontos 

információval. A frissen beérkező folyóiratszámokat folyamatosan nyilvántartásba 

vettük, a hiányokat reklamáltuk. 

A beérkező, különböző típusú dokumentumokat folyamatosan feldolgoztuk, 

az új beszerzések tekintetében a katalógus gyakorlatilag naprakész. Az analitikus 
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feldolgozás is folyamatos. A folyóiratok adatbázisba rögzítése már korábban 

elkészült, most már csak az újonnan beérkezőket kell majd évente egyszer (mindig 

az újabb év elején, vagy a köttetés után) feldolgozni. Az adatok addig is a 

cardexlapokon követhetőek. 

Ebben az esztendőben több kolléga is hozott iratanyagban talált nyomtatott 

dokumentumot, amelyeket feldolgozás után visszaadtunk a megfelelő iratőrző 

osztálynak. Ezek a könyvtári adatbázisba úgy kerülnek be, hogy raktári helyként 

az Irat megnevezés, raktári jelzetként pedig a kollégák által megadott irattári 

jelzet van megadva. Idén eddig mindössze 7 db ilyen leírás került a könyvtári 

adatbázisba. Ennek elsődleges jelentősége a könyvtári állomány gyarapításánál 

van, hogy a könyvtárnak ne kelljen olyan dokumentumot beszereznie, ami már 

valahol valamelyik levéltári anyagban megtalálható. 

2016-ban 82 könyvtárközi kéréssel foglalkoztunk. Mi 75 könyvtárközi kérést 

küldtünk ki különböző könyvtáraknak.   

A BFL könyvára helyi olvasásra nyilvános, de kölcsönzés csak a munkatársak 

felé lehetséges, akik 1273 alkalommal éltek ezzel a lehetőséggel. Helyben 213 

olvasó használta a könyvtárat. 

A nyár folyamán az Arcanum Adatbázis Kft-től bekerült gyűjteményünkbe az 

Esti kurír 1924-1936, Az ujság 1918-1939, Az est 1914-1939, 8 órai újság 1918-

1939, Pesti hírlap 1928-1939 közti időszakból származó példányai. Ezt 72 dobozba 

és 203 (újságonként változóan évi 2-3-4) kötetbe kötve (amihez az 

Állományvédelemmel vágattunk borítófedeleket), feldolgozva helyeztünk el a 

folyóiratraktárban.  

Folytattuk a MATARKA (MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető 

Adatbázisa) feltöltését: idén december 6-ig 9305 cikk került be és 114 füzet 

(különböző folyóiratoké) analitikus feltárásának oldalszámozását egészítettük ki a 

hiányzó záróoldalakkal. Megkezdődött a MATARKÁban előforduló szerzők 

kiegészítése különböző azonosítási adatokkal (foglalkozás, VIAF, ORCID, MTMT, 

névpont azonosító számok) valamint az azonos nevű szerzők cikkeinek 

szétválogatása.  

 

7.5. Központi Irattár 

 

A Központi Irattár kialakítását a levéltár Iratkezelési Szabályzata alapján az 

V. főosztály kapta meg, mint elvégzendő feladatot. 2016-ban – a IV. főosztállyal 

közösen – áttekintésre került a Központi Irattárhoz tartozó, vagy azzal kapcsolatba 

kerülő levéltári egységek iratanyagának áttekintése (Kutatószolgálat, 

Ügyfélszolgálat, Gazdasági osztály, Titkárság).  

A Kutatószolgálat iratanyagát 2016-ban rendeztük, az iratanyag átadásra 

vár, amely a IV. főosztályhoz fog kerülni. Az 160 kisdoboznyi (19,2 ifm) anyag a 

selejtezés után 141 kisdoboznyira (16,92 ifm) csökkent.  

Az Ügyfélszolgálat iratanyagát mintavétel mellett selejteztük és jegyzékeltük. 

2016-ban sor került a fizikai selejtezésre, illetve a mintavételes iratanyag IV. 

osztálynak történő átadására. Az Ügyfélszolgálat raktárát 2016 folyamán 

átalakítottuk, amely ezentúl kettős funkciót tölt be, hiszen mind az Ügyfélszolgálat 

kézi irattári, mind a Központi irattári feladatokat is ellátja.  
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A Központi Irattár teljes körű kialakításához szükséges még a Gazdasági 

osztály anyagának selejtezése és a Titkárság által őrzött iratanyagok átnézése. A 

Gazdasági osztály már elkezdte ezt a munkát.  

 

8. Anyakönyvi másodpéldányok vezetése 

 

Az új anyakönyvi törvény értelmében 2014 közepétől nem kapunk utólagos 

bejegyzéseket, csak a papíralapú anyakönyvben szereplő bejegyzések lezárásáról 

szóló értesítéseket, de a 2014. évi 2. félév az áthúzódó ügyek miatt még a kettőt 

vegyesen tartalmazza. Az év során 16.195 db. 2013/14. évi UB bejegyzése készült 

el, az eddig beérkezettekből hátra van még 4665 darab. A teljes lezárást 

gátolhatja, hogy több kerület még mindig nem küldte meg a 2014. évi jegyzékeit 

(1. félévet sem), t. A 2010. évi I. tv. Végrehajtási rendelet (Vhr.) 72. §-a azt is 

előírja, hogy az elektronikus anyakönyvbe történő bevezetésről szóló értesítéseket 

„papír alapú anyakönyvenkénti bontásban” kell teljesíteni, nyilván abból kiindulva, 

hogy jól működő elektronikus anyakönyvi rendszer mellett nem lehet probléma 

ilyen állományok előállítása. Ezzel azonban a valóság nincs összhangban, az új 

anyakönyvi törvény rendelkezései és az elektronikus anyakönyvi rendszer 

bevezetése láthatóan olyan munkaterhet rónak az anyakönyvi hivatalokra, amivel 

nem tudnak megbirkózni és az UB-k megküldésével kapcsolatos gyakorlat is 

nehézkesebbé, kaotikusabbá vált. Az idézett jogszabályi előírásnak megfelelő 

gyakorlat a mi munkaterhünket tetemesen csökkentené (hiszen a munka egyik 

„legpepecselőbb” része a bejegyzések teljesítésének sorrendje szerint összeállított 

jegyzékek anyakönyvenkénti szortírozása), de ez a legkevésbé sem érvényesül. 

Több kerületből nem érkeztek meg a 2012–2014. évi jegyzékekkel kapcsolatban 

írásban kért javítások.  

Gondot okoz az is, hogy a 2015. évi elektronikus anyakönyvbe történt 

bevezetések jegyzékét Budapest Főváros Kormányhivatala a jogszabály által előírt 

formában nem küldte meg, és nem hivatalos közlése szerint ezt egyelőre nem is 

tudja megfelelően kinyerni az EAK-ból. Amennyiben megküldi, a jelenleg készülő 

jegyzék információtartalma miatt akkor sem számolunk a másodpéldányba történő 

bevezetésével, csak elektronikus iratként történő tárolásával. 

9. Informatikai feladatok 

 

Az informatikai feladatok megvalósítását és koordinálását az E-levéltári és 

informatikai osztály végzi. A 2016-ra tervezett feladatok az osztály működéséhez 

igazítottan két fő területre: az e-levéltári és az üzemeltetési feladatokra osztódtak. 

 

9.1. Elektronikus levéltári feladatok 

 

Raktári jegyzékek újra betöltése 

 

2015-2016 folyamán valamennyi, a scopeArchiv levéltári nyilvántartó 

rendszerbe a migráció során bekerült raktári jegyzék szabványos formába történő 

átalakítása volt a legfontosabb prioritás, mivel a korábbi betöltési állapotukban a 
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raktári jegyzékek kutatási segédletként való használata nehézkes. Az átalakítások 

a II. és a III. Főosztály raktári jegyzékei esetében lényegében elkészültek, 

esetükben csak az újonnan készült raktári jegyzékek, valamint néhány, épp 

rendezés alatt álló anyag raktári jegyzékeinek betöltése volt a 2016. évi feladat. 

Az I. és a IV. Főosztály esetében a régi raktári jegyzékek lecserélése áthúzódott 

2016-ra. 

A „Raktári jegyzék” típusú rekordokat egységesen az alábbi adatszerkezetre 

alakítjuk át: 

Használt adatmezők: 

1. Jelzet: Jelzet + Sorszám + Tárolási egység (+ szükség esetén technikai 

azonosító) 

2. Fa nézetben látható jelzet (Jelzet 2): Sorszám + Tárolási egység 

3. Megnevezés (Cím): Tartalom leírása 

4. Létrehozás ideje: >=<=+ÉÉÉÉHHNN +ÉÉÉÉHHNN 

5. Tartalmazza még: További adat 

 

Az egységes adatszerkezet előnyei: 

• mind az öt mező tartalma könnyen exportálható Excel formátumban 

• fa-nézetben mind a scopeArchivban, mind a scopeQueryben látható a 2., 

3., 4. mező tartalma 

• scopeQuery keresés esetén a találati listában látható az 1., 3., 4. és 5. mező 

tartalma 

A raktári jegyzékek újra betöltése során kerül sor a még hiányzó raktári 

egység-kapcsolatok jogszabályi előírás szerinti létrehozására.  

A raktári jegyzékek átalakítása a referensek, az egyes iratőrző osztályokon 

kijelölt adatbetöltők (Transfer Assistant-felelősök), illetve az E-levéltári és 

informatikai osztály munkatársai közötti feladatok leosztását és koordinálását 

kívánja meg. Az E-levéltári és informatikai osztály munkatársai közreműködnek a 

betöltésekben, felügyelik a folyamatot, nyilvántartják a módosított raktári 

jegyzékeket és probléma esetén közreműködnek a probléma megoldásában. 

A XV. fondfőcsoportban lévő raktári jegyzékek közül a tervtári és a fotótári 

jegyzékek egy része tételjegyzékként kerül betöltésre, ezek régi jegyzékeinek egy 

része csak a munka befejeztével lesz törölve. A IV. fondfőcsoportban a munka  

befejeződött, a XI. és XXIX. fondfőcsoportban a jegyzékekkel kapcsolatban 

felmerült nagyobb átalakítási igények és a IV. Főosztály szervezeti átalakítása 

miatt tapasztalható elmaradás. A többi fondfőcsoportban alapvetően a rendezés 

alatt álló iratanyagok jegyzékei nem készültek még el. Mindemellett 133 236 új 

Tétel/Altétel/Ügyirat szintű rekord került be az idén a scopeArchivba. Ebből 25 806 

többszintű raktári jegyzék része; 609 a családi/személyes iratok jegyzéke (ezeket 

az illetékes LNYR Transfer assistant-felelősök az Informatikai osztály 

közreműködése nélkül töltötték be). 24 386 a XV.17.d.329 (Építési Ügyosztályok 

Tervtára) rekordjainak helyrajzi szám szerinti betöltése; 5 618 raktári jegyzék 

helyett, de tétel-típusú jelzettel betöltött tervtári jegyzék része; 76 623 adatbázis-

rekord. Az összesen 5546 jegyzékből 5193 átalakításra, betöltésre került, 2017-re 

áthúzódik 353 jegyzék átalakítása, betöltése. 
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Adatbázis-építési – és migrációs feladatok 

 

Új adatbázisok építésénél az E-levéltári és informatikai osztály munkatársai 

közreműködnek az adatbázisok adatszerkezetének és az adatbázis-építés 

környezetének meghatározásában. Az új adatbázisok csak a 2015-ben elfogadott 

adatbázis-építési szabályzatban meghatározott módon és struktúrában építhetők. 

Az E-levéltári és informatikai osztály munkatársai közreműködnek az elkészült 

adatbázisok levéltári nyilvántartó rendszerbe töltésében, illetve az adatbázisok 

EAD-xml exportjának elkészítésében, a digitalizált iratképpel ellátott adatbázisok 

esetében az elektronikus tartalmak archiválásában is. 

2016 folyamán külső vállalkozó segítségével elkészítettük az SDB-ben tárolt 

EAD-metaadatoknak és fájlhivatkozásoknak a scopeArchiv levéltári nyilvántartó 

rendszerbe a Transfer Assistant segítségével betölthető exportformátumát előállító 

eszközt. A betöltést támogató eszköz képes bármilyen szint, tehát bármelyik 

Gyűjtemény vagy Átadási egység EAD-exportállományának kezelésére. 

Valamennyi EAD-típus, tehát az ISAD(g), a migrációs EAD és a SIP Készítővel 

készített EAD valamennyi mezőjére általános, az egyes adatbázisoktól független 

megoldást alakítottunk ki. Az Informatikai Osztály munkatársai részt vettek a 

feladat specifikálásában, illetve az elkészült eszköz tesztelésében. 

A 2015-ben elfogadott adatbázis-építési szabályzat szerint egy-egy nagy 

ütem elkészültekor, illetve évente egyszer sort kell keríteni a nem a scope-ban 

felvitt rekordok scope-ba való betöltésére. Az év második felében megkezdődött 

az adatbázisok betöltése. A legtöbb adatbázis esetében amíg a Hungaricanából 

kapott PermaLink elkészülésére várunk, addig csak azok betöltésére kerülhet sor, 

ahol a Hungaricana nem adatforrás. Az eddigi tapasztalatok alapján a betöltés igen 

komplex feladat: az átadott adatbázisok ellenőrzése, az adatelemek javítása és 

egységesítése, a referensekkel való folyamatos egyeztetések jelentős terhet rónak 

az osztály munkatársaira. 

 

Digitalizált iratok nyilvántartása 

 

Egyre több irat kutatható immár kizárólag digitalizáltan, ezért a digitalizált 

állományok nyilvántartását is meg kellett oldani. Mivel a BFL célja valamennyi 

levéltári nyilvántartásnak a scopeArchiv Levéltári Nyilvántartó Rendszerben 

történő vezetése, ezért kiemelt 2016-os feladat volt a digitalizált iratok 

nyilvántartása is a scopeArchiv „Leírási egységek” moduljában.  

 

Elektronikus iratok, digitalizálás 

 

2016-ban folytatódott az e-born iratoknak az SDB-be töltésének 2014-ben 

elkezdett munkája. Az elektronikus iratok jelentős hányada (jellemzően 

önkormányzati képviselőtestületi hangfelvételek) csak a Globomax Mikrovoks 

szoftverével nyitható meg, SDB-be töltésükhöz először ezeket mp3 formátumba is 

át kell alakítani. Az idén összesen 1844 hangfelvétel átalakítása történt meg, ezzel 

a Mikrovoksban átalakítható fájlok konvertálása befejeződött. Ebbe beleértendők 

az idén átadott hangfájlok is; az audio munkaállomáson átjátszással átalakítható 
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konvertálások viszont még hátra vannak. Az átalakított hangfájlokból az eLev SIP 

Készítővel készült SIP-ek közül idén 188,6 GB-nyi digitális állomány került be az 

SDB-be, ebből 183,7 GB előkészítése is az idén történt meg. Az idén digitalizált, 

illetve javított állami anyakönyvi mikrofilmek migrációs eljárással történő (újra) 

betöltése is megtörtént (18 tekercs, 98 GB). 

Az E-levéltári és informatikai osztálynak a továbbra is zajló tömeges 

digitalizáláshoz kapcsolódóan 2016-ban is rendszeres feladata volt a digitalizált 

állományok áthelyezéseinek és átnevezéseinek végrehajtása, illetve a mappák 

tömeges létrehozása. 2016-ban 3 224 085 MB állomány került be a dtar-ba, ebből 

– a cserék és a törlési kérések miatt – a dtar állományának idei növekménye 

3.003.242 MB. Emellett az áthelyezések során számos átnevezést is végre kellett 

hajtani, illetve a Hungaricanán egy konkrét mappa kapcsán felmerült sorrend-

probléma nyomán a teljes \\TAS\dtar\HU\BFL\VII\2\c mappában négyjegyűre 

kellett javítani a számlálókat a fájlnevekben (306 466 fájlt kellett átnevezni a 309 

689-ből). 

Külön feladat volt év elején, évváltáskor az immár kutathatóvá vált digitalizált 

anyakönyvi mikrofilmeknek a támogatói mappából a kutatói mappába való 

áthelyezése, illetve a kapcsolódó táblázatban a linkek átírása. A székesfővárosi 

ügyosztályi és tanácsi mutatók (XV.20.39, XV.20.41), illetve az immár nem 

mikrofilmtekercsek szerint, hanem a kötetek rendje szerint kutatható cégbírósági 

jegyzékek és mutatók (VII.2.e) is hozzáférhetővé váltak a kutatók számára. 

2016-ban vettük át az I. Főosztállyal együttműködve a Csanádi Gábor 

városszociológus által készített budapesti városfotó-gyűjteményt (25 000 fájl, 

csaknem 300 GB). A képek leíró metaadatai a Lightroom nevű képkezelő 

szoftverben lettek megadva, az átvétel után e szoftver segítségével jelenleg zajlik 

a fájlok átnevezése, hogy ezeket a metaadatokat is tartalmazzák a fájlnevek. 

December 14-éig 7266 fájl átnevezése készült el. 

A Fővárosi Földhivataltól átvett digitalizált tulajdoni lapok tömeges 

átnevezésére és rendezésére szolgáló eljárás kidolgozása lényegében megtörtént, 

de a végleges munkamódszert illetően az iratőrző osztály válaszára várunk. Az 

eddigi módszer alapján történt meg idén a III. kerület átnevezésre-mappázásra 

előkészítése (61 173 Excel-sor) – az időközben felmerült kérdések miatt maga az 

átnevezés/mappázás nem történt még meg. 2015-ről folytatódott a II. kerület 

előkészítése (52 407 Excel-sor) és átnevezése-mappázása (152 552 fájl) – ebből 

143 808 fájl készült el idén, és itt elkészültek a PDF-ek is (40 db). OCR technikával 

4517 db. pdf fájl készült el. 

Levéltárunk média-megjelenéseit az informatikai osztály gyűjtötte össze 

archiválás céljából. 

2016-ban jelentős szabályozási feladatok is sürgőssé váltak. Az informatikai 

osztály közreműködött a szervnyilvántartási és törzskönyvi export és a kapcsolódó 

naplóvezetési szabályzatok elkészítésében, javaslatot tett az elektronikus iratok 

nyilvántartásáról szóló szabályzatra, a digitalizálási szabályzat ehhez kapcsolódó 

módosítására, az osztályügyrend módosítására, a Rugalmas Munkaidő szabályzat 

és a kulcsfelvételi rend módosítására, valamint az új Informatikai Biztonsági 

Szabályzatra. Az osztály munkatársai feltöltötték az Elektronikus iratok 

nyilvántartásának külön ágát a hatályba lépett szabályzat szerinti 
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adattartalommal, illetve felügyelték a referensek által végzett teljes feltöltést. Az 

Elektronikus iratok nyilvántartásának év végi összegzése szerint 6 920 413 

véglegesen elhelyezett, már rendezés alatt nem álló fájlt tartunk nyilván, melyek 

összterjedelme 33 495 276,81 MB, azaz közel 32 TB.  

Az osztály munkatársai közreműködtek a scopeArchivban található 1945 

utáni – nem népbírósági – büntetőügyek (kb. 70 000 rekord) korlátozottá, azaz 

nem kikérhetővé tételében, illetve a 90 és 120 év között született személyek 

rekordjainak Query-ről való törlésének ellenőrzésében. 

 

Az e-levéltári rendszer működtetésének támogatása 

 

2016 során továbbra is feladat volt a kapcsolattartás a NISZ-szel, az e-

levéltári rendszer hibáinak detektálása és bejelentése (5 ügyfélszolgálaton 

keresztül feladott hiba), az elkészült javítások tesztelése, a scopeArchiv, az SDB 

és az Elektronikus Levéltári Portál adminisztrátori feladatainak ellátása. Emellett 

továbbra is napi szintű támogatást nyújtott az Informatikai osztály a 

kutatószolgálatnak a scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos 

munkájához, a kutatók felvilágosításához, a kutatói reklamációk kezeléséhez is. 

2016-ban négy szinkronizáció zajlott le a scopeArchiv és a scopeQuery között, a 

szinkronizációk előkészítésében és az eredmények tesztelésében is részt vettek az 

osztály munkatársai. 

Közreműködtünk az MNL által indított E-levéltár 2. projekt előkészítésének 

szakmai véleményezésében. 

 

9.2. Üzemeltetési feladatok 

 

Virtualizáció 

 

2014 májusában indult a levéltárunkban a virtualizáció, mely magának a 

rendszernek telepítésével kezdődött. Jelenleg a virtualizáción 17 db számítógép 

működik. A jelenlegi virtualizációs szoftver (Rhev) 3.6-es változata fut (3.3-al 

kezdtünk). A szoftver 4.0 verziója 2016 őszén került kiadásra, 2017 tavaszán 

tervezzük a verzióváltást. 

 

2016-ban telepítésre, illetve élesítésre kerültek az alábbi szerverek: 

I. Wsus (Win2012R2 szerver) 

II. AD replika az Exchange levelezőszerver számára (Win2012R2 szerver) 

III. Unitime beléptető rendszer (Win7 munkaállomás) 

További gépek telepítése már csak hardver és/vagy szoftver bővítés útján 

lehetséges. 

 

Személyre szabott kialakítású (AD) kutatói rendszer kiterjesztése 

 

Az ÁBTL-ben alkalmazott elektronikus kutatótermi rendszer megvalósításán 

alapuló személyre szabott kialakítású kutatói rendszer megvalósítása elkészült, 



 63 

jelenleg a kutatóterem négy gépén hozzáférhető. Megtörtént a kapcsolódó 

munkautasítás elkészítése és a kutatótermi felügyelők oktatása is. 

Kialakításra került az Active Directory-környezet (AD) az oktatótermi gépek 

számára is. A személyre szabott kialakítású kutatói rendszerbe (Active Directory) 

a tavaly bekapcsolt négy kutatótermi gép mellé még januárban bekapcsoltuk a tíz 

darab oktatótermi gépet is. A dedikált kutatói tárhelyek használata egyre 

jelentősebb, idén 39 dedikált kutatói mappa létrehozása történt meg, a rendszerrel 

kapcsolatos tapasztalatok jók. 

 

Vírusvédelem 

 

2015 novemberében került sor a megvásárolt avast vírusvédelmi rendszer 

nagyvállalati verziójának telepítésére. A verzióváltás oka, hogy a terminálszám 

immár megközelíti a 200 darabot, ami az eddigi kisvállalati megoldással már nem 

volt menedzselhető. A telepítés minden egyes, Avast-ot futtató kliensgépen végre 

lett hajtva. 2016 januárjában az e-levéltárral érkezett számítógépeken is 

lecserélésre kerül a vírusirtó. Ennek oka kettős: egyfelől nem célszerű kétfajta 

vírusirtó szoftvert üzemeltetni, másfelől a McAfee licencek februárban lejártak.  

 

Levelezőrendszer 

 

Az év elején a vállalkozóval közösen megtervezésre került a már elavult 

rendszerünket felváltó korszerű MS Exchange 2016 levelezőrendszer, majd 

tavasszal a telepítés is megtörtént. Ezt követte a kliensgépek átállítása, illetve a 

levelek átmigrálása. Az új levelezőrendszer a régi PC helyett igazi szerverre (HS 

22 Blade) lett telepítve SAN adattároló háttérrel. A levelek tárolása az EMC 

storage-en történik.  A szoftver Exchange protokollon keresztül működik, ez és az 

e-mailek központi tárolási megoldása lehetővé teszi az e-mail fiók szinkronizálását 

(megjelenítését) más eszközökön is (mobiltelefon, tablet stb.). A rendszer jól 

működik, a külső vállalkozó által biztosított spamszűrés is megfelelő.  

 

Cisco és Blade eszközök 

 

A T-Systems által szállított Cisco eszközök garanciája 2016-ban lejárt. Itt is 

mindenképpen egy hardver-karbantartási szerződésre lenne szükség, ugyanis ha 

ezek az eszközök tönkremennek, nem pótolhatóak azonnal. Ezek között van olyan 

berendezés, amelynek a meghibásodása esetén az intézmény egész informatikai 

rendszere leállhat (tűzfal, központi switch). De a többi eszköz meghibásodása is 

komplett épületszárnyak működésének leállását okozhatja. Ez évben lejárt a T-

Systems által szállított 5 db blade szerver garanciája is, ezért az eddig meglévő 

hardver-támogatási szerződést szükséges lenne rájuk is kiterjeszteni. 

 

Szoftverek karbantartása, üzemeltetése, telepítése, verzióváltása 

 

Osztályunk számára a levéltári hálózat (szerverek, munkaállomások, egyéb 

aktív programozható eszközök: switch, UPS, router) üzemeltetése, a hardver és a 
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szoftverrendszerek frissítése, karbantartása, illetve a leltározás támogatása 

állandó, és a növekvő darabszám miatt egyre nagyobb  feladatot jelent. A hálózati 

rendszer működése folyamatos, az előre tervezett, az intézmény dolgozóit is érintő 

karbantartási leállásokról időben értesítjük a felhasználókat. 

2016-ban 13 db számítógépet, 6 db laptopot és ezekhez tartozó szoftvereket 

szereztünk be, illetve installáltunk. 

Állandó és folyamatos feladatot jelent a meglévő hálózatos szoftverek és 

szoftveres környezetük frissítése (pl. Arcanum, CMS, GovSys, Idtech, Outlook 

stb.), esetleges újratelepítése, új szoftverek beszerzése és feltelepítése (Abbyy 

Fine Reader, Photoshop Elements, MS Office, Acrobat Pro), a vírusvédelem 

folyamatos figyelése. A már használaton kívüli LEAR-szervereket a nyáron 

leállítottuk. 

A GovSys év végi zárása, év eleji nyitása probléma nélkül megtörtént. A 

GovSysban a beosztások aktualizálása és az új felhasználók bevitele megtörtént, 

a már nem a BFL-ben dolgozó felhasználókat a programban inaktív státusúvá 

állítottuk. 

Az Informatikai osztály látja el a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és 

Gazdálkodási Rendszer üzemeltetését, melyhez a szoftverkövetést és a 

támogatást a Computrend nyújtja. További folyamatos munkafeladat a Gazdasági 

Hivatal egyéb szoftvereinek állandó (legtöbbször a jogszabályváltozás miatti) 

frissítése, illetve az új évi programok megnyitása, indítása (OTP electra, 

munkaügyi szoftverek, KIRA, Ekon), illetve a fellépő programhibák elhárításában 

való közreműködés. 

 

Intézményi WEB 

 

2016 elején újult meg a BFL honlapja, új portálmotort is kapott, illetve 

átköltözött a teveweb2 szerverre a Magyar Levéltári Portál mellé. A BFL 

informatika munkatársai közreműködtek a honlap telepítésében, az anyagainak a 

feltöltésében, az elkészült verziók tesztelésében, a hibáknak a vállalkozói oldal felé 

történő kommunikálásában, illetve az átvett honlap folyamatos működtetésében.  

A BFL üzemeltetésében lévő hat megyei és városi levéltári honlap archivált 

változatainak átadása megtörtént. Az új ftp szerver teveweb2 szerverre történő 

telepítése, beállítása megtörtént, rövidesen átállunk ennek használatára, a régi 

CMS rendszer az év végén leállításra kerül. 

Mivel a honlapjaink nyilvánosak, különösen figyelni kell az ezeket futtató 

szervereknél a biztonságra (több támadási kísérlet történt az elmúlt években).  

Az intézményi webbel kapcsolatos folyamatos feladatok: a CMS rendszer 

üzemeltetése, felügyelete, frissítése, karbantartása, közreműködés a BFL és az 

MLP honlapjának feltöltésében. 

 

Hardver környezet, eszközök karbantartása 

 

Az üzemeltetés számára a levéltári hálózat (szerverek, munkaállomások, 

egyéb aktív programozható eszközök: switch, UPS, router) üzemeltetése, a 

hardver és a szoftverrendszerek frissítése, karbantartása állandó feladat. A 
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hálózati rendszer működése folyamatos, az előre tervezett, intézmény dolgozóit is 

érintő karbantartási leállásokról időben értesítjük a felhasználókat. 

A szervertermi UPS bevizsgálása megtörtént 2016-ban, mivel az akkumulátorok 

élettartama 5 év, ami 2016-ban lejárt. Az élettartam lejárta nem jelenti feltétlenül 

az összes akkumulátor cseréjét, csak az időközben meghibásodottakét. A 

bevizsgálás ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy célszerű volna a teljes 

berendezés üzemidő lejárta utáni cseréje, mert  a magas biztonságú rendelkezésre 

állás csak ezen a módon érhető el. 

Asztali számítógépeink nagy részének átlagélettartama 2 és 4 év közötti. 

Ezek a gépek már nem garanciálisak, javíttatásuk a garancia lejártát követően az 

informatika feladata. Régi gépeinknél a meghibásodás egyre gyakoribb. Ezek 

javítása és javíttatása idő szempontjából nehezen tervezhető, de állandó feladatot 

jelent.  

A hálózati nyomtatók patronjainak cseréje, ezekkel kapcsolatos raktári ügyek 

intézése is folyamatos munkát és figyelmet igényel osztályunk részéről. 

2016 év elején 6 db asztali számítógép került beszerzésre. A beszerzést követően 

azok installálása az osztály feladata volt. Maradt még néhány nem cserélt régi gép 

XP operációs rendszerrel. Ezek cseréje időszerű lenne.  

 

Szerver-szolgáltatások fenntartása 

 

A szerver gépek és a hálózati aktív eszközök karbantartása folyamatos napi 

ellenőrzési terv szerint történik. A feladat a szerverek programjainak frissítése, 

konfigurációjuk igény szerinti módosítása, a felhasználók adminisztrálása a 

gépeken és papíron. 

Jelenleg a levéltár informatikájának kezelésében az alábbi szerverek, vagy 

szerveralkalmazást futtató számítógépek vannak, ezeken gépenként akár több 

szolgáltatás is fut: 27 db Linux szerver, 1 db Cisco router, 11 db Cisco switch, 1 

db Cisco tűzfal, 1 db EMC SAN háttértároló tömb, 3 db Windows 2012R2 Server, 3 

db Windows 2008 Server illetve 3 db Win7 (szerverként futtatott) áll. 

 

Windows 10  

 

Egy hónapos tesztelés után májustól 88 db Win7-et futtató számítógépet 

upgrade-eltünk kisebb-nagyobb nehézségek árán Win10-es verzióra. Problémát 

jelentett bizonyos programok részleges inkompatibilitása (pl. avast 

újratelepítésének szükségessége), bizonyos elavult eszközökhöz az 

eszközmeghajtók hiánya. 

 

Beléptető és  munkaidő-nyilvántartó rendszer  

 

Az új beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése az év elején 

megtörtént. Az Informatikai osztály mindennapi feladatává vált a rendszer 

tesztelése, a vállalkozóval való kapcsolattartás, a beállítások elvégzése, az adatok 

feltöltése és javítása, a felhasználói kézikönyv elkészítése és folyamatos 

aktualizálása. 
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Intézményi Wifi-hálózat bővítése 

 

Az év folyamán kiépítésre került az „A” épületszárnyban teljes lefedettséget 

biztosító roaming vezeték nélküli hálózat, amely 8 db Mikrotik routerből áll. Ennek 

segítségével a BFL-be látogató kutatók, ügyfelek, rendezvényeink részvevői 

számára tudunk Wifi-elérést biztosítani, ezzel is emelve a BFL szolgáltatásainak 

színvonalát.  Ebbe a rendszerbe integráltuk a meglévő hozzáférési pontokat. A 

hálózat megfelel a 802.11b/g/n valamint a 802.11ac szabványoknak, azaz 2,4 

GHz-en és 5 GHz-en is sugároz. A Mikrotik routereket központilag ellenőrzött 

hozzáférési pont (CAPsMAN) rendszerbe integráltuk. Az AAA (authentication, 

authorization, accounting) hátteret egy mysql freerádius daloradius 

komponensekből összeállított, a virtualizációs rendszeren futó debian szerver 

szolgáltatja. 

 

Infopult 

 

Az Informatikai osztály a Gárdonyi-kiállításhoz kapcsolódóan elkészült 

anyagot a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő alatt sikeresen feltöltötte az 

infopultra. 

 

Központi nyomtatók 

 

A több mint tíz éves HP 1320 nyomtatók egyre gyakrabban hibásodtak meg, 

elérték üzemidejük végét, ezért az összes lecserélésre került/kerül. A beszerzett 

6 db HP M402dn Laserjet nyomtatóból 4 db telepítése megtörtént. A fennmaradók 

telepítése folyamatosan kerül sor. 

 

10. Digitális szolgáltatásaink fejlesztése 

 

10.1. Közreműködés a Magyar Levéltári Portál és a Hungaricana 

Közgyűjteményi portál munkálataiban 

 

Intézményünk 2008 vége óta számos, a Szolgáltató Levéltár stratégiai 

koncepció keretében kidolgozott, központi szakmai feladat megvalósítására kapott 

megbízást az EMMI (volt OKM) Közgyűjteményi főosztályától, ami jelzi a Levéltár 

országos szinten kiemelkedő szakmai koordinációs szerepét. Az egyik fő feladatunk 

a Magyar Levéltári Portál (archivportal.hu) működtetése és továbbfejlesztése, 

amely portál mint on-line folyóirat a magyarországi levéltárakat és az azokban 

folyó munkát kívánja bemutatni, népszerűsíteni. Az MLP fontos szolgáltatása a 

levéltári adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása. A korábbi önálló MLP-s 

adatbázisai 2015 óta a hungaricana.hu közgyűjteményi portál 

adatbázisrendszerébe integrálva érhetők el, de az adatbázis-szolgáltatások 

elérését közvetlenül az MLP-n keresztül is biztosítjuk.  

A Hungaricana Közgyűjteményi portálszolgáltatást az Országgyűlési Könyvtár 

szolgáltatja, a projektben a BFL levéltári területen integráló szerepkört lát el, 



 67 

hivatalosan intézményi tagja vagyunk a portál szerkesztőbizottságának. A 

Hungaricana oldalait napi 8-10ezer felhasználó látogatja. 

Az MLP és a Hungaricana portálon keresztül jelenleg 1 millió 400 ezer BFL-

ben őrzött irat adatai kutathatók, ezek közül mintegy 600 ezer irat digitalizálva is 

elérhető (mintegy 2,4 millió oldalnyi terjedelemben), valamint 122 ezer oldal 

budapesti pártirat (vezetőtestületi ülések jegyzőkönyvei), illetve 39.000 oldal 

1873-1949 közötti fővárosi közgyűlési jegyzőkönyv érhető el kétrétegű, kereshető 

pdf formájában. Az MLP és a Hungaricana portálon keresztül jelenleg 1 millió 300 

ezer BFL-ben őrzött irat adatai kutathatók, ezek közül mintegy fél millió irat 

digitalizálva is elérhető (mintegy 1,5 millió oldalnyi terjedelemben), valamint 122 

ezer oldal budapesti pártirat (vezetőtestületi ülések jegyzőkönyvei), illetve 39.000 

oldal 1873-1949 közötti fővárosi közgyűlési jegyzőkönyv érhető el kétrétegű, 

kereshető pdf formájában.  

2016-ban 863.965 oldalnyi digitalizált képpel és 92.936 ügyleírással 

(rekorddal) bővítettük az adatbázis-rendszert. A Hungaricana-t bővítő szakmai 

projektjeink, melyeket NKA támogatással valósítottuk meg: 

 

10.1.1. Budapesti vonatkozású tervek digitalizálása Kassán és on-line 

publikálásuk  

 

2015. év végén sikeresen pályáztunk az NKA ITHAKA programjában a kassai 

Szlovák Technikai Múzeum magyarországi vonatkozású építészeti tervanyagának 

digitális másolatban történő szerzeményezésére. Levéltárunk a Szlovák Technikai 

Múzeummal már néhány évvel ezelőtt felvette a kapcsolatot, akkor került sor a 

tervanyag feltárására. A digitalizálásra kerülő, vegyes jellegű és jórészt töredékes, 

de egyértelműen Budapestre vonatkozó, illetve Budapesten működő építészekhez, 

tervezőkhöz kötődő tervegyüttes – melyhez fotóanyagok is kapcsolódnak – 

szervesen egészíti ki a BFL tervtára anyagát. Az eredeti tervek részleges 

rendezése, konzerválásra és digitalizálásra előkészítése, leírása a helyszínen 

zajlott, az Állományvédelmi Osztály közreműködésével, a munka tetemes részét 

azonban már csak a BFL-ben tudtuk elvégezni a digitális másolatok feldolgozásával 

(rendezés, leírás pontosítása, ellenőrzés, pótlás, korrigálás). A 372 tételbe sorolt 

3352 felvételt azóta  közzétettük a Hungaricanán, a térképek, tervek között, a a 

HU BFL XV.17.i.1 - A Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött magyar vonatkozású 

tervek másolatainak gyűjteménye megnevezés alatt. 

 

10.1.2. 1944. évi adatszolgáltatási ívek megmentése és on-line 

publikálása 

 

2015 augusztusában jelentős mennyiségű, eddig elfalazott, elrejtett nagy 

jelentőségű holokauszt történetére vonatkozó iratanyag került elő egy Kossuth 

Lajos téri lakásból. Mint ismeretes, a budapesti zsidóságot 1944 júniusában sárga 

csillaggal megjelölt házakba költöztették. Ennek előkészítése gyanánt Budapest 

helyettes polgármestere 1944. május 30-án elrendelte valamennyi fővárosi lakás 

és bérlő összeírását. Az összeíráshoz kiadott és június 1-jén szétosztott 

https://maps.hungaricana.hu/hu/search/results/?query=FEJZ%3D%28%22HU%20BFL%20XV.17.i.1%20-%20A%20Szlov%C3%A1k%20M%C5%B1szaki%20M%C3%BAzeumban%20%C5%91rz%C3%B6tt%20magyar%20vonatkoz%C3%A1s%C3%BA%20tervek%20m%C3%A1solatainak%20gy%C5%B1jtem%C3%A9nye%22%29
https://maps.hungaricana.hu/hu/search/results/?query=FEJZ%3D%28%22HU%20BFL%20XV.17.i.1%20-%20A%20Szlov%C3%A1k%20M%C5%B1szaki%20M%C3%BAzeumban%20%C5%91rz%C3%B6tt%20magyar%20vonatkoz%C3%A1s%C3%BA%20tervek%20m%C3%A1solatainak%20gy%C5%B1jtem%C3%A9nye%22%29
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adatszolgáltatási íveket a háztulajdonos vagy házfelügyelő 24 órán belül köteles 

volt kitölteni. A formanyomtatványokon a lakások lakbérét, szobaszámát, utcai 

vagy udvari fekvését, valamint a háztulajdonos és valamennyi bérlő „zsidó” vagy 

„nem zsidó” mivoltát kellett feltüntetni. Mindeddig úgy tudtuk, hogy a kitöltött 

adatszolgáltatási ívek nem maradtak fenn, feltételeztük, hogy – miként a 

székesfőváros lakásügyi ügyosztályának teljes második világháború alatti anyaga 

– ezek is megsemmisültek az ostrom alatt. A rejtekhelyről előkerült 

adatszolgáltatási ívek Budapest XI, XII, XIV. és kisebb részben XIII. kerületi 

házairól tartalmaznak adatokat. Összesen 7000 felbecsülhetetlen információs 

érétkű adatszolgáltatási ív került elő. Az iratanyag előkerüléséről, értékéről az MTI 

és több hazai napi- és hetilap, tv tudósított, külföldi hírügynökség is foglalkozott 

az üggyel. Az iratanyag nem csupán a holokauszt történet szempontjából nyújt 

más forrásból meg nem ismerhető adatokat, hanem Budapest háború alatti 

történetének kulcsforrása is, mind családfa-kutatási, mind történeti, történeti-

statisztikai, szociológiai kutatási szempontokból felbecsülhetetlen értékű 

forrásanyag. Az összesen 7019 adatszolgáltatási ív mintegy 150 ezer budapesti 

lakosról nyújt egyedi, eddig nem ismert adatokat. Intézményünk 2015 őszén 

terven felül elvégezte az iratanyag megmentését szolgáló munkálatokat, ennek 

részeként laborunkban megtörtént az iratanyag mikrobiológiai vizsgálata, 

amelynek szerencsére negatív lett az eredménye. Ezt követően a BFL 

állományvédelmi műhelye elvégezte az iratanyag tisztítását, restaurálását (több 

esetben vakolattól és egyéb szennyeződéstől sérült az iratanyag, illetve darabokra 

hullott). Az ÁBTL-ben található savtalanító géppel történő tömeges savtalanítás 

után kerülhetett sor az iratanyag adatainak adatbázisba rendezésére. Az iratanyag 

levéltári jelzete: IV.1420.r. Budapest Főváros Budapest Székesfőváros tanácsi 

majd polgármesteri ügyosztályainak gyűjteményes iratai, 1610/1944. M.E. 

rendelet végrehajtásához felvett adatszolgáltatási ívek – 1,44 ifm.   A 7019 db 

ívről 6824 ház-rekord, 12.256 tulajdonos és 34098 bérlő, azaz mindösszesen 

53.178 rekord került felvételre, mindez az NKA támogatásával. Az elkészült képek 

és adatok közzétételére a Hungaricana portálon került sor, a Levéltári 

iratgyűjteményen belül, Lakás adatszolgáltatási ívek, 1944 cím alatt. 

(https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/lakas-

adatszolgaltatasi-ivek-adatbazisa/ ) 

 

10.1.3. Telekkönyvi betétek közzététele:  

 

A fővárosi ingatlanokra vonatkozó, a modern telekkönyvi rendszer alapját 

jelentő telekkönyvi betétek Budapest nagyvárossá fejlődésének időszakából 

hitelesen és teljes körűen tartalmazzák az ingatlanok állagában, 

tulajdonviszonyaiban beállott változásokat, valamint a rájuk betáblázott terheket. 

Önmagukban is sokat elárulnak a városépítés gazdasági és társadalmi hátteréről, 

de mivel az építkezésekre vonatkozó hivatali iratokat általában a korabeli 

tulajdonos nevéből kiindulva lehet megtalálni, nélkülözhetetlen alapjai 

mindennemű építészettörténeti, helytörténeti és az ingatlanokat egyéb 

szempontból érintő kutatásnak, továbbá napjainkig ható jogbiztosító erővel is 

https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/lakas-adatszolgaltatasi-ivek-adatbazisa/
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/lakas-adatszolgaltatasi-ivek-adatbazisa/
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rendelkeznek. A 1870-es évektől felfektetett – a budai oldalon az 1850-es évekig  

visszanyúló – betétek vezetését a budai oldalon 1921-ben, a pesti oldalon 1926-

ban szüntették meg. Ekkor vezették át az ingatlanok adatait az immár a jelenleg 

is élő, helyrajzi számozási rendszerben készült új betétekbe, amelyek az 1970-es 

évekig, az egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer kialakításáig voltak 

használatban, és a ma is érvényes tulajdoni lapok közvetlen előzményét képezik. 

Az 1850/1870-es évektől 1921/1926-ig vezetett betétek a levéltár kiemelten 

kutatott anyagai közé tartoznak, ami gyors állagromlással jár, veszélyeztetett 

állapotuk kiemelten indokolja a gyors digitalizálást és közzétételt.  

Jelen pályázat keretében a Pesti telekkönyvi betétek (XV.37.c) állagából az 1-

8500. számú betét és az Óbudai telekkönyvi betétek közzététele valósult meg 

olyan térinformatikai alkalmazás révén, ami lehetővé teszi, hogy georeferált 

térképen navigálva, és a megfelelő telekre kattintva az adott helyrajzi számokhoz 

tartozó betétek jelenjenek meg: http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-

iratgyujtemeny/telekkonyvi-betetek-adatbazisa/  

Ehhez el kellett végezni a betétekhez tartozó telkek érvényes geokódjainak 

egyenkénti megállapítását. Külön feladatot jelentett, hogy azon betétek esetén, 

amelyeket még a betétsorozat lezárása előtt megszüntettek (pl. mert az ingatlant 

egy másikkal egyesítették, vagy közterület lett), esetenként kell tisztázni azt is, 

hogy az új telek milyen mai helyrajzi számnak felel meg, annak érdekében, hogy 

ezek koordinátáit is meg lehessen adni és a térképhez kapcsolva közzétenni. Kb. 

3000 darab ilyen telek volt.  

A Portálra feltöltött adatbázis-rekordok száma 17.270, amihez 219.508 kép 

tartozik.  

 

10.1.4. Egyesületek adatbázisa  
 

Budapest Székesfőváros egyesületi nyilvántartása és alapszabály-

gyűjteménye a főváros 1945. évi ostromának idején elpusztult, így a Levéltár csak 

az 1945-1950. közötti alapszabály-gyűjteményt, valamint az 1950-ben 

Budapesthez csatolt városok és községek alapszabályainak gyűjteményét őrzi. Az 

egyesületek feletti felügyelet gyakorlása folytán ugyanakkor a főváros központi és 

kerületi igazgatásának keretében nagy mennyiségű, az egyes egyesületekre 

vonatkozó irat keletkezett. Igen sok egyesületről annak folytán is sok információ 

őrződött meg, hogy különféle támogatásokért fordultak a fővároshoz, vagy közcélú 

tevékenységet fejtettek ki. Ezek az iratok mind a főváros, mind az egyes kerületek, 

mind a peremvárosok- és községek szintjén, zömmel az „általános közigazgatási 

iratok” sorozataiban rejtőznek, és a kutatók számára nagy munkabefektetéssel is 

csak hiányosan tárhatók fel. Az 1950 utáni tanácsrendszer irataiban az egyesületek 

felszámolása kapcsán őrződött meg igen sok 1945 előtti irat. Az adatbázis, melynek 

teljes felépítése sokévi munkát igényel, az egyes egyesületekre a levéltár 

különböző fondjaiban található források feltárását célozza.  

Az adatbázis az egy egyesület – egy rekord elvén épül fel. Az NKA által 

támogatott korábbi pályázat keretében megtörtént a BFL-ben rendelkezésre álló, 

1950 előtti egyesületekre vonatkozó különböző típusú nyilvántartások 

http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/telekkonyvi-betetek-adatbazisa/
http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/telekkonyvi-betetek-adatbazisa/
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adatfelvitele, ennek köszönhetően kialakult az adatbázisnak a törzsállománya, 

majd megkezdődött a közigazgatási irategyüttesekben elszórtan található 

egyesületi iratok kigyűjtése és feldolgozása, egyelőre a Politikai iratok 

gyűjteményéből (BFL IV.1428) és a Tanácsi ügyosztályok központi irattára 

(IV.1407.b) 1873–1875. évi irataiból. Az adatbázis jelenleg mintegy 7696 

egyesület adatait tartalmazza. Mivel az egyesületekhez kapcsolódóan általában 2-

4, de sok esetben ennél több levéltári forrásazonosító adatai szerepelnek, az 

adatbázis jelenleg becsülhetően kb. 25.000 forrásadatot tartalmaz. 

Korábban csak a Magyar Levéltári Portálon volt elérhető önálló 

alkalmazásban, melyre a közös keresés nem terjedt ki. A pályázat keretében 

megvalósult beillesztése a Hungaricana Közgyűjteményi portál „Névtár: 

személyek, egyesületek” adatbázisába: 

http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/archontologia/    

 

10.1.5. Pest-budai tanácsülési jegyzőkönyvek  
 

Budapest Főváros Levéltára 2011-ben kezdte meg az elővárosok 1686–1873. 

évi tanácsülési jegyzőkönyveinek digitalizálását és teljes körű internetes 

közzétételét, mely egyszerre szolgálja a rendkívül értékes eredeti kötetanyag 

állományvédelmét, ugyanakkor az ezzel foglalkozni kívánó szakemberek és 

érdeklődők számára történő hozzáférhetővé tételét. A jelen pályázat keretében 

végrehajtott bővítésnek köszönhetően jelenleg Buda városok tanácsa 1687–1831, 

valamint Pest város tanácsa 1688–1838 között tartott tanácsüléseinek zömében 

német, kisebb részben pedig latin nyelven írott digitalizált jegyzőkönyvei érhetők 

el a Portálon: 

http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/search/results/?query=%23CAT__TANAC

SULES  

2016-ban Pest város tanácsa 1815–1838. évi tanácsülési jegyzőkönyvei 

(Iv.1202.a) 104 kötetének közel 81.000 oldalának digitalizálása és a portálra való 

feltöltése történt meg, ami az ez alatt tartott mintegy 5200 tanácsülés metaadatai 

szerint kereshető.  

 

10.1.6. Budapest Fővárosi Tanács és Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága ülésjegyzőkönyvei 
 

Az NKA támogatású pályázat keretében a Budapest Fővárosi Tanács 1950–

1990 közötti tanács- (HU BFL XXIII.101.a.1) és VB-ülési (HU BFL XXIII.102.a.1) 

jegyzőkönyvei digitalizált állományainak közzététele valósult meg a Hungaricana 

Közgyűjteményi portálon. A tanácsülési jegyzőkönyvek 146.755 oldal, a VB-ülési 

jegyzőkönyvek 320.583 oldal terjedelmet tesznek ki.  

A digitalizálás, az eredeti anyag védelme érdekében a jegyzőkönyvről készült 

mikrofilmekről történt. A mikrofilmekről készült digitalizált képállományt (JPG 

fájlok) ülések szerint mappáztuk, darabszinten ellenőriztük, gondoskodtunk a 

pótlólag felvételezett oldalak eredeti helyükre történő beillesztéséről, 

http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/archontologia/
http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/search/results/?query=%23CAT__TANACSULES
http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/search/results/?query=%23CAT__TANACSULES
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elforgatásáról, a duplán felvett oldalak törléséről, illetve a színes vagy nem 

mikrofilmezett oldalak újraszkenneléséről. 

Az ellenőrzött és mappázott iratokról OCR-ezett, kétrétegű PDF-ek készültek, 

melyeket teljes körűen ellenőriztük.  A PDF-állományokat vezető testületi 

ülésenként hoztuk létre. Összesen 1349 kétrétegű PDF (226 tanácsülés, 1123 VB-

ülés) készült el 108,55 GB terjedelemben. A PDF-technológia fontos eleme a 

„Könyvjelzők” használata. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy tartalomjegyzéket 

(esetünkben a napirendi jegyzéket) illesszünk az oldalakhoz (az eredeti 

dokumentum képéhez). A napirendi jegyzék így az eredeti dokumentum adott 

oldalára mutat (az adott napirendi pont kezdetére), megkönnyítve a nagy tömegű 

állományban történő böngészést. Ehhez a munkához a mikrofilmezéshez készült, 

aktualizált napirendi jegyzékeket használjuk. Külön előnye a technológiának, hogy 

lehetővé teszi a digitalizált állomány metaadatokkal történő ellátását, illetve 

bármilyen későbbi adatbevitelt is. Az internetes publikálás miatt elkészült továbbá 

az adatvédelmi okból tiltandó oldalak listája. Az elkészült tartalmak Folio Views 

programmal is elérhetők a levéltár kutatótermében, így ott az arra jogosultak az 

adatvédelmi okokból interneten blokkolt oldalakat is elérhetik. 

Mindkét program képes a jegyzőkönyvekben előforduló bármely szóra 

keresni, a találati oldalt megjeleníteni, kivilágítani az adott találatot, a könyvjelzők 

információ-tartalmának (azaz a napirendi jegyzékek tartalmának) adatbázisban 

való kezelésére mind megjelenítésben, mind keresésben. 

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/leveltari_iratok/#  

 

10.1.7. Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház rabtörzskönyvei (1920-
1950) 
 

Budapest Főváros Levéltárában (BFL) 2012-2014 között, részben NKA-

pályázatok, részben munkatervi feladat keretében a budapesti büntető 

bíróságokhoz kapcsolódó fogházakban 1872-1923 között felfektetett 

fogolytörzskönyvek alapadatai kerültek rögzítésre. Ezzel párhuzamosan történt 

ugyanezen fogolytörzskönyvek digitalizálása és – a rögzített metaadatokhoz 

kapcsolva – internetes közzététele. 2014-2015 között, jórészt szintén az NKA 

pénzügyi támogatásával, az 1896-ban felállított büntetés-végrehajtási intézet, a 

Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház fegyenc- és (1919-ig terjedően) 

rabtörzskönyvei is fel lettek dolgozva. 

A Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház intézményi sajátossága a 

különböző típusú szabadságvesztésre ítélt személyek, férfiak és nők (fegyencek, 

rabok, foglyok, fiatalkorú foglyosok) büntetésének egy helyre koncentrált 

végrehajtásában ragadható meg. A „Gyűjtő” emellett az ország legfontosabb 

elosztó központjaként működött a különböző – tehát nem csak fővárosi – bírósági 

fogházakból érkező, más vidéki fegyházakba és börtönökbe szállított elítéltek 

vonatkozásában.  

Az adatbázis-építés és internetes közzététel lehetőséget teremt az egyes 

bűncselekmények és elkövetők adatai alapján további források (pl. a sajtóban 

megjelenő bűnügyi híradások, tárgyalótermi tudósítások) felkutatására és 

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/leveltari_iratok/
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összekapcsolására. Ugyancsak lehetőséget biztosít esetlegesen az említett adatok 

különböző csoportosításokban való statisztikai feldolgozására, társadalomtörténeti 

vizsgálatára.  

A törzskönyvek feltárása és közzététele emellett „arcot ad” a fővárosi 

népesség egy olyan sajátos szeletének, amelyet ekkora tömegben más forrásból 

nem, csak anyakönyvekből tudnánk nevesíteni. A törzskönyvi lapokon 

rendszeresen feljegyzésre került az elítélt neve, esetleges álneve, szülőhelye, 

utolsó lakhelye, törvényes vagy törvénytelen származása, születési dátuma vagy 

életkora, anyanyelve, a további beszélt nyelvek, írni-olvasni tudása, magasabb 

iskolai végzettsége, vallása, családi állapota, a szülők neve és életben léte, a 

foglalkozás, a vagyonosság vagy vagyontalanság. Ezek alapján – ha számos 

módszertani korlát és probléma adódik is – „megszemélyesíthetők” az olyan elvont 

fogalmak és makrofolyamatok, mint például a Budapest 19. századi történetében 

kiemelkedő jelentőségű „migráció”, az „iparosodás” és az ipari munkásság 

születése, a nyelvi „asszimiláció”.  

Érdekességként megemlíthető, hogy a törzskönyv felvételekor a részletes 

fizikai jellemzők között rögzítették a letartóztatottak/elítéltek testmagasságát is, 

amely alkalmas lehet civilizációtörténeti következtetések levonására.  

Jelen pályázat a Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház 1920-1950 között 

keletkezett rabtörzskönyveinek feldolgozását, adatbázisban való rögzítését és 

digitalizálás utáni internetes, a Hungaricanan történő közzétételét célozta. 

A Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház (1947-től Budapesti Országos 

Büntetőintézet, 1951-től Budapesti Országos Börtön) iratai (VII.101.d.) 

rabtörzskönyveiből 38945 adatbázis-rekord, a fogolytörzskönyveiből (VII.101.e.) 

137 rekord, összesen 39082 rekord került feltöltésre, amihez hasonló számú 

digitalizált kép tartozik. (A védelmi időn belüli személyes adatok az interneten nem 

jelennek meg.) 

http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/budapest-

fovaros-leveltara-fogolytorzskonyvek-es-nyilvantartasok/  

 

10.1.8. Közjegyzői iratok  
 

Budapest Főváros Levéltárában több éve folyik munkatervi és pályázati 

keretek között a közjegyzői anyag feldolgozása és kutathatóvá tétele. Az 

adatbázisban már feldolgozásra kerültek a Budapesten működő közjegyzők okiratai 

1918-ig bezárólag. Az iratanyag ennek köszönhetően nemcsak kutathatóvá, 

hanem – a kutatótermi kérések nagy számát figyelembe véve - népszerűvé is vált. 

Jelen pályázat keretében az adatbázisban már feldolgozott alábbi közjegyzők 

iratainak digitális felvételei közzététele valósult meg:  

Steinbach István közjegyző iratai (VII. 175.): 43803 digitális felvétel; Gászner Béla 

közjegyző iratai. Okiratok (VII. 173.a.): 9882 digitális felvétel. Összesen 53685 

oldalnyi újabb irat képe vált elérhetővé.  

http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/budapest-

fovaros-leveltara-kozjegyzoi-iratok/  

 

http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/budapest-fovaros-leveltara-fogolytorzskonyvek-es-nyilvantartasok/
http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/budapest-fovaros-leveltara-fogolytorzskonyvek-es-nyilvantartasok/
http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/budapest-fovaros-leveltara-kozjegyzoi-iratok/
http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltari-iratgyujtemeny/budapest-fovaros-leveltara-kozjegyzoi-iratok/
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10.1.9. Bécsi levéltári segédletek  
 

Az összetett adatbázis a bécsi magyar levéltári delegátusok (Fazekas István, 

Buzási János, Gecsényi Lajos, Ress Imre), illetve más levéltárosok (H. Németh 

István, Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla, stb.) által az Österreichisches 

Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchiv, illetve a Finanz- und Hofkammerarchiv 

anyagához eddig készített különböző típusú segédleteket tartalmazza. Az egyes 

rész-adatbázisok időköre rendkívül tág, hiszen azok az egykori közös kormányzati 

szervek működése során 1526 és 1918. október 31. között keletkezett 

irategyüttesekhez készültek. Elsősorban a kora újkor, a magyar reformkor, illetve 

a Bach-féle neo-abszolutista időszak tanulmányozásához szolgáltat fontos 

segédeszközt. A több mint húsz, különféle segédlet, 2000-t is meghaladó raktári 

egységben található forrást dolgoz fel és kínál a felhasználók számára. A jelenlegi 

levéltári delegátus, Oross András által a Staatsrat az Ungarische Akten, a Hoffinanz 

Ungarn és az Ungarische Gedenkbücher anyagában végzett feltáró munka 

eredményeként 6012 rekorddal bővült az adatbázis tartalma az alábbi 

irategyüttesekből:  

ÖStA HHStA Kabinettsarchiv, Staatsrat 2829 rekord; 

ÖStA HHStA Länderabteilungen, Ungarische Akten Allgemeine Akten 137 rekord; 

ÖStA FHKA Hoffinanz Ungarn 1819 rekord; 

ÖStA FHKA Gedenkbücher, ungarische Reihe 781rekord; 

ÖStA KA Protokolle des Wiener Hofkriegsrates 291rekord; 

ÖStA KA Prager Akten 155 rekord.  

 

10.2. BFL és MLP honlapok, közösségi felületek 

 

A levéltár új honlapját még nem egészen egy éve használjuk, de 

elmondhatjuk, hogy minden pontban felülmúlja a korábban készített felületet. A 

felhasználói visszajelzések alapján átlátható, könnyen kezelhető felületet kaptak 

az érdeklődők. Néhány kisebb javításon, kiegészítésen kívül komolyabb 

átalakításra nem került sor sem a honlap struktúrájában, sem az oldal 

adattartalmában. Az oldal kezelését a Tájékoztatási és közművelődési főosztály 

látja el. 

A Magyar Levéltári Portál megújítása az NKA által támogatott pályázat 

keretében sikerült. A teljesen átalakított külső megjelenéshez egy használható, 

felhasználóbarát kezelőfelületet is kaptunk, ezzel kihúzva a korábbi oldal 

legnagyobb méregfogát. Az elkészült honlap további sorsát a szerkesztőségi ülésen 

már átbeszélték a tagok, pályázati lehetőség függvénye, hogy milyen 

funkcionalitással lehet még felruházni ezt a lapot, amellyel élesen el lehet 

választani a Hungaricana portáltól. Az MLP nem tud versenyezni a Közgyűjteményi 

Portál kincsesbányájával, de lehetőséget látunk arra, hogy ténylegesen domináljon 

a levéltárügy internetes platformjai között. Ezért arra törekszünk, hogy olyan 

egyedi adatok kerüljenek fel az oldalra, amelyek máshol nem elérhetőek. Ennek 

kapcsán elindítottunk egy új sorozatot, amely MLP Tanulmányok néven érhető el a 

Szemezgető rovaton belül (http://archivportal.hu/hu/e-folyoirat/mlp-

http://archivportal.hu/hu/e-folyoirat/mlp-tanulmanyok/
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tanulmanyok/). Aktuális, mindenki számára érdeklődésre okot adó kérdéseket 

boncolgatnak az itt publikált tanulmányok. Reményeink szerint ezt a sorozatot 

jövőre is tudjuk folytatni, fejleszteni 

A Facebook adta lehetőségekkel közvetlenül 1710 felhasználót (2015-ben 

1396), közvetve még pár ezer regisztrált személyt érünk el a Levéltár híreivel, 

eseményeivel. A Facebook használatának jótékony hatása meglátszott a nagyobb 

nyílt napok látogatószámánál, illetve sokan egy-egy témához kapcsolódóan 

intéztek kérdéseket intézményünkhöz. A legolvasottabb hírünk az oldal statisztikái 

szerint 7200 emberhez jutott el.  

Levéltárunk a már korábban létrehozott Youtube-csatorna kihasználtságán 

is javított, feltöltésre kerültek a levéltár kisfilmjei, a levéltári munkafolyamatokat 

bemutató szakmai anyagok és a „Budapesti hétköznapok 1914” című konferencia 

rögzített előadásaiból is néhány, illetve a műhelybeszélgetések egész estét kitöltő 

összeállításai. A BFL-hez köthető 23 képi anyagot összesen 3569 alkalommal 

(tavaly 2066 alkalommal) tekintették meg.  Link a BFL felületéhez: 

https://www.youtube.com/user/Bparchiv1  

2015-ben regisztrált levéltárunk a Videotórium felületén, ahova a 

„Budapesti hétköznapok 1914. A Nagy Háború hátországa” című konferencia 

rögzített előadásai kerültek feltöltésre. A BFL-hez köthető képi anyagokat összesen 

1466 alkalommal (tavaly 542 alkalommal) tekintették meg. Link a BFL felületéhez: 

http://videotorium.hu/hu/channels/details/1667,Budapest_Fovaros_Leveltara 

Intézményünk 2016-ban elindította saját Instagram felületét is (név: 

bfl_leveltar), amelyen eddig 92-en követik a posztjainkat 

 

11. Tudományos munka, kiadványkészítés 

 

A levéltár valamennyi kutatónappal rendelkező tudományos munkatársának, 

levéltárosának, a megszokott módon, részletes éves kiadvány–készítési terv– és 

jelentésminta alapján kellett tervet és év végén beszámolót készítenie 2016–ra. Az 

intézmény vezetése az egyéni kiadványjavaslatokat, terveket egyenként értékeli. 

A levéltár vezetése csak olyan kiadványtervet fogad el, amelyek levéltári források 

tudományos feldolgozására, közzétételére irányulnak (ennek keretében budapesti 

vagy Kárpát–medencei várostörténeti vonatkozású történeti témák 

feldolgozására), vagy levéltártudomány, levéltár–igazgatás (pl. jogi kérdések) 

témakörébe tartoznak. (A levéltár munkatársai által végzett egyéni 

kiadványmunkáról készített kimutatást ld. a mellékletben). 

 

12. Nemzetközi és hazai kapcsolatok 

 

12.1. Nemzetközi kapcsolatok 

 

Budapest Főváros Levéltára a továbbra is igyekszik széleskörű nemzetközi 

együttműködések kialakítására, folytatására elsősorban a kárpát-medencei 

(városi) levéltárakkal, valamint Európai Unió–béli fontosabb városi levéltárakkal. 

Az előbbire példák a Kassai Városi Levéltárral, illetve az Újvidéki Történeti 

Levéltárral és Szabadkai Levéltárral, valamint a Boszniai Szerb Köztársaság Banja 

http://archivportal.hu/hu/e-folyoirat/mlp-tanulmanyok/
https://www.youtube.com/user/Bparchiv1
http://videotorium.hu/hu/channels/details/1667,Budapest_Fovaros_Leveltara
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Luka-i levéltárával kötött együttműködési szerződések, amelynek értelmében több 

közös projektet, főként kiállításcseréket valósítottunk meg. A BFL-nek ugyanakkor 

jó kapcsolata van több nyugat-európai levéltárral is (pl. Bécs Város Levéltára). 

2014-2015-ben szakmai kapcsolatot építettünk ki a szentpétervári városi 

levéltárak felügyeleti szervével, a Szentpétervári Városi Levéltári Bizottsággal. 

2016-ban is érkezett két fő levéltáros Szentpétervárról és mi is küldtünk két 

levéltárost az egyezmény alapján.  

A Moszkvai Városi Levéltári Bizottsággal 2015-ben kötött együttműködési 

megállapodás alapján 2016-ban megkezdtük a közös munkaprogram kialakítását. 

Moszkvából érkezett a „Budapest és Magyarország arcai” fotókiállítás mely négy, 

nemzetközi fotóművészet területén is elismert tudósító fotógyűjteményéből nyújt 

válogatást.  ill. két fő levéltáros vett részt hungarika-kutatáson egy hónap 

időtartam idejéig a moszkvai városi levéltári intézményekben. 

A 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben nagy sikerrel megtartott projektünkre 

alapozva NKA támogatással negyedik alkalommal rendeztük mega „Kárpát-

medencei és egyházi levéltárosok szakmai továbbképzése „ mesterkurzust. 

Levéltárunk 2009 óta szorosan együttműködik a bécsi székhelyű ICARUS-szal, 

amely egyesületi formában igyekszik projekteket szervezni a főként közép-kelet-

európai taglevéltárak számára. Az ICARUS egyik vezetőségi tisztét Dr. Kenyeres 

István főigazgató tölti be, aki képviseli az intézményt az ICARUS közgyűlésein. 

Rajta kívül Sipos András tölt be fontos szerepet az ICARUS-ban, ő vezeti a 

nemzetközi kataszteri térképprojekt előkészítését. Ennek az értékes 

együttműködésnek lett a gyümölcse a 2009. évi nemzetközi digitalizációs és 

közzétételi (ENARC) projekt sikere, illetve a 2014-ben elnyert alább részletezendő 

CO:OP projekt. 2016-ban az ICARUS rendezvényein fogjuk képviselni a BFL-t 

(ennek költségeit az ENARC és a CO:OP projektből finanszírozzuk, tehát az 

intézményi költségvetést nem terheli). Mint fentebb jeleztük, az évi két közgyűlés 

közül az őszi Budapesten, a CO:OP projekt konferenciájával együttesen, 

intézményünkben kerül lebonyolításra. 

2015. évi kiemelt szakmai feladatunk volt a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium támogatásában a Beregszászi Levéltár részére 

állományvédelmi segélyprogram lezárása. A projekt sikerének tekintjük, hogy a 

KKM 2016 februárjában felkérte intézményünket új projektjavaslat kidolgozására 

és benyújtására. A pályázatot elfogadták, 35.000.000 Ft. támogatást nyertünk el, 

így 2017-ben számolni kell a szakmai feladat végrehajtásával járó 

munkaszervezési és szakmai feladatok újratervezésével, különösen 

állományvédelmi területen. 

 

12.2. Hazai kapcsolatrendszer bővítése, együttműködési 

megállapodások 

 

A levéltár kapcsolatrendszerének építése és szélesítése fokozott figyelmet 

kíván, így az eddig elért eredmények megőrzésén túl új kitörési pontokat is 

keresnünk kell. Számos online felület (Index, Múlt-kor, Újkor, MTI) folyamatosan 

hírt ad a levéltárban történő eseményekről.  



 76 

2016 folyamán Budapest Főváros Levéltára két intézménnyel kötött 

együttműködési megállapodást: 

- MTA BTK Történettudományi Intézete  

- Városliget Zrt. 

Az egyezmények a szakmai kapcsolatokon túl a Levéltár, illetve a levéltári munka 

szélesebb körben való megismertetését is elősegítik.  

 

13. Kiemelkedő kulturális, közművelődési és tudományos 

rendezvényeink 

 

13.1. Kiállítások 

  

Ybl makettkiállítás és Ybl épületsorsok kiállítások  

 

A 2014. évi Ybl-bicentenáriumi év keretében az Ybl Miklós tervhagyatékát 

(több mint 6000 terv) őrző Budapest Főváros Levéltára két, Ybl Miklós életművét 

feldolgozó kiállítás megrendezésében vett részt. A Szent István Egyetem Ybl Miklós 

Építéstudományi Kara Budapest Főváros Levéltárával együttműködésben hallgatói 

makettek bemutatásával emlékezett meg a mester születésének 200. 

évfordulójáról. 2014. október 28-ától a Nemzeti Múzeum rotunda termében volt 

látható az a kiállítás, amelyen több mint hetven hallgató, csoportosan vagy 

egyénileg készített építészeti makettjét mutatta be az érdeklődők számára. A tárlat 

egyik különlegessége, hogy Ybl szakrális épületei, kastélyai, palotái és középületei 

mellett korabeli szerkezeti részletek elevenednek meg az aprólékos gonddal 

készített hallgatói munkákon. A modelleket három, nagyméretű szabadon 

körüljárható installációba helyezték, ezek fóliázott, grafitszürke felületén a 

makettekhez kapcsolódó fontos információk és érdekességek kerültek 

közzétételre. A megvilágított kiállítási tárgyakat egymás felett két polcon, kis 

betekintő nyílásokon keresztül láthatta a közönség, egyszerre meglepő közelségbe 

kerülve a modellekhez. Ez az elrendezés egészen különleges perspektívában 

mutatta be az épületeket, tudatosan nem az egészre, hanem a részletek 

összhangjára fókuszálva. A látogató így több nézőpontból vizsgálhatott meg egy-

egy alkotást, olyan részleteket felfedezve, ami távolról szemlélés során 

valószínűleg észrevétlenül maradna.  

A 2014 őszén a BFL-ben bemutatott, munkatársaink által összeállított Ybl-

épületsorosok kiállítás is nagy sikert aratott. A kiállításon a Nemzeti Múzeum 

körnnyékén található illetve korábban állt Ybl-épületek történetét, 

műemlékvédelmi megőrzését mutatta be.  

A két, egymást kiegészítő kiállítás 2016-banközösen a következő helyszíneken 

került bemutatásra: 

2016. február 16. – március 1.   Debrecen, egyetem aulája 

2016. március 3. – március 31.   Berettyóújfalu 

2016. április 18. – 2016. május 5.   Nagyvárad 

2016. május 17. – 2016. június 1.   Hajdúszoboszló  

2016. június 17. – szeptember 30.  Békéscsaba 

2016. október 5.     Szabadkígyós, Wenkcheim-kastély: 
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a kiállítás végleges helyszíne (http://www.behir.hu/ybl-miklos-hazatert-

szabadkigyosra ) 

 

2016. március 22. – 2016. június 30., Szentpétervári hidak 

 

A Szentpétervári Levéltári Bizottsággal való együttműködésben megvalósuló 

Szentpétervári hidak kiállítás megnyitására intézményünkben március 22-én került 

sor. Szentpétervárt (UNESCO világörökség része). Az I. Péter rendeletére alapított, 

Néva deltájában fekvő várost gyakran nevezik a hidak múzeumának. A város ezt 

az elnevezést teljes mértékben kiérdemelte, nemcsak azért, mert hídjainak száma 

mára már meghaladja az város alapításától eltelt éveknek a számát 

(Szentpéterváron mintegy 340 hidat tartanak számon), hanem műszaki és 

esztétikai tulajdonságaik miatt is. Éppen ezért a hídépítés háromszáz éves 

történetét megvilágító, a szentpétervári központi levéltárakból, valamint a nagy 

múzeumokból kiválogatott egyedülálló dokumentumok, nemcsak az építész 

szakemberek, hanem a széles nagyközönség körében is érdeklődésre tarthatnak 

számot. 

 

2016. április 24. – május 15., Széttépett esztendők  

 

Budapest Főváros Levéltára Széttépett esztendők 1938–1944 A holokauszt 

budapesti megéléstörténete című intzéményünkben 2014-ben bemutatott 

kiállításának vándorkiállítás-verzióját  a korábbi szombathelyi és pápai bemutatók 

után 2016. április 24-én nyitottuk meg a zentai Városi Múzeumban. Az elmúlt évek 

személyi és családi iratokra irányuló intenzív gyűjtőmunkája, valamint a korábban 

alig kutatott és a tág értelemben vett Holokauszt-tematika szempontjából alig vagy 

egyáltalán nem hasznosított levéltári irategyüttesekben folytatott feltárás és 

adatbázis-építés eredményei lehetővé teszik, hogy – nagyobbrészt új források 

felhasználásával és közzétételével – a diszkrimináció és üldözetés egyéni, családi, 

közösségi szintű megélése és feldolgozása kerül a kiállítás középpontjába. 

 

2016. június 9. – 2017. május, A „másik” Gárdonyi kiállítás 

 

Kiállításunk megnyitója a 2012 óta ötödik alkalommal útjára induló, „Nyitott 

levéltárak” országos programsorozat nyitórendezvénye volt. Ennek a levéltárak 

közös kezdeményezésének köszönhetően hagyománnyá váló programsorozatnak 

a célja, hogy a nemzeti emlékezet tárházainak számító levéltárak kapuinak 

megnyitásával ezen intézményeknek a nemzeti múlt megőrzésében elfoglalt 

kulcsfontosságú szerepe a nagyközönség számára is megtapasztalható legyen. 

A programsorozat első eseményeként megnyitott tárlat eredeti levéltári és 

nyomtatott dokumentumok felhasználásával mutatja be egyik legjelentősebb hazai 

levéltáros, Gárdonyi Albert életét és munkásságát. Gárdonyi Albert sokirányú 

érdeklődése a széleskörű kulturális aktivitást kifejtő levéltáros cselekvési 

lehetőségeit is érzékelteti.  A kiállítás ezen túlmenően, jellegzetes mozzanatok 

felvillantásával Levéltárunk történetére is reflektál.  

 

http://www.behir.hu/ybl-miklos-hazatert-szabadkigyosra
http://www.behir.hu/ybl-miklos-hazatert-szabadkigyosra
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2016. június 22 – 2016. szeptember 30., Budapest és Magyarország 

arcai 

 

Budapest Főváros Levéltára 2015. május 14-én kötött együttműködési 

megállapodást a moszkvai városi levéltárakat irányító Moszkva Város Levéltári 

Főigazgatóságával. Az egyezmény aláírására Budapesten került sor, ahol a 

moszkvai partnerekkel megegyeztünk az első közös kiállítás tematikájáról is. 

Moszkva Város Központi Állami Levéltárának audiovizuális dokumentumait őrző 

részlegében kapott helyet a Szovjetunió Távirati Ügynökségének (TASSZ) anyaga, 

valamint számos, Hírügynökségnek is dolgozó fotóriporter hagyatéka is. A 

„Budapest és Magyarország arcai” fotókiállítás négy, a nemzetközi fotóművészet 

területén is elismert tudósító fotógyűjteményéből nyújtott válogatást. A kiállításon 

szereplő mintegy hatvan fotó az 1960-70-es évek Budapestjét mutatta be, illetve 

villantott fel néhány pillanatfelvételt a vidéki Magyarországról. 

 

2016. május 17. – 2016 május 24. és 2016. október 24. – 2016. 

november 22., Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956 

 

A Veritas Történetkutató Intézet „Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–

1956” című kiállítása kétszer is bemutatásra került intézményünk aulájában. A két 

közintézmény között már korábban létrejött együttműködési megállapodás 

keretében valósult meg a közös projekt. 

 

2015. december 15. – 2016. december 31., Budapest – a város és 

hídjai  

 

A Budapest Főváros Levéltára és a Szentpétervári Levéltári Bizottság között 

2014. november 24-én Szentpéterváron megkötött együttműködési megállapodás 

keretében jött létre a Budapest – a város és hídjai című kiállítás, amelynek 

megnyitására Szentpétervárott 2015. december 15-én, Tarlós István 

főpolgármester úr jelenlétében került sor. A Budapestet átszelő Duna-hidak 

ugyanúgy a város jelképeinek számítanak, mint a Szentpétervárt átszelő Néva 

folyó hídjai, bár ez utóbbi mennyiségében (342 db) messze felülmúlja a budapesti 

hidak számát. A híd szimbolikus jelentéssel is bír:  fizikai értelemben városrészeket 

köt össze, de emellett a két országot összekötő tudományos, kulturális 

kapcsolatokat is jelképezi. A két város hídjait egymásnak bemutató kiállítás célja 

ezen kívül azt is szolgálta, hogy a történelmi emlékezetet segítő, azt szolgáló 

levéltárak jelentőségére is felhívja a figyelmet. 

A kiállítást a következő helyszíneken mutatták be 2016 folyamán Oroszországban: 

2015. december 15. - Szentpétervár  

2016. február 18. – március 18. - Murmanszk  

2016. október 5–30. - Viborg   

2016. november 2. - Petrozavodszk  

 

2016. december 21., Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKÍVvel 
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A Szentpétervári Levéltári Bizottsággal való együttműködési megállapodás 

alapján létrejövő „Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKÍVvel” című közös 

virtuális kiállítás megnyitására került sor Szentpéterváron.  A kiállítás 

„megtekinthető”: http://russia-hungary.spbarchives.ru/  

 

13.2. Rendezvények 

 

A BFL+ levéltárunk havi rendszerességgel jelentkező programsorozata során 30 

perces előadásokban mutatják be kollégáink „plusz”-ként végzett tudományos 

munkájukat.  Egy-egy alkalommal két előadás hangzik el, ezeket pedig kötetlen 

beszélgetés követi. Előadásaink nyitottak, az érdeklődők honlapunkon, illetve 

Facebook oldalunkon értesülhetnek az aktuális BFL+ programról. A BFL+ 

előadások szervezési feladatait Dékány Dorottya látta el. 

 

2016. február 18. Perczel Olivér – Simon Zsolt 

2016. március 10. Hidvégi Violetta 

2016. április 07.  Mátyás Zoltán – Török Péter 

2016. május 5.  Lugosi András – Nagy Sándor 

2016. június 2.  Lőcsei Anikó – Zámbó István 

2016. október 13. Gerhard Péter – Rácz Attila 

2016. november 3. Csiffáry Gabriella – Haraszti Viktor 

2016. december 8. Garami Erika – Horváth J. András 

 

Problémafelvetés és kiútkeresés – Diskurzus a levéltárügy akut 

kérdéseiről (NKA 3508/01241) 

 

A magyar levéltárügy az elmúlt huszonöt év során számos változást ért meg, 

amelyek alapvetően kihatottak az egész szakma, szakmai közösség jelenlegi 

munkametódusaira. A megújuló jogszabályi környezet és a társadalom által 

generált elvárások a levéltárak számára is jelzik, hogy a folyamatos közös 

gondolkodás, a levéltárügy akut kérdéseire történő válaszkeresés 

elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a levéltárak a 21. század 

követelményeinek meg tudjanak felelni.  

A Magyar Levéltárosok Egyesülete évenként rendezi meg a levéltáros szakmai 

közösségnek szóló vándorgyűlését, ahol a hagyományok alapján létrehozott 

szekciók keretei között zajlik a legfrissebb szakmai eredmények ismertetése. A 

vándorgyűlés azonban nem tud elegendő teret biztosítani egy-egy elmélyülést 

igénylő, részleteiben is kibontott, az egész szakmát érintő problémagóc 

feldolgozásának. Ad hoc jelleggel már korábban is rendeztek egyes intézmények 

szakmai kérdések köré csoportosított tematikus napokat, de ezek az események 

folytatás, összegzés nélkül maradtak.  

Budapest Főváros Levéltára, érzékelvén azt, hogy a levéltárügyben számos 

olyan megválaszolásra váró kérdéskör található, amellyel foglalkozni kell, egy új 

tematikus sorozat keretében, műhelybeszélgetések formájában biztosított 

lehetőséget a szakmának, hogy az akut kérdésekről érdemi vitát folytathasson. 

http://russia-hungary.spbarchives.ru/
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A hat külön rendezvényből álló programsorozat, olyan kérdéseket vett górcső 

alá, amelyek egyfelől a klasszikus levéltári feladatokhoz kapcsolódnak, másrészről 

a társadalom által közvetített igényrendszerbe való pozicionálás lehetőségeit és 

meglévő, illetve új irányait gyűjtötték össze. Az alábbiakban ezek bemutatása 

következik:  

 

2016. március 8., A magyarországi levéltárak nemzetközi kapcsolatai 

és lehetőségei  

 

A magyarországi levéltárak kapcsolatrendszere mind belföldön, mind 

külföldön hatalmas átalakuláson ment keresztül. A magyar levéltárügy részvétele 

a nemzetközi vérkeringésben elkerülhetetlen és szükségszerű. Ezt a tényt már 

korábban is felismerték, a különböző tanulmány- és kutatóutak jó alkalmat 

biztosítottak a tapasztalatszerzéshez. Az NKA több pályázat támogatásával is 

hozzájárult a levéltári szakemberek külföldi tapasztalatgyűjtéséhez, ezek az 

anyagok konferenciákon és kötetekben kerültek publikálásra.  

Ez a kerekasztal a 21. század által generált kihívástömegre kívánt reflektálni, 

megvizsgálva azt a kérdést, hogy az kibertér használatával milyen formában és 

intenzitással tudunk még jobban jelen lenni a nemzetközi levéltári közösségben. 

Az Európai Unió által támogatott és kiemelten kezelt társadalmi közösségi felületek 

használatának rohamos terjedését a levéltáraknak is fel kell használni saját 

identitásuk, eredményeik, szolgáltatásaik publikálására, illetve olyan virtuális 

közösségfejlesztő szerep felvállallására, amelyet a tőlünk Nyugatabbra működő  

levéltári rendszerek már régebb óta gyakorolnak. 

A műhelybeszélgetés anyaga megtekinthető az alábbi linken:: 

https://www.youtube.com/watch?v=t0ugL3_YrpA  

 

2016. április 21., Kinek szolgáltat és mit a levéltár?  

 

A „Szolgáltató levéltár” mint fogalom megjelenésével a magyar levéltárügy a 

társadalom felé kívánta jelezni, hogy az archívumok nem pusztán iratőrző 

intézmények, hanem aktív részesei az ország életének. A „Szolgáltató levéltár” 

gondolatisága napjainkban táguló körre  vonatkoztatható a levéltári szakmán belül, 

és nem pusztán a kutatók és ügyfelek kiszolgálását foglalja magába, hanem azokat 

a pluszfeladatokat is, amelyek a korábbi időszakokban nem voltak a levéltári 

munkafolyamatok között megtalálhatók. Ilyenek többek között a pedagógiai 

foglalkozások, a látogatócsoportok fogadása, a helyi, lokális közművelődés 

formálása, a közéletben való szerepvállalás, a közösségi felületek intenzív 

bevonása és használata, amelyek mind a levéltári gondolkodásmód átalakítására 

és frissen tartására irányulnak. A lehetőségek széles tárházából választhat mára 

az az érdeklődő, aki igénybe kívánja venni a levéltárak által nyújtott 

szolgáltatásokat. Ez az út azonban nincs lezárva, a levéltáraknak folyamatosan 

keresniük kell az újabb és újabb kapcsolódási pontokat a társadalom irányába. 

A műhelybeszélgetés anyagát az alábbi linken lehet megtekinteni: 

https://www.youtube.com/watch?v=EuuLSZ4gFLo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t0ugL3_YrpA
https://www.youtube.com/watch?v=EuuLSZ4gFLo
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2016. június 23., Az iratértékelés speciális kérdései: a műszaki iratok 

vizsgálata 

 

A tanácsi korszak szakigazgatási iratanyagának levéltárba történő átadása a 

különféle raktárkapacitások miatt a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeiben 

és Budapest Főváros Levéltárában rendkívül sokféle. 

A levéltárak általában azt az álláspontot képviselték, hogy a Levéltári Kollégium 

által – 2005-ben a műszaki iratok selejtezéséhez elkészített – mintajegyzék alapján 

selejtezett műszaki iratokat veszik át. Az átvett iratanyag nagy mennyisége miatt 

azonban szükségessé vált, hogy az eddigi tapasztalatok alapján újabb iratértékelés 

történjen.  A levéltári kollégiumi mintajegyzék az 1950–1999 között jellemző 

irattípusok szerint állapítja meg a selejtezhetőséget, de különbséget tesz az egyes 

épületek jelentősége (pl. műemléképületek), illetve az ügyiratban található 

dokumentumok típusa szerint is (pl. amennyiben található tervrajz egy lakóház 

építéséről, akkor nem selejtezhető, amennyiben nem, akkor 15 év után 

selejtezhető). A Budapest Főváros Levéltára II. főosztályán 2014-ben felállt 

munkacsoport felmérései azt igazolták, hogy az évtizedes műszaki iratátvételi 

gyakorlat hosszútávon nem tartható fenn. ,  arra azonban a BFL munkatársainak 

nem volt lehetősége, hogy a megyei, települési, illetve fővárosi és kerületi műszaki 

iratok tömeges átvizsgálása után az elkészített statisztikák segítségével részletes 

selejtezési és iratátvételi ajánlást készíthessenek. Az ezt a célt szolgáló NKA által 

támogatott projektet most először sikerült nagyobb szakmai közönség előtt 

bemutatni. 

A műhelybeszélgetés anyagát a következő linken lehet megtekinteni: 

https://www.youtube.com/watch?v=OwqesughZzc  

 

Sajtótájékoztató 

 

2016. február 18., FTC – Hungaricana sajtótájékoztató 

 

A Ferencvárosi Torna Club, Budapest Főváros Levéltára és az Arcanum 

Adatbázis Kft. közös projektjének keretén belül 108 Fradi kiadvány digitalizálására 

került sor, amelyek egytől egyig megtalálhatók a Hungaricana oldal felületén. A 

Fradi Múzeum, mint önálló közgyűjtemény, fontos partnere a Levéltárnak, az FTC 

iratainak egy része a BFL letéti őrizetében van. A kapcsolat során létrejött az új 

eredményeket sajtótájékoztató keretében mutattuk be az érdeklődőknek. 

 

Könyvbemutatók 

 

2016. október 27., Hidvégi Violetta – Sebestyén László: Áthallások 

 

Ybl a Palotanegyedben és Csepely-Knorr Luca: Budapest közpark-

építészetének története a kiegyezéstől az első világháborúig című kötetek 

bemutatására került sor a levéltár Gárdonyi Albert termében.  

 

2016. november 10. Vájer Ákos és Zámbó István: Erzsébetvárosi ősz 

https://www.youtube.com/watch?v=OwqesughZzc
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Az 1950-es évek mindennapjai és a forradalom a hetedik kerületben, valamint 

a Géra Eleonóra: Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1708-tól 

1710-ig című kötetek bemutatására került sor a levéltár Gárdonyi Albert termében.  

 

Konferenciák 

 

2016. november 15. A Levéltári Nap keretében lezajlott „Budapesti 

évfordulók 1866, 1946, 1956” konferencia 

 

2016-ban Budapest több kiemelkedő közintézménye jeles évfordulókat 

ünnepelt. A Fővárosi Állat- és Növénykert 1866-ban történt alapítására emlékezett, 

Budapest Főváros Levéltára pedig Gárdonyi Albertnek, a modern magyar 

levéltárügy egyik emblematikus figurájának állított emléket. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 60 éve egy egész ország szívét dobbantotta meg, 

hullámai továbbgyűrűző hatást váltottak ki a magyar történelemben, a társadalom 

emlékezetében.. Az 56-os eseményekre emlékezve a megtorlás idejéből a BFL 

konferenciáján  Tóth Ilona és társainak pere került középpontba új megvilágításba 

helyezve a korábban lezártnak tekintett ügyet.  

Budapest Főváros Levéltára 2016. november 15-én Levéltári Napja keretében a 

három felsorolt jeles évfordulónak, eseményre emlékezett, tudományos 

előadásokkal elevenítve fel a 150, 70 és 60 éve történt pillanatokat.  

 

Egyéb rendezvények 

 

2016. május 21–22., Múzeumok Majálisa 

 

Immár 21. alkalommal került megrendezésre a Múzeumok Majálisa, amelyen 

intézményünk évről évre részt vesz. 2016-ban a rendelkezésünkre álló 

sátorrészben a levéltár kiadványait, honlapját, adatbázisait népszerűsítettük. 

Emellett Görgei Artúr, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hős tábornoka 

halálának 100. évfordulójára egy kamara kiállítást készítettünk és mutattunk be a 

nagyközönségnek, több mint 200 érdeklődőnek.  

 

2016. június 25., Múzeumok éjszakája 

 

A Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban is részt vett levéltárunk, 

ezzel is népszerűsítve a levéltárügyet. A Múzeumok Éjszakája keretében a frissen 

megnyílt Gárdonyi Albert kiállítás volt a fő attrakció, illetve a hagyományosan jól 

teljesítő levéltári sétákat indítottuk igény szerint. Ezenkívül bepillantást nyerhettek 

a látogatók a levéltárosok munkájába: iratot vasalhattak, paginálhattak, dobozt 

hajtogathattak és rendezhettek. Aki egy kis izgalomra vágyott, az kincskereső 

játékon is részt vehetett, vagy a Görgei kamara kiállításhoz kapcsolódó kvízt 

tölthette ki. A rendezvényt 128-an látogatták. 

 

2016. szeptember 30., Kutatók éjszakája  
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A Kutatók Éjszakája országos programsorozatban is részt vett levéltárunk, 

ezzel is népszerűsítve a levéltárügyet. A Múzeumok Éjszakája keretében a frissen 

megnyílt Gárdonyi Albert kiállítás volt a fő attrakció, illetve a hagyományosan jól 

teljesítő levéltári sétákat indítottuk igény szerint. Ezenkívül a Múzeumok éjszakája 

programhoz hasonló lehetőségeket ajánlottunk az érdeklődőknek. A rendezvényt 

112-en látogatták. 

 

Továbbképzések 

 

2016. szeptember 19-21. "Egy a múltunk – őrizzük egy azonképp a 

jövőnek! Egyházi és határon túli magyar levéltárosok IV. 

mesterkurzusa" 

 

2016. szeptember 19–21. között negyedik alkalommal került sor az egyházi 

és határon túli magyar levéltárosok szakmai továbbképzésére. A kurzus 

tematikáját a résztvevők által javasolt témák alapján igyekeztünk összeállítani. A 

háromnapos rendezvény fő célja az volt, hogy a határon túli és egyházi levéltári 

szakemberekkel megosszuk és továbbadjuk a levéltárügy legkülönbözőbb 

területein nyert tapasztalatainkat. A továbbképzési program egyben a Kárpát-

medencei levéltárak egyik fontos együttműködési formáját jelenti. A képzésen 32 

kolléga vett részt, 11 a magyarországi egyházi levéltárakból, a többiek öt környező 

ország (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) levéltáraiból, illetve 

könyvtáraiból. 

 

2016. november 24., A Zentai Történelmi Levéltár szervezésében 

„Állományvédelem – restaurátorképzés közgyűjteményi dolgozók 

részére” címmel a BFL három munkatársa tartott szakmai előadást és 

gyakorlatot Zentán. 

 

A képzés, amelyet a zentaiak Budapest Főváros Levéltárával együttműködve 

szerveztek, nemcsak levéltárosoknak szólt, hanem múzeumban és könyvtárakban 

található iratanyaggal dolgozóknak is. A közel negyven résztvevő a helybeliek 

mellett Szabadkáról, Adáról, Magyarkanizsáról, Újvidékről, Zomborból, 

Nagykikindáról érkezett. Az eseményen először előadások hangzottak el, ezt 

követően a résztvevők az állományvédelmi problémákról beszélgettek, majd 

gyakorlattal folytatták a képzést. A képzést a Bethlen Gábor Alap támogatta. 

 

Pályázatok 

 

Pályázatok előkészítése, lebonyolítása, beszámoló összeállítása 

 

 Azonosító: 204104/265 "Egy a múltunk – őrizzük egy azonképp a jövőnek! 

Egyházi és határon túli magyar levéltárosok IV. mesterkurzusa" – 1.354.300 

Ft 
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 Azonosító: 3342/00399 Magyar Levéltári Portál – az online folyóirat – 850 

ezer Ft 

 Bethlen Gábor Zrt. A kárpátaljai magyarok és németek kitelepítésére 

vonatkozó, eddig ismeretlen források kiadása (1944–2012) – sikertelen 

pályázat 

 Azonosító: GUL–15–B-2016-24 A kárpátaljai magyarok és németek 

kitelepítésére vonatkozó, eddig ismeretlen források kiadása (1944–2012) – 4 

millió Ft 

 Azonosító: KKETTKK 56 – „56 izzó ősze” kiadvány újbóli kiadása – sikertelen 

pályázat 

 Azonosító: KKETTKK-56P-04-0303 „Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc megtorlására vonatkozó levéltári forrásfeltárás, adatbázis-

építés – és publikálás, valamint a kutatási eredményeket bemutató 

konferencia Budapest Főváros Levéltárában – 4 996 805 Ft 

 Azonosító: KKETTKK-56P-01-0056 Szakolczai Attila: Gyilkosság különös 

kegyetlenséggel. A Tóth Ilona és társai per komplex elemzése – 1 millió Ft 

 XVI. ker. Önkormányzat: Szakolczai kötet kiadására 100 000 Ft 

 Pallas Athene Domus Animae Varga László: Weiss Manfréd Művek – 

sikertelen  

 Fővárosi Vízművek: URBS kiadására 300 000 Ft – megítélve  

 Azonosító: 204150/85 BFL és Steyr város levéltára között létrejövő 

együttműködési projekt keretében hungarikák számbavétele. – 339.501 Ft 

(második alkalomra elnyert pályázat) 

 Azonosító: 204188/461 URBS Várostörténeti Évkönyv X-XI. kötetének 

nyomdai költségei: 547.500 Ft 

 Azonosító: A2015/N0844 Varga László: Weiss Manfréd Művek – nyomdai 

költségek  

 Azonosító: 203137/02528 Simon Katalin: Buda város történeti atlasza II 

(1686-1848) – 1 millió Ft, továbbá a fővárostól: 1.809.524 Ft 

 Azonosító: 204108/01322 Budapesti évfordulók: 1866, 1946, 1956 c. 

levéltári nap – 500.000 Ft 

 Azonosító: A2015/N0841 Rácz Attila: A budapesti hatalmi elit (1956-1989) 

– 

 Azonosító: 204122 A levéltárakban őrzött emlékek digitalizálása, on-line 

elérhetővé tétele –  

 

2015-ről átnyúló NKA pályázatok: 

 

 Azonosító: 3558/00070 A Szlovák Technikai Múzeum, Kassa 

magyarországi vonatkozású építészeti tervanyagának digitális másolatban 

történő szerzeményezése – technikai lebonyolítás teljesítve 

 Azonosító: 3510/00608 Könyvtártámogatás – 300 000 Ft –teljesítve  

 Azonosító: 3412/09007 Ybl Album – teljesítve, beszámoló leadva 

 Azonosító: 3437/02299 Diescher kötet kiadására 2.500.000 Ft. NKA és 

Budapesti Építész Kamara 200 000 Ft – megvalósítás határideje: 2016. 

december 31. volt. A kötet megjelent. 
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 Azonosító: 3532/00349 Helyismereti vonatkozású és tematikus 

gyűjtemények tömeges digitalizálására és internetes közzétételére – 

beszámoló leadva 

 Azonosító: 3437/1737 2014-ből átnyúló Csepely-Knorr Luca: Közpark 

építészet – a kötet megjelent és majd teljes példányszáma el is fogyott. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

 

1. 2016. március 21-25. Szentpétervári Levéltári Bizottság elnökének és két 

munkatársának látogatása a közös kiállítás megnyitása kapcsán. Kerekasztal 

beszélgetés során ismerkedés a két levéltárban folyó munkával 

2. 2016. június 9-10. Peter Blumnak, a Heidelbergi Levéltár igazgatójának 

látogatása a BFL-ben. 

3. 2016. június 20-24. Szentpétervári Levéltári Bizottsággal kötött 

együttműködés keretében Olga Jakovleva és Igor Szapronov egyhetes 

szakmai tapasztalatcseréje levéltárunkban 

4. 2016. június 27- 2016. július 23. Magyar Levéltáros Egyesület NKA 

pályázata keretében Fazekasné dr. Toma Katalin és Rácz Attila egy hónapos 

hungarica kutatást végzett a moszkvai városi levéltárakban, amelynek célja 

a két főváros 1956-1989 közötti kapcsolataira vonatkozó források és a 340 

ezer db-ból álló fotógyűjtemény magyar vonatkozású felvételeinek a feltárása 

volt.  

5. 2016. szeptember 22-23. Részvétel a Szabadkai Történelmi Levéltár 

Kilencedik Levéltári Napján. A nemzetközi konferencia témája A levéltárak 

kulturális és művelődési tevékenysége volt. A rendezvényen Török Péter, a 

közművelődési főosztály főosztályvezetője, Budapest Főváros Levéltára 

tudományos és közművelődési tevékenységét mutatta be 15 perces 

előadásában, Fazekasné dr. Toma Katalin pedig a konferencia első részének 

levezető elnöke volt. A konferencia résztvevői megismerkedhettek a 

vendéglátók, a Horvát Állami Levéltár, az MNL Bács-Kiskun Megyei és Baranya 

Megyei Levéltára, Niš Történelmi Levéltára, Tuzla kanton Levéltára, a 

Vukovári Állami Levéltár, a Zrenjanini Történelmi Levéltár, az Eszéki Állami 

Levéltár és a Horvát Állami Levéltár közművelődési tevékenységével.  

A konferencia felvételét a következő linken lehet megtekinteni: 

https://www.youtube.com/watch?v=f4CgVPXP3zs 

6. 2016. szeptember 19-23. Sipos András és Csáki Tamás kiküldetése a 

Szentpétervári Levéltári Bizottsággal kötött együttműködési megállapodás 

keretében. 

7. 2016. december 19-22. Szentpétervári Levéltári Bizottság meghívása az 

Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVon keresztül című közös virtuális 

kiállítás megnyitója. A BFL-t dr. Haraszti Viktor főigazgató-helyettes és 

Fazekasné dr. Toma Katalin képviselte. 

 

Külsős rendezvények 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4CgVPXP3zs
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2016-ban is sok külsős rendezvényt fogadtunk be, a lebonyolításhoz szakmai 

segítséget nyújtottunk. 

 

2016. március 16. Hajnal István Kör előadások 

2016. május 25. Hajnal István Kör előadások 

2016. november 24. Fiatal Levéltárosok Egyesülete konferenciája  

2016. december 3. A Kéthly Anna Egyesület konferenciája 

2016. december 8–9. Arcanum nyílt napok  

 

Külön említést érdemel  a Budapesti Honismereti Társaság előadássorozatat, 

amelynek  Budapest Főváros Levéltára  nemcsakhelyszínt, de szakmai, technikai 

hátteret is biztosít.  

 

Kiadványaink 

 

2016-ban a nehezedő finanszírozási feltételek ellenére, hat kiadvány  jelent 

meg Levéltárunk gondozásában. (Áthallások, Közpark-történet, Tóth Ilona-per, 

Regeszták (1708-1710), Csepeli csoda, és a Diescher József munkásságát 

bemutató kötet). A kiadványokhoz az NKA források nagyarányú csökkenése miatt 

új finanszírozási formákat kellett keresnünk, amit sikerrel teljesítettünk. Egyrészt 

más kiadóval közösen próbáltuk megjelentetni könyveinket (pl. Áthallások), 

másrészt a könyvek tematikája alapján további támogatókat kerestünk. 

Örvendetes fejlemény, hogy ebben az évben a Főváros is jelentősen hozzájárult 

könyveink megjelentetéséhez. Ennek köszönhető az Áthallások és a 

Közparktörténet megjelentetése, illetve várható 2017-ben a Buda várostörténeti 

atlasz 2. kötete munkatársnőnk, Simon Katalin szerzőségével.  

Kiadványaink terjesztése terén is sikeres évet zártunk 2016-ban. A Librivel és a 

Fugával már jól működik bizományosi együttműködésünk, de a Várgondnokság is 

jelentkezett a köteteinkért. Az év végén bizományosi szerződést kötöttünk a Pult 

KFt-vel, remélhetőleg velük is működik majd a megállapodás. Bár a 

könyvterjesztők nagyon magas haszonkulccsal dolgoznak, nem kerülhetők meg. 

Kiadványainkat  igyekszünk reklámozni honlapunkon, a facebookon, illetve 

megjelenésük után a Budapest folyóiratban rövid ismertetőkkel, de még mindig a 

könyvterjesztők biztosítják a legszélesebb körű és folyamatos terjesztési 

lehetőséget. 

Az év sikerkönyve Csepely-Knorr Luca Budapest közpark-építészetének 

története volt: az 500+ 200 angol nyelvű példány 80%-a elfogyott. Ugyanígy nagy 

a sikere Szakolczai Attila Tóth Ilona pert tárgyaló, novemberben megjelent 

könyvének. Az Áthallások pedig az Andrássy Egyetem tetszését nyerte el: az 

egyetem 100 példányt rendelt karácsonyi ajándékként partnerei számára. 

Az Év Levéltári Kiadványa 2015 pályázat díjátadójára 2016. január 28-án 

került sor. Az Ybl Miklós Virtuális Archívumunk az Év Levéltári Kiadványa 2015 

pályázaton első helyezést ért el a Levéltári adatbázisok kategóriában. 

Géra Eleonóra Erzsébet - Oross András - Simon Katalin: Buda város 

tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái, 1699-1703 című kiadványunk pedig 

harmadik helyezést ért el a Levéltári szakmai kiadványok kategóriában. 

http://ybl.bparchiv.hu/
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13.3. Levéltár-pedagógiai foglalkozások 

 

A 2013-ban zárt TÁMOP program - ÍRJÁL TÖRTÉNELMET! Rendhagyó komplex 

történeti stúdiumok Budapest Főváros Levéltárában (TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-

2010-0071) - iskoláskorú fiatalok számára mutatta be a levéltár világát, további 

négy évig fenntartandó szakaszban van. A létrejött keretekre építve 2016-ban is 

számos levéltár-pedagógiai foglalkozás megtartásával járult hozzá a levéltár, a 

résztvevők létszáma: 70 fiú és 74 lány, összesen 144 fő volt. (A 2014-ben 

kezdődött fenntartási időszakban, azaz 2016 végéig összesen 340 fő vett részt a 

programban – a cél 2018 végére 700 fő elérése). 

A levéltár-pedagógiai kérdések a CO:OP projekt beindulásával hangsúlyozottan 

jelennek meg a Levéltár életében. 

A Fővárosi Önkormányzattal folytatott egyeztetések alapján a Főváros 

továbbra is számít a Levéltár aktív közreműködésére az Iskolakapun kívüli program 

továbbvitelében, illetve az évente megrendezésre kerülő Várostörténeti vetélkedő 

szervezésében és koordinálásában. 

A levéltár „alapszolgáltatásának” tekintjük a szervezett, csoportos levéltár-

látogatásokat, melyekre 2016-ban is több alkalommal került sor. 

 

13.4. Szakmai gyakornokok és közösségi szolgálatosok fogadása 

 

Szakmai gyakornokok 

 

2016 folyamán 1-1 hazai és külföldi felsőoktatási intézménytől, illetve 2 

budapesti középiskolától fogadtunk szakmai gyakornokokat, akik eltérő számú 

munkaórát eltöltve ismerkedtek a BFL munkafolyamataival. Örömtelinek tartjuk, 

hogy Kolozsvárról is érkeztek hozzánk hallgatók. Összesen 6 egyetemista és 18 

középiskolás tanuló töltötte ( nálunk a szakmai gyakorlatát 2016-ban. 

 

Közösségi szolgálat 

 

Intézményünk 2016-ban is fogadott közösségi szolgálatot teljesítő 

középiskolás tanulókat. 12 tanintézmény 21 tanulója választotta levéltárunkat az 

50 órás közösségi munka elvégzésére. 2015-ben még csak 5 intézményből 

érkeztek hozzánk diákok, ez a szám már bőven megduplázódott, ami a befektetett 

munka megtérülését látszik igazolni. 

 

14. Közreműködés Európai Uniós pályázatokban: a CO:OP projekt 

 

Community as Opportunity – The creative archives´and 

users´network 

A közösség, mint lehetőség – A levéltárak és felhasználóik alkotói 

hálózata 
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Az Európai Unió 2014-től 2020-ig tartó időszakra hirdette meg a Kreatív 

Európa: az európai kulturális és alkotói (művészeti) szektorának támogatási 

programját, amelynek célja – ahogy azt a program elnevezése is mutatja – az, 

hogy az európai polgárok alkotó, kreatív módon vegyenek részt Európa sorsának 

alakításában. E gondolat jegyében a CO:OP projekt fő célkitűzése a nagyközönség 

és a levéltárosi szakma közötti aktív alkotói kapcsolat kialakítása. E támogatási 

programon belül pályázott 2014 márciusában Budapest Főváros Levéltára 11 

ország 16 intézményével együtt a CO:OP megnevezésű projekttel. A projekt 

vezetője a Hesseni Állami Levéltár (Marburg). Az eredményhirdetésre 2014 

augusztusában került sor. A 75 beérkezett pályázatból 21 projekt nyert 

támogatást, ez utóbbiak közül a legjobb eredményt, a 100-ból 95 pontot a mi 

pályázatunk ért el. 

A projekt összeállítását, beadását a Bécsben székelő International Centre for 

Archival Research (ICARUS) végezte. A partnerintézmények között található a 

Magyar Nemzeti Levéltár, a Cseh Köztársaság Nemzeti Levéltára, a Horvát Állami 

Levéltár, a Svéd Nemzeti Levéltár, a Finn Nemzeti Levéltár, Észtország Nemzeti 

Levéltára, a Müncheni Levéltári Főigazgatóság, a St. Pölten-i Püspöki Levéltár 

(Ausztria), Biscay Történeti Egyházi Levéltára, Madridi Egyetem, Nápolyi Egyetem, 

Grazi Egyetem, Kölni Egyetem, Balkán Intézet (Szerbia, Belgrád). 

A projekt összköltségvetése 3.984.039 Euro, ebből a felek által főként saját 

munkával finanszírozandó önköltség 1.993.961 Euro, maga a támogatás összege 

(grant) pedig 1.990.078 Euro. Budapest Főváros Levéltára a projekt keretein belül 

92.534 Euro (310 Ft-os árfolyamon számolva 28.685.540 Ft) támogatásban 

részesül, a vállalt saját költsége 138.800 Euro (a saját költségre a BFL munkatársai 

által a projekt keretében végzett munkájának munkabére számolható el, így 

ténylegesen, a BFL éves költségvetéséből elkülönített módon kifizetendő 

önköltségre nincs szükség).  

A projekt megvalósítási időszaka: 2014. december 1. – 2018. november 30.  

 

A projekt fő célkitűzései 

 

- a levéltári anyag minél jobb hozzáférhetővé tétele a nagyközönség számára 

a digitális korszak adta lehetőségek kihasználásával, olyan módon, hogy a 

közönség is alakíthassa a tartalmakat, Európa történelmére vonatkozó 

információk létrehozásával, 

- minél több levéltári forrásanyag digitalizálása, ezek minél szélesebb 

bevonása a jövendő szakemberek oktatásába, minél szélesebb rétegek 

elérése szakmai gyakorlatok támogatásával, nemzetközi tapasztalatcsere, 

különböző kreatív versenyek szervezésével középiskolai, egyetemi diákok, 

végül a nagyközönség számára, ezzel is a szociális szolidaritás erősítése, 

- a levéltári adatbázisok terjesztéséhez további technikai eszközöket kell 

fejleszteni, alkalmazni a web 2.0-ás lehetőségek aktív kihasználásával.  

- Az új informatikai platformok nyújtotta előnyöket egészítik ki azok a 

rendezvények, ahol lehetőség nyílik az új technológiák megismertetésére 

(pl. „Bring your history” – napok, az alább ismertetendő Topotheq-ot 

népszerűsítő rendezvények). A nagyközönség megismerheti a levéltárak 
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világát, ami által végül egy heterogén, de összetartó, élő közösség alakulhat 

ki. 

 

A 17 intézmény alkotta konzorcium hosszú távú együttműködésre tekint 

vissza, ami záloga a kitűzött célok megvalósítása sikerének, vagyis annak a 

törekvésnek, hogy a történelem aktív alakítóit, részeseit közelebb hozza a 

történelemre vonatkozó információk megőrzőihez és viszont. 

A projektben nyolc workpackage (munkacsomag) köré csoportosulnak a 

feladatok. Budapest Főváros Levéltára a Topotheque munkacsomag koordinációját 

végzi. A workpackage a személyes iratok, gyűjtemények, családi hagyatékok 

megőrzésének jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet. Erre szolgál a 

Topotheque (www.topotheque.eu) elnevezésű informatikai platform, amely 

hozzáférhetőséget biztosít egy adott közösség múltjára vonatkozó személyes 

dokumentumaihoz, magánkézben őrzött forrásaihoz.  

A topothek egy internetes platform, amely lehetőséget nyújt egy adott 

település, kisközösség, kerületrész, városrész stb. történelmére vonatkozó, főként 

magángyűjteményekben található források egy helyen történő megjelentetését és 

biztosítja szabad hozzáférhetőségét. Az ötlet magánkezdeményezésből indult. A 

digitalizált dokumentumok, filmek szövegek vagy források mögött egy egyszerű 

adatbázis található (standardizált ISAD/G), amely a legfontosabb adatokat 

(időpont, hely esemény, személyek) tartalmazza. Ezt az ötletet fejlesztették 

tovább falvak, települések számára. Ma 35 település rendelkezik ezzel a 

platformmal. A platformmal kapcsolatos munkálatokat önkéntesek, lelkes 

helytörténészek, lokálpatrióták, stb. végzik. A platform megnyitásának alapját egy 

már meglévő gyűjtemény képezi. A licence megvásárlása után kerül sor a 

platformért felelős „topothekarius” betanítására. A jövőben ő felelős a bekerülő 

dokumentumok archiválásáért. Ha már összegyűlt legalább 50 objektum, akkor 

kerül sor a topothek nagyközönség számára történő prezentálására. Az 

eseményről helyi lapokban, plakátokkal, e-mailen stb. keresztül adnak hírt. A 

meghirdetett időpontban nyitják meg hivatalosan a platformot. A tapasztalatok 

szerint az esemény után megnövekszik azok száma, akik a birtokukban lévő, a 

településük történelmével kapcsolatos fényképeket, dokumentumokat stb. 

közlésre ajánlják fel a platform számára. A magániratok digitalizálása, közzététele 

számára a megfelelő jogi hátteret is biztosítani kell. A német nyelvű verzió 

fordítása más nyelvekre folyamatban van. A kezdeményezésben több ok miatt is 

látott a BFL – illetve láttak más európai a CO:OP-ban résztvevő levéltárak is – 

fantáziát. Kapcsolódik egyrészt a BFL magánirat gyűjtési programjához. Megoldást 

nyújthat egy-egy városrész, kerület lakónegyed (pl. Wekerle) stb. vagy akár 

műemléképületekre, oktatási intézményekre vonatkozó, magángyűjteményekben 

megbúvó fotóinak, dokumentumainak, stb. közzétételére, s nem utolsó sorban 

eszköze lehet azon törekvésünknek, hogy a társadalom minél több tagjához 

jussunk el és ismertessük meg velük a levéltáraknak a történelmi emlékezetben 

játszott szerepét.  

A Topothek munkacsomag résztvevői (Cseh, Finn, Svéd, Észt, Hesseni, 

Horvát Nemzeti Levéltárak, Nápolyi Egyetem, Madridi Egyetem, Biscay Tört. 

Egyházi Levéltára) vállalták, hogy a projekt ideje alatt 5-5 nemzeti Topotheque-t 

http://www.topotheque.eu/
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hoznak létre és nyitják meg a nagyközönség számára. A munkálatokat egy 

Topotheque manager irányítja, aki helyi eseményeket szervez, mint a „Bring your 

history” („Mutasd be saját történelmed!”) nap, amely arra szolgál, hogy az 

emberek hozzák el a rendezvényre az otthon őrzött személyes, családi múltjukra 

vonatkozó egyedi dokumentumaikat. A rendezvényeken segítséget kapnak a 

magánirataik feldolgozásához, digitalizálásához, a topotheq-en való 

közzétételéhez. Ezekről a rendezvényekről filmfelvételek készülnek, amelyeket 

majd a Horvát Állami Levéltár által rendezett nemzetközi fesztiválon vetítenek le, 

együtt a projekt egy másik munkacsomagban, a levéltár-pedagógiai 

munkacsomag keretében diákok által készített filmekkel.  

A három és fél éves (2015. május a kezdő időpont) projekt végén egy közös 

topotheque-ot hoznak létre a felek, amely nemzetközi szinten egyesíti a helyi 

rendszereket és eljuttatja a jövőben ezen adatokat az Europeana-hoz. 

Budapest Főváros Levéltára emellett tevékeny szerepet vállal a levéltár-pedagógiai 

munkacsomagban, amelyet a Horvát Nemzeti Levéltár koordinál. Ez a 

munkacsomag a levéltári intézmények és az iskolák, oktatási intézmények 

kapcsolatát kívánja erősíteni. Az itt megfogalmazott célkitűzések - hasonlóan az 

előbb ismertetett Topotheque-hez -, nem jelentenek újdonságot levéltárunk 

számára, hiszen évek óta aktív szerepet vállalunk ezen a területen is.  

A projekt során a levéltárak először workshopokat szerveznek iskolákban a tanárok 

és diákok részvételével. A munkacsomag keretében létrehoznak egy „pilot” filmet, 

amely példaként szolgál a bevezető workshopokon, majd ezután kerül sor a 

munkacsomagban résztvevői levéltárak és iskolai partnereik közreműködésével a 

helyi levéltár-pedagógiai filmek levéltárakban történő leforgatására. Az elkészült 

filmeket különböző website-okra és a Youtube-ra teszik fel. A nyers filmeket 

Ausztriában média szakemberek rövidfilmekké alakítják. Az „Adventures in 

Archives” filmeket és mind a „Bring your history”-filmeket egy kétnapos 

nemzetközi fesztiválon mutatják be, amelyet a Horvát Nemzeti Levéltár szervez. 

A projekt nagy hangsúlyt helyez a levéltári szakemberek továbbképzésére, 

nemzetközi tapasztalatszerzésére, és arra, hogy ebbe a folyamatba a közönséget, 

a levéltárhasználókat is bevonja. Általános európai tapasztalat, hogy a nemzetközi 

szakmai továbbképzésekre, nemzetközi kapcsolatfelvételekre, tapasztalatcserékre 

alig akad intézményi, tagállami forrás, a levéltárhasználók számára pedig 

korábban semmilyen hasonló lehetőség nem kínálkozott. Ezen a helyzeten 

igyekszik segíteni a projekt nemzetközi mobilitás munkacsomagja, amely egyrészt 

a szakemberek, másrészt a nagyközönség számára teremti meg a lehetőséget új 

ismeretek szerzésére A projekt honlapján lehet majd az ösztöndíjakra pályázni, 

illetve az ICARUS által a „laikusok” számára rendezett kirándulásokra lehet 

jelentkezni.  

A Professional Training munkacsomag a nemzetközi szakmai 

tapasztalatcserét szolgálja félévenként szervezendő nemzetközi workshopokkal. A 

BFL az MNL-lel közösen 2016 szeptemberében szervez nemzetközi workshopot, 

ahol a szakmai kérdések (elektronikus iratok megőrzése, iratok digitalizálása, 

feldolgozása, a levéltári online szolgáltatások kérdéskörei stb.) mellett a projektet 

érintő problémák megvitatására is sor kerül. Emellett a projekt során két 

alkalommal, 2016-ban Marburgban és 2018-ban Madridban kerül sor a 2-3 napos 
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konferenciákra, amely workshopok, kerekasztal-beszélgetések, előadások 

formájában lehetőséget ad az egyes intézményekben futó projektek, jövőbeli 

tervek bemutatására, megvitatására.  

Egy másik önálló munkacsomag, az ICARUS egyik legrégibb, folyamatosan 

fejlődő digitális platformja, a középkori okleveleket on-line publikáló Monasterium 

köré csoportosul, ebben a munkában nem vesz részt a BFL, csakúgy mint minden 

EU-s projekt kötelező elemében, a disszeminációs munkacsomagban sem. 

Szerepet vállal a Levéltár ugyanakkor a digitalizálás és adatbázis építés technikai 

feltételeinek fejlesztésével foglalkozó munkacsomagban, amelynek célja, hogy 

minél nagyobb nyilvánosság számára tegyük lehetővé a levéltári anyag elérését. 

 

A projekt elvárt eredményei 

 

- újfajta betekintés az európai történelem primér forrásaiba, mind a 

szakemberek, mind a nagyközönség számára, 

- a nemzeti történelmi nézőpontok meghaladása, európai identitás erősítése,  

- a levéltárak egyediségének, társadalmi szerepének tudatosítása, 

- olyan technikai háttér megteremtése, mely a nagyközönség számára 

megkönnyíti a levéltári anyag elérhetőségét, befogadását, 

továbbfelhasználását, 

- Európát átfogó platformok létrehozása és fenntartása, 

- levéltárak nemzetközi együttműködésének erősítése az ICARUS 

segítségével, 

- európai szintű levéltári rendezvények szervezése, 

- oktatási intézmények és levéltárak kapcsolatának erősítése. 

Topotheque platform felállításának megindítása.  

 

A projekt keretében 2016-ban elvégzett fontosabb, kiemelkedőbb 

feladatok 

 

2016 eleje: CO:OP pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése a 2014. 

december 1. – 2015. december 31. közötti időszakról 

2016. július 25 – 2016. augusztus 5.: CO:OP pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészítése a 2016. január 1. – 2016. június 30. közötti időszakról 

2016. március 18.: Előadás a CO:OP projektről a budafoki kerületi 

könyvtárban 

2016. május 23. – 25.: Visby (Svédország) CO:OP projekt meeting  

2016. június 18.: Berettyóújfalu topotéka megnyitása „Bring your history” 

rendezvény keretében. Előtte felkészülés: kézikönyv lefordítása, reklámfüzet 

elkészítése, topotéka honlap készítésének technikai lebonyolítása 

2016. augusztus 10.: Tárgyalások Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára 

igazgatójával egy Tatabánya-Felsőgalla topotéka létrehozásáról. A 

tárgyalások végül nem vezettek eredményre, Levéltárunk a megadott 

határidő alatt nem látta kivitelezhetőnek a megvalósítást.  

2016. szeptember 15.: Józsefváros topotéka ügyében tárgyalások a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban  
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Mellékletek 
 

1. számú melléklet – Gyűjtőterület 

 

A.) Szervellenőrzés 

Rendvédelmi és jogszolgáltatási szervek 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1.  BRFK Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály 1 

2.  BRFK Biztosítási Osztály 1 

3.  BRFK Bűnmegelőzési Osztály 1 

4.  BRFK Bűnügyi Főosztály 2 

5.  BRFK Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály 1 

6.  BRFK Bűnügyi Koordinációs Osztály 1 

7.  BRFK Bűnügyi Technikai Osztály 1 

8.  BRFK Dunai Vízi rendészeti Rendőrkapitányság 1 

9.  BRFK Ellenőrzési Szolgálat 1 

10.  BRFK Felderítő Főosztály 1 

11.  BRFK Főkapitányi Titkársági Osztály 1 

12.  BRFK Gazdasági Igazgatóság 3 

13.  BRFK Hivatala 3 

14.  BRFK Hivatala TÜKO 4 

15.  BRFK Humánigazgatási szolgálat 1 

16.  BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály 1 

17.  BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 1 

18.  BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság 1 

19.  BRFK Intézkedéstaktikai Osztály 1 

20.  BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 1 

21.  BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály 1 

22.  BRFK Költségvetés Ellenőrzési Osztály 1 

23.  BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály 2 

24.  BRFK Közrendvédelmi Főosztály  2 

25.  BRFK Rendészeti Koordinációs Osztály 1 

26.  BRFK Rendészeti Szakirányító Osztály 1 

27.  BRFK Tevékenység Irányítási Központ 1 

28.  BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság 2 

29.  BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 1 

30.  BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság 1 

31.  BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 3 

32.  BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 1 

33.  BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság 1 

34.  BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság 1 

35.  BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság 1 

36.  BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság 1 

37.  BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság 1 

38.  BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság 1 

39.  BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság 1 

40.  BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 1 

41.  BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 1 

42.  BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság 1 

43.  BRFK XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 1 

44.  Budapest XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 1 
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45.  Budapesti Fegyház és Börtön 1 

46.  Fővárosi Főügyészség 3 

47.  Fővárosi Törvényszék 1 

48.  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1 

49.  Fővárosi Törvényszék, Büntetés-végrehajtási Csoport 2 

50.  Pesti Központi Kerületi Bíróság 3 

51.  Magyar Ügyvédi Munkaközösség 1 

Összesen: 69 

 
Oktatási, egészségügyi, nevelési, közművelődési intézmények 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1.  Dob Óvoda 1 

2.  Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 3 

3.  Fáy András Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 1 

4.  Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1 

5.  Szent István Bazilika műszaki tervtára 1 

6.  Szent László Gimnázium 1 

7.  Szinyei Merse Pál Gimnázium 1 

8.  Sztehló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2 

9.  Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1 

10.  Madách Imre Gimnázium 1 

11.  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2. számú Szakértői Bizottsági 

Tagintézménye 2 

12.  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. számú Szakértői Bizottsági 

Tagintézménye 2 

13.  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. Kerületi Tagintézménye 1 

14.  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézménye 1 

15.  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézménye 2 

16.  Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1 

17.  Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1 

18.  BGSZC Arany János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája 1 

Összesen: 24 

 
Önkormányzatok 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1.  Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Irattára 2 

2.  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

3.  Budapest Főváros IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

4.  Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

5.  Budapest Főváros Kormányhivatala 4 

6.  Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerület Hivatal 1 

7.  Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 2 

8.  Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal 1 

9.  Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatal 1 

10.  Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatal 1 

11.  Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal 1 

12.  Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal 1 

13.  Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatal 1 

14.  Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal 1 

15.  Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal 2 

16.  Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatal 1 
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17.  Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatal 1 

18.  Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatal 1 

19.  Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatal 1 

20.  Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

21.  Budapest Főváros VI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

22.  Budapest Főváros VII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

23.  Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

24.  Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

25.  Budapest Főváros XII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

26.  Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

27.  Budapest Főváros XXI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

28.  Budapest Főváros XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

29.  Budapest Főváros XXIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

30.  Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal 2 

31.  Budapesti Művelődési Központ 3 

32.  Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, Építészeti 

Értékvédelmi Csoport 1 

33.  Fővárosi Állat- és Növénykert 3 

34.  Dr. Polinszky Tibor (volt XXI, XXII. kerületi főépítész)  1 

Összesen:  48 

 

Gazdasági szervek 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1.  Consigno Scriptum Kft. irattára 1 

2.  Alstom Hungária Zrt. (Láng Gépgyár iratai) 1 

3.  KABA Biztonságtechnikai Zrt. (Elzett Zár- és Lakatgyár iratai) 1 

4.  Pergamen Kft. irattára 1 

5.  FOK Nonprofit Kft. 1 

6.  FŐGÁZ Zrt. 2 

7.  FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 3 

8.  Budapesti Közlekedés-szervező Közhasznú Nonprofit Kft. 1 

9.  FKF Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2 

10.  FŐKERT Fővárosi Kertészeti Zrt. 2 

11.  BUVATERV Zrt. 1 

Összesen: 16 

 

 

 

Államigazgatás területi szervei 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és 

Vámigazgatósága 
1 

2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2 

Összesen: 3 

 

 

B. Selejtezési jegyzőkönyvek jóváhagyása 

Rendvédelmi és jogszolgáltatási szervek 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve 
Jkv-ek 

száma 

1.  BRFK Bűnügyi Főosztály 3 
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2.  BRFK Bűnügyi Koordinációs Osztály 1 

3.  BRFK Bűnügyi-Technikai Osztály 3 

4.  BRFK Dunai Vizi rendészeti Kapitányság   2 

5.  BRFK Ellenőrzési szolgálat 1 

6.  BRFK Értékelő Osztály 6 

7.  BRFK Fegyverengedélyügyi Osztály  1 

8.  BRFK Felderítő Főosztály 5 

9.  BRFK Gazdasági Igazgatóság Élelmezési Osztály 1 

10.  BRFK Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztály 1 

11.  BRFK Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály 2 

12.  BRFK Gazdasági Igazgatóság Ingatlankezelési Osztály 2 

13.  BRFK Gazdasági Igazgatóság Műszaki Osztály 1 

14.  BRFK Hivatala 12 

15.  BRFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Osztály 19 

16.  BRFK Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Osztály 1 

17.  

BRFK Humánigazgatási Szolgálat Szervezési és Nyilvántartó 

Osztály 
7 

18.  BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály 10 

19.  BRFK Kiemelt Ügyek Bevetési Osztálya 1 

20.  BRFK Kiemelt Ügyek Elemzési Osztálya 1 

21.  BRFK Kiemelt Ügyek Főosztálya 4 

22.  BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés elleni Osztály 1 

23.  BRFK Költségvetési és Ellenőrzési Osztály 1 

24.  BRFK Közgazdasági Osztály 1 

25.  BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Baleseti Osztály 1 

26.  

BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Forgalomfelügyeleti 

Osztály 
5 

27.  

BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Közigazgatási hatósági 

Osztály 
4 

28.  BRFK Közrendvédelmi Főosztálya 2 

29.  BRFK Rendészeti Koordinációs Osztály 2 

30.  BRFK Rendészeti Szervek Intézkedéstaktikai Osztály 1 

31.  BRFK Rendészeti Szervek Szakirányító Osztály 1 

32.  BRFK Tevékenységirányító Központ 1 

33.  Budai Központi Kerületi Bíróság 3 

34.  Budapest I. ker. Rendőrkapitányság 5 

35.  Budapest II. ker. Rendőrkapitányság 16 

36.  Budapest III. ker. Rendőrkapitányság 21 

37.  Budapest IV. ker. Rendőrkapitányság 5 

38.  Budapest IX. ker. Rendőrkapitányság 33 

39.  Budapest V. ker. Rendőrkapitányság 18 

40.  Budapest VI. ker. Rendőrkapitányság 4 

41.  Budapest VII. ker. Rendőrkapitányság 9 

42.  Budapest VIII. ker. Rendőrkapitányság 4 

43.  Budapest X. ker. Rendőrkapitányság 3 

44.  Budapest XI. ker. Rendőrkapitányság 10 
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45.  Budapest XII. ker. Rendőrkapitányság 4 

46.  Budapest XIII. ker. Rendőrkapitányság 51 

47.  Budapest XIV. ker. Rendőrkapitányság 35 

48.  Budapest XIX. ker. Rendőrkapitányság 6 

49.  Budapest XV. ker. Rendőrkapitányság 6 

50.  Budapest XVI. ker. Rendőrkapitányság 4 

51.  Budapest XVII. ker. Rendőrkapitányság 7 

52.  Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 1 

53.  Budapest XVIII. ker. Rendőrkapitányság 17 

54.  Budapest XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 2 

55.  Budapest XXI. ker. Rendőrkapitányság 9 

56.  Budapest XXII. ker. Rendőrkapitányság 4 

57.  Budapest XX-XXIII. ker. Rendőrkapitányság 5 

58.  Budapesti Fegyház és Börtön 2 

59.  Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda 1 

60.  Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1 

61.  Fővárosi Ítélőtábla 1 

62.  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8 

63.  Fővárosi Törvényszék 1 

64.  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2 

65.  Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala 2 

66.  Fővárosi Törvényszék, Büntetés-végrehajtási Csoport 1 

67.  Gellérthegyi Ügyvédi Iroda 1 

68.  Lóránt Ügyvédi Iroda 1 

69.  Novák Barbara ügyvéd 1 

70.  Pesti Központi Kerületi Bíróság 4 

71.  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 2 

Összesen: 414 

 

Oktatási, egészségügyi, nevelési, közművelődési intézmények 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve 
Jkv-ek 

száma 

1.  
Andor Ilona Ének-Zene Általános és Alapfokú Művészeti 

Baptista Iskola 
1 

2.  Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1 

3.  BGSzC Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1 

4.  
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és 

Gyermekjóléti Központ 
1 

5.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Derűs Alkony 

Idősek Klubja 
1 

6.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Derűs Szívek 

Idősek Klubja 
1 

7.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Évgyűrűk 

Idősek Klubja 
1 

8.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Frim Jakab 

Napközi Otthon 
1 

9.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Indián Nyár 

Idősek Klubja 
1 
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10.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Klub Kávézó 

Idősek Klubja 
1 

11.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Napfény 

Idősek Klubja 
1 

12.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Nosztalgia 

Ház Idősek Klubja 
1 

13.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Őszikék 

Idősek Klubja 
1 

14.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Reménysugár 

Idősek Klubja 
1 

15.  
Budapest Főváros XVIII. Kerületi Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzat Borostyán Szociális Szolgálat 
1 

16.  
Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
1 

17.  
Budapest X. Kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és 

Kollégium 
1 

18.  
Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és EGYMI 
1 

19.  
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-

Rendelőintézet 
6 

20.  Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1 

21.  Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola 1 

22.  Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1 

23.  
Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat 2. számú Szakértői 

Bizottsági Tagintézménye 
1 

24.  
Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat 3. számú Szakértői 

Bizottsági Tagintézménye  
1 

25.  Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat IV. Kerületi Tagintézménye 1 

26.  
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi 

Tagintézménye 
1 

27.  Gyermekvilág Óvoda (III.ker.) 1 

28.  
Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális 

Szakiskolája, EGYMI és Kollégiuma 
1 

29.  Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1 

30.  Karácsony Sándor Általános Iskola 1 

31.  
Klebelsberg Kunó Művelődési, Kulturális és Művészeti 

Központ 
1 

32.  Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 1 

33.  Madách Imre Gimnázium 1 

34.  Marczibányi Művelődési Központ 1 

35.  Modell Divatiskola 1 

36.  Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 1 

37.  Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 1 

38.  Petőfi Csarnok 1 

39.  Petőfi Sándor Művelődési Ház 1 

40.  Pogány Frigyes Szakközépiskola 1 

41.  Szinyei Merse Pál Gimnázium 1 

42.  Szivárvány Baptista Gimnázium és Szakközépiskola 1 

43.  Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola 1 

44.  Virányos Általános Iskola 1 

45.  Zugligeti Általános Iskola 1 
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46.  Zuglói Egészségügyi Szolgálat 2 

Összesen: 52 

 

 

Gazdasági szervek 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve 
Jkv-ek 

száma 

1.  Kaba Zrt. (Elzett Zár- és Lakatgyár iratai) 1 

2.  Alstom Hungária Zrt. (Láng Gépgyár iratai) 1 

3.  BKK Budapest Közút Zrt. 1 

4.  BKV Budapesti Közlekedési Zrt. 3 

5.  FKF Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 1 

6.  FOK Nonprofit Kft. 2 

7.  FŐKERT Fővárosi Kertészeti Zrt. 3 

8.  FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1 

9.  Fővárosi Vízművek Zrt. 1 

10.  FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 3 

11.  Budapesti Közlekedés-szervező Közhasznú Nonprofit Kft. 1 

Összesen: 18 

 

Önkormányzatok, önkormányzati intézmények,  

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve 
Jkv-ek 

száma 

1.  
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala 

Földhivatali Ügyféltájékoztatási és Ügyiratkezelési Osztály 
1 

2.  Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal 7 

3.  
Budapest Főváros I. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
2 

4.  
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
3 

5.  
Budapest Főváros IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
2 

6.  
Budapest Főváros VI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
1 

7.  
Budapest Főváros VII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
1 

8.  
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
2 

9.  
Budapest Főváros XII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
2 

10.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
3 

11.  
Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
2 

12.  
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
2 

13.  
Budapest Főváros XVII. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 
7 

14.  
Budapest Főváros XVIII. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 
3 

15.  Budapest Főváros Kormányhivatala 17 

16.  
Budapest XX. Kerületi Önkormányzat Oktatási, Nevelési 

Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 
1 
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17.  Óbuda-Békásmegyer Közterületfelügyelet 1 

18.  
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeit 

Ellátó Igazgatóság 
1 

19.  
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Vezetői 

Háttértámogató Osztály (Fővárosi Közterület-felügyelet) 
1 

20.  
FŐSZINFORM Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-

szervezési és Informatikai Szolgálat 
1 

21.  Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 1 

Összesen: 61 

 

Államigazgatás területi szervei 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve 
Jkv-ek 

száma 

1.  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és 

Vámigazgatósága 
2 

2.  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és 

Vámigazgatósága 
1 

3.  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és 

Vámigazgatósága 
2 

Összesen: 4 

 

 

C.) Iratkezelési szabályzatok/Irattári tervek véleményezése 

Sorszám Iratkezelési szabályzatok/tervek véleményezése Alkalom 

1.  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
1 

2.  Budapest Főváros IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

3 

3.  Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

2 

4.  Budapest Főváros Kormányhivatala 1 

5.  Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

1 

6.  Budapest Főváros VII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

3 

7.  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat 

1 

8.  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

1 

9.  Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

1 

10.  Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

1 

11.  Budapest Főváros XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

1 

12.  Budapest Főváros XXIII. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

1 

13.  Budapesti Városigazgatóság Zrt. 1 

14.  Budapest XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1 

15.  

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-

Rendelőintézet 1 

16.  Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények  1 

17.  FKF Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 1 

18.  FŐKERT Fővárosi Kertészeti Zrt. 1 

19.  FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 1 
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20.  Fővárosi Állat- és Növénykert  1 

21.  Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Vezetői 

Háttértámogató Osztály (Fővárosi Közterület-felügyelet) 

1 

22.  

Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai 

Intézet 1 

23.  Országos Bírósági Hivatal (Bírósági Ügykezelés Szabályzat) 3 

24.  

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 

Központ 2 

25.  Szinyei Merse Pál Gimnázium 1 

Összesen: 33 
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2. sz. melléklet – Iratgyarapodás 

Sorsz. Jelzet Iratok megnevezése Évkör Ifm Egyéb 

1.  IV.1511.a Budapest Székesfőváros Vásárigazgatósá-

ga 333/1920. sz. jelentése a Tanácshoz 

1920 0,01  

2.  IX.1.a. Nr. 26 Budai aranyművesek 1696. évi céh-

privilégiumának egykorú másolata 

1696 0,01  

3.  VII.101.i Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Foglyokról készült nyilvántartások 

1945-1951 0,01  

4.  VIII.1141 Budapest VIII. kerület Tanácsa 

Ideggondozó Intézet iratai 

1940-1970 1,56  

5.  VIII.1142 Budapest VIII. kerület Tanácsa Bőr- és 

Nemibeteggondozó Intézet iratai 

1950-1960 0,56  

6.  VIII.1143 Budapest XX. kerületi Bőr- és 

Nemibeteggondozó Intézet iratai 

1940-1960 0,70  

7.  VIII.1144 Pesterzsébet Város Szülő- és Nőbeteg 

Otthona iratai 

1945-1956 3,00  

8.  VIII.1946 Állami Pedagógiai Főiskola Gyakorló Álta-

lános Iskolája, Irányi Dániel Általános 

Iskola anyakönyvei 

1948-2001 1,82  

9.  VIII.2077 Reáltanoda utcai Általános Iskola 

(Reáltanoda utca 7.) iratai 

1954-1956 0,06  

10.  VIII.2078 Fővárosi Általános Iskola (VII. Ker. Dob 

u. 85.) anyakönyvei 

1947-1959 0,44  

11.  VIII.212.b Budapest IV. kerületi Prohászka Ottokár 

utcai Polgári Leányiskola anyakönyvei 

1946-1947 0,02  

12.  VIII.352 Budapest IV. Kerület Váci Utca 43. 

Háztartási és Ismétlő Népiskola 

anyakönyvei 

1926-1930 0,02  

13.  VIII.3704 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2. 

számú Szakértői Bizottsági 

Tagintézménye iratai 

1976-1990 3,96  

14.  VIII.3705 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. 

számú Szakértői Bizottsági 

Tagintézménye iratai 

1976-1990 5,28  

15.  VIII.3706 VIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó iratai 1974-1990 6,96  

16.  VIII.381 Budapest VII. Kerületi Kertész Utcai 

Községi Továbbképző Fiúiskola (VII. 

Kertész u. 30.) anyakönyvei 

1933-1936 0,02  

17.  VIII.3820 Budapesti Művelődési Központ iratai 1979-1999 4,56  

18.  VIII.3821 Fővárosi Állat- és Növénykert iratai 1912-1993 16,62  

19.  VIII.384 Budapest VII. Kerületi Nyár Utcai 

Háztartási Népiskola (VII. Nyár u.9.) 

anyakönyvei 

1907-1930 0,09  

20.  VIII.50 BGSZC Fáy András Közlekedésgépészeti 

Műszaki Szakközépiskola ügyviteli iratai 

1968-1994 3,36  

21.  VIII.536 Budapest VII. Kerületi Damjanich Utcai 

Háztartási Iskola anyakönyvei 

1902-1903 0,01  

22.  VIII.537 Budapest VII. Kerületi Dob Utcai Elemi 

Iskola (VII. Dob u. 85.) anyakönyvei 

1902-1947 0,78  

23.  VIII.538 Budapest VII. Kerületi Dohány Utcai 

Községi Elemi Népiskola anyakönyvei 

1880-1933 0,64  

24.  VIII.539 Budapest VII. Kerületi Wesselényi Utcai 

Elemi Népiskola (VII. Wesselényi u. 52.) 

anyakönyvei 

1874-1931 0,94  



 103 

25.  X.8 Független Magyar Demokrata Párt iratai (1947) 

1989-2000 

2,04  

26.  XI.1507 Budapest Székesfőváros Gázművei 

(Fővárosi Gázművek, FŐGÁZ Rt.) iratai 

1902-1993 51,72  

27.  XIII.25 Unger-Kiss-Magyar család iratai 1965-2016 0,36  

28.  XIII.38 Nagy-Schiller család iratai 1890-2000 0,07  

29.  XIII.58 Id. és ifj. Szekeres Kálmán és családja, 

valamint Szekeres Margit iratai 

(1849) 

1870-1950 

(2000) 

0,75  

30.  XIII.68 Osskó család iratai 1950-2015 0,50  

31.  XIII.69 Teremy Katalin és családja iratai 1710-2000 0,14  

32.  XIII.70 Pátkai család iratai 1944-1948 0,12  

33.  XIII.71 Vukovics és Jávori család iratai 1909-1999 0,14  

34.  XIII.72 Kovács-Bugsch-Havasy-Nyárasdi család 

iratai 

1820-2015 15,10  

35.  XIV.267 Fodor István iratai 1914-1945 0,24  

36.  XIV.268 Fáklya Endre családi levelezése (1944) 

1949-1974 

0,05  

37.  XIV.269 Dr. Szörényi István iratai 1914-1977 0,48  

38.  XIV.270 Galántai Ibolya és családja iratai 1890-2013 4,52  

39.  XIV.271 Budavári (Bugyi) Ferenc iratai 1930-1990 0,12  

40.  XIV.272 Iván Szilárd és Vidéky Brigitta magánle-

velezése 

1934-1953 0,12  

41.  XIV.273 Katona József vegyésztanár személyes és 

szakmai iratai 

1910-2000 0,36  

42.  XIV.274 Dr. Halmossy Dénes iratai 16-20. sz. 1,44  

43.  XIV.275 Dr. Bókai Judit közjegyző iratai 1968-2009 0,96  

44.  XV.16.e.251/2

07 

Budapest szfőv. térképe Pharus rend-

szerben 

1912 0,01  

45.  XV.17.f.362 Fővárosi Állat- és Növénykert tervei 1950-2006 5,70  

46.  XV.17.h A XXI. és a XXII. Kerületre vonatkozó vá-

rostervezési dokumentumok, kiadványok 

1980-2000 0,80  

47.  XV.19.d.15 Csanádi Gábor városfotóinak gyűjtemé-

nye 

2009-2016  16 GB, 

19957 

fájl 

48.  XXIII.201.d Budapest I. Bécsi kapu tér 5-6. házbér-

elszámolási kötet 

1949-1953 0,03  

49.  XXIII.201.e Budapest I. Kerületi Tanács VB Műszaki 

Osztály iratai 

1950-1990 83,28  

50.  XXIII.202.f Budapest II. Kerületi Tanács VB 

gyámügyi iratai 

1980-1990 8,16  

51.  XXIII.205.f Budapest V. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága Igazgatási Osztálya Kisajátítási 

Csoport iratai 

1966-1992 141,75  

52.  XXIII.212.d Budapest XII. Orbánhegyi út 26. Lakó-

nyílvántartókönyvek 

1930-1980 0,04  

53.  XXIII.213.e Budapest XIII. Sallai Imre u. 38. lakó-

nyilvántartó könyv 

1967-1982 0,01  

54.  XXIII.218.b Budapest XVIII. Kerületi Tanács VB Ipari 

és Kereskedelmi Osztálya iratai 

1979 0,12  

55.  XXIII.218.d Budapest XVIII. Kerületi Tanács VB 

Műszaki Osztálya iratai 

1979-1989 0,12  

56.  XXIV.146 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

Fővárosi Igazgatóság iratai 

1996-2010 0,12  
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57.  XXIX.1011 RÖLTEX Kereskedelmi Vállalat iratai 1967-1991 0,84  

58.  XXIX.1026 Keravill Kereskedelmi Vállalat iratai 1963-2004 20,04  

59.  XXIX.1602 Fővárosi Távfűtő Művek (FŐTÁV) iratai 1970-2002 3,00  

60.  XXIX.1661.a Budapesti Közlekedési Vállalat és 

jogelődei iratai - általános iratok 

1985-1996 0,04  

61.  XXIX.1661.c Budapesti Közlekedési Vállalat és 

jogelődei iratai - személyzeti iratok 

1935-1981 2,04  

62.  XXIX.47 ELZETT Vasárugyár N.V. iratai 1929-1994 3,00  

63.  XXIX.512 Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár iratai (1966) 

1979-1995 

0,60  

64.  XXIX.558 Elegant Május 1. Ruhagyár iratai 1989-2001 0,60  

65.  XXIX.559 Masterfil Pamutfonóipari Vállalat iratai 1980-1989 0,44  

66.  XXIX.610 Budapesti Bútoripari Vállalat (BUBIV) 

iratai 

1951-1996 7,30  

67.  XXIX.77 Kéziszerszámgyár iratai 1947-1996 5,30  

68.  XXIX.821 Kossuth Nyomda iratai 1990-1991 0,12  

69.  XXIX.826 Pesterzsébeti Papírgyár iratai 1949-1993 0,60  

70.  XXV.101.b Budapesti Fegyház és Börtön, 

fogvatartottakra vonatkozó iratok 

1951-1990 0,40  

71.  XXV.102 Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1951-1990 8,64  

72.  XXV.102.b Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1951-1990 17,04  

73.  XXV.26 Budapest V. Kerületi Bíróság 1953-1957 0,80  

74.  XXV.27 Budapest VI. Kerületi Bíróság 1953-1957 0,60  

75.  XXV.28 Budapest VII. Kerületi Bíróság 1953-1957 0,60  

76.  XXV.29 Budapest VIII. Kerületi Bíróság 1953-1957 0,85  

77.  XXV.30 Budapest IX. Kerületi Bíróság 1953-1957 0,60  

78.  XXV.31 Budapest X. Kerületi Bíróság 1953-1957 0,35  

79.  XXV.34 Budapest XIII. Kerületi Bíróság 1953-1957 0,70  

80.  XXV.35 Budapest XIV. Kerületi Bíróság 1953-1957 0,35  

81.  XXV.37 Budapest XVI. Kerületi Bíróság 1953-1957 0,25  

82.  XXV.38 Budapest XVII. Kerületi Bíróság 1953-1983 1,68  

83.  XXV.4.j Fővárosi Bíróság iratai, Cégbírósági iratok 1994-2005 6,00  

84.  XXV.44 Pesti Központi Kerületi Bíróság 1958-1986 106,23  

85.  XXV.48 Budapest XVIII-XIX. Kerületi Bíróság 1981-1987 5,54  

86.  XXV.49.b Budapest XX., XXI. és XXIII. Kerületi 

Bíróság, büntető iratok 

1989 0,10  

87.  XXV.49.c Budapest XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bí-

róság, polgári peres és peren kívüli iratok 

1973-1990 3,00  

88.  XXV.60 Fővárosi Főügyészség 1998 7,26  

89.  XXXV.1 MSZMP Budapesti Bizottság vegyes iratok 1970-1989 0,06  

90.  XXXV.18 MSZMP XIII. Kerületi Bizottság vegyes 

iratok 

1970-1989 0,24  

91.  XXXVI.421.a.3 Budapest II. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete üléseinek hangfelvételei 

2015  1239,04 

mikrov 

92.  XXXVI.561.a.3 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete üléseinek hangfelvételei 

2015  614 

mikrov 

93.  XXXVI.562.a.3 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete Pénzügyi és Ellenőrzési 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 

2015  203 

mikrov 

94.  XXXVI.562.k.3 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 

2015  878 

mikrov 
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95.  XXXVI.562.l.3 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Gazdasági Bizottság 

üléseinek hangfelvételei 

2015  329 

mikrov 

96.  XXXVI.562.m.3 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete Vagyonnyilatkozat Elle-

nőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság 

üléseinek hangfelvételei 

2015  3,6 

mikrov 

97.  XXXVI.562.o.3 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete Egészségügyi, Szociális 

és Sport Bizottság üléseinek 

hangfelvételei 

2015  387 

mikrov 

98.  XXXVI.562.p.3 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottság üléseinek hangfel-

vételei 

2015  114 

mikrov 

99.  XXXVI.563.b.2 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete József Attila Városrész 

Önkormányzat üléseinek hangfelvételei 

2015  128 

mikrov 

100.  XXXVI.581.a.3 Budapest X. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete üléseinek hangfelvételei 

2015  1310,72 

mikrov 

101.  XXXVI.581.b.3 Budapest X. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete közmeghallgatásainak 

hangfelvételei 

2015  85,6 mp3 

102.  XXXVI.582 Budapest X. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete bizottságai üléseinek 

hangfelvételei 

2015  2521,2 

mikrov 

103.  XXXVI.601a.1 Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete üléseinek jegyzőkönyvei 

1997-2000 3,36  

104.  XXXVI.602 Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete bizottságai üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1995-2000 2,16  

105.  XXXVI.661.a.3 Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete üléseinek hangfel-

vételei 

2015  2490,48 

mikrov 

106.  XXXVI.662.a Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Egészségügyi 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

2008-2015 0,36 434 

mikrov 

107.  XXXVI.662.aa Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Tulajdonosi 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

2015 0,12 759 

mikrov 

108.  XXXVI.662.ac Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Közbiztonsági 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 

2015  188 

mikrov 

109.  XXXVI.662.ad Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Környezetvédelmi 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

2015 0,12 175 

mikrov 

110.  XXXVI.662.b Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Jogi Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

2008-2009 0,72  

111.  XXXVI.662.d Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Oktatási és Ifjúsági 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

2009-2010 0,48  

112.  XXXVI.662.e Budaqpest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

2009-2010 1,44  
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113.  XXXVI.662.e.2 Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Pénzügyi és Költ-

ségvetési Bizottság üléseinek hangfel-

vételei 

2015  813 

mikrov 

114.  XXXVI.662.f Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Sport Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

2009-2015 0,48 687 

mikrov 

115.  XXXVI.662.g Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

2009-2015 1,08 936 

mikrov 

116.  XXXVI.662.h Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Vagyongazdálkodási 

és Településfejlesztési Bizottsága ülései-

nek jegyzőkönyvei 

2009-2010 2,04  

117.  XXXVI.662.n Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Informatikai Bizottsá-

ga üléseinek jegyzőkönyvei 

2008-2010 0,36  

118.  XXXVI.662.o Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Közbeszerzési Bizott-

sága üléseinek jegyzőkönyvei 

2009-2010 0,60  

119.  XXXVI.662.p Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Vagyonnyilatkozatot 

Kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

2008-2010 0,36  

120.  XXXVI.662.t Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Társadalmi Kapcso-

latok Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

2009-2010 0,24  

121.  XXXVI.662.z Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bi-

zottság üléseinek hangfelvételei 

2015  768 

mikrov 

122.  XXXVI.701.a.1 Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete üléseinek jegyző-

könyvei 

1995-2000 2,38  

123.  XXXVI.702 Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete bizottságai üléseinek 

jegyzőkönyvei 

2000 1,30  

124.  XXXVI.746.d Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal jegyzői és aljegyzői 

iratok 

1998-2004 1,32  

125.  XXXVI.747 Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri iratok 

1996-2004 2,76  

126.  XXXVI.748 Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat 

Alpolgármesteri iratok 

1995-2004 0,84  

127.  XXXVI.781.a.3 Budapest XX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete üléseinek hangfel-

vételei 

2015  1295 

mikrov 

128.  XXXVI.781.b.3 Budapest XX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete közmeghallgatásainak 

hangfelvételei 

2015  963 waw 

129.  XXXVI.822 Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete bizottságai üléseinek 

hangfelvételei 

2013-2015  5058,56 

mikrov 

Összesen: 598,53 ifm, 16 GB, 19957 fájl, 21331,6 mikrovov, 85,6 mp3, 963 waw 
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3. számú melléklet – Állományvédelem 
Az iratőrző osztályok előkészítő és digitalizálást/mikrofilmezést ellenőrző 

tevékenysége 

A) Mikrofilmezésre előkészítés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VII.12.b 

Budapesti Központi Királyi Járásbíróság iratai. Peres és 

perenkívüli iratok 

1914-1950 14,64 

VII.5.e. 

Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék. Népbíróságtól 

átvett peres ügyek iratai 

1949-1950 0,16 

XI.1519.r Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság 

iratai 

1923-1949 0,50 

XIII.54 Gerenday család iratai 19-20. sz. 0,42 

XXIII. 208.a.2 Budapest VIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1951 0,24 

XXIII. 210.a.1 Budapest X. Kerületi Tanács tanácsülési jegyzőkönyvei 1950-1990 1,56 

XXIII. 210.a.2 Budapest X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1958 0,24 

XXIII.206.a.2 Budapest VI. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1954 0,3 

XXIII.207.a.2 Budapest VII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1983-1990 1,56 

XXIII.209.a.1 Budapest IX. Kerületi Tanács tanácsülési jegyzőkönyvei 1950-1990 1,80 

XXIII.209.a.2 Budapest IX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1963 1,68 

XXIII.211.a.1 Budapest XI. Kerületi Tanács tanácsülési jegyzőkönyvei 1950-1958 0,12 

XXIII.211.a.2 Budapest XI. Kerületi Végrehajtó Bizottsága üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1950-1967 1,11 

XXXV.19.a.10 MSZMP XIV. Kerületi Pártépítési Munkabizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1973-1989 0,18 

XXXV.19.a.11 MSZMP XIV. Kerületi Propaganda és Művelődési 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1974-1988 0,24 

XXXV.19.a.5 MSZMP XIV. Kerületi Revíziós Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,06 

XXXV.19.a.6 MSZMP XIV. Kerületi Titkári üléseinek jegyzőkönyvei 1956-1989 0,06 

XXXV.19.a.7 MSZMP XIV. Kerületi Aktivaértekezletek jegyzőkönyvei 1956-1975 0,06 

XXXV.19.a.8 MSZMP XIV. Kerületi Lakóterületi Munkabizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1988-1988 0,06 

XXXV.19.a.9 MSZMP XIV. Kerületi Gazdaságpolitikai Munkabizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1973-1988 0,30 

XXXV.20.a.1 MSZMP XV. kerületi pártértekezletek iratai 1957-1989 0,36 

XXXV.20.a.10 MSZMP XV. kerületi Propaganda és Művelődési 

Munkabizottság iratai 

1984-1988 0,02 

XXXV.20.a.11 MSZMP XV. kerületi Lakóterületi Munkabizottság iratai 1984-1988 0,02 

XXXV.20.a.12 MSZMP XV. kerületi Gazdasági és Várospolitikai 

Munkabizottság iratai 

1989 0,02 

XXXV.20.a.13 MSZMP XV. kerületi Pártpolitikai Munkabizottság iratai 1989 0,02 

XXXV.20.a.2 MSZMP XV. kerületi Ideiglenes Intézőbizottság iratai 1957 0,12 

XXXV.20.a.3 MSZMP XV. kerületi Pártbizottság iratai 1957-1989 0,72 

XXXV.20.a.4 MSZMP XV. kerületi Végrehajtóbizottság iratai 1957-1989 3,12 

XXXV.20.a.5 MSZMP XV. kerületi Revíziós Bizottság iratai 1958-1966 0,03 

XXXV.20.a.6 MSZMP XV. kerületi titkári értekezlet iratai 1957 0,03 

XXXV.20.a.7 MSZMP XV. kerületi aktívaértekezletek iratai 1957-1966 0,03 

XXXV.20.a.8 MSZMP XV. kerületi Gazdaságpolitikai Munkabizottság 

iratai 

1976-1988 0,03 
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XXXV.20.a.9 MSZMP XV. kerületi Pártépítési Munkabizottság iratai 1977-1988 0,02 

XXXV.21.a.1 MSZMP XVI. Kerületi Bizottság pártértekezleteinek 

jegyzőkönyvei 

1957-1985 0,30 

XXXV.21.a.10. MSZMP XVI. Kerületi Propaganda és Művelődési 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1974-1989 0,28 

XXXV.21.a.2 MSZMP XVI. Kerületi Ideiglenes Intéző Bizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1957 0,06 

XXXV.21.a.3 MSZMP XVI. Kerületi Pártbizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1957-1989 0,84 

XXXV.21.a.4 MSZMP XVI. Kerületi Végrehajtó Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1956-1989 3,60 

XXXV.21.a.5. MSZMP XVI. Kerületi Revíziós Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1958-1966 0,06 

XXXV.21.a.6. MSZMP XVI. Kerületi Titkári értekezletek jegyzőkönyvei 1958-1982 0,06 

XXXV.21.a.7. MSZMP XVI. Kerületi Aktivaértekezletek jegyzőkönyvei 1957-1973 0,06 

XXXV.21.a.8. MSZMP XVI. Kerületi Gazdaságpolitikai Munkabizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1974-1988 0,22 

XXXV.21.a.9. MSZMP XVI. Kerületi Pártépítési Munkabizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1973-1983 0,04 

XXXV.22.a.1 MSZMP XVII. kerületi pártértekezletek iratai 1957-1989 0,24 

XXXV.22.a.2 MSZMP XVII. kerületi Ideiglenes Intézőbizottság iratai 1956-1957 0,12 

XXXV.22.a.3 MSZMP XVII. kerületi Pártbizottság iratai 1958-1989 0,72 

XXXV.22.a.4 MSZMP XVII. kerületi Végrehajtóbizottság iratai 1957-1989 3,12 

Összesen: 39,57 

 

B) Köttetésre előkészítés 

Jelzet Megnevezés  Évkör  Ifm Db 

XXIII.207.b Budapest VII. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága szakigazgatási segédkönyvek 

1962, 1975, 

1982, 1983, 

1986 

  6 

XXIII.216.a.1 

Budapest XVI. Kerületi Tanács tanácsülési 

jegyzőkönyvei 1950-1990 

  

39 

XXIII.216.a.2 

Budapest XVI. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 1950-1990 

  

99 

XXIII.217.a.1 

Budapest XVII. Kerületi Tanács tanácsülési 

jegyzőkönyvei 1950-1990 

  

36 

XXIII.217.a.2 

Budapest XVII. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 1950-1990 

  

148 

XXV.47.c 
Budapest IV-XV. Kerületi Bíróság, polgári peres 

és perenkívüli iratok 1958-1972 

1,05 

31 

 Összesen:  1,05 359 

 

C) Elkészült mikrofilmek ellenőrzése 

Jelzet Megnevezés Évkör Tekercs 

IV.1402.b Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének iratai 1937-1940 25 

IV. 1480.b Budapest XI. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások 1934-1957 12 

XXV.1.b Budapesti Népbíróság, igazolásfellebbezési iratok 1945-1949 75 

Összesen: 112 

 

D) Digitalizálásra előkészítés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Egyéb 

IV.1202.a Pest város tanácsának tanácsülési jegyzőkönyvei 1859-1872 18,00 154 

kötet 

IV.1207.b Pest város Szépítő Bizottmányának iratai 1808-1860 7,00   
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IV.1319 Pest város tanácsának iratai - elnöki iratok 1852-1873 2,80   

IV.1324.a Pest város Telekkönyvi iratainak gyűjteménye. 

Telek- és betáblázási könyvek  

1851-1878 5,70 81 

kötet 

IV.1420.r Budapest Főváros Budapest Székesfőváros 

tanácsi majd polgármesteri ügyosztályainak 

gyűjteményes iratai, 1610/1944. M.E. rendelet 

végrehajtásához felvett adatszolgáltatási ívek  

1944 1,44   

VII.12.e Budapesti (Pesti) Központi Királyi Járásbíróság. 

Kihirdetett végrendeletek 

1914-1952 3,64   

VII.20 Budafoki Királyi Járásbíróság iratai [kihirdetett 

végrendeletek] 

1929-1956 0,12   

VII.21 Kispesti Királyi Járásbíróság iratai [kihirdetett 

végrendeletek] 

1934-1942 0,06   

VII.6.e Budapesti I-III. ker. Királyi Járásbíróság. 

Kihirdetett végrendeletek 

1896-1950 0,60   

XI.1519.r Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvény-

társaság iratai 

1923-1949 0,50 1046 

db 

XIII.54 Gerenday család iratai 19-20. sz. 0,42 400 db 

XIV.243.b Gerle János iratai, Vágó József építész 3 

fotóalbuma 

1910-1940 

k. 

  193 

felvétel 

XV.17.d.1514.a Fővárosi Kertészet tervei 1893-1918   70 db 

XV.17.d.328.  Közületi Tervtár fényképei  19–20. sz.   476 

fotó 

XV.17.d.329 Építési ügyosztályok tervtára 1880-1905   520 db 

XV.17.e.308 Fővárosi Ingatlanrendezési iroda térrajzai  1911-1985   200 db  

XV.19.c.12 Fővárosi Kertészeti Zrt. fényképei 1930-2000-

es évek 

  516 

fotó 

XV.37.c Pesti telekkönyvi betétek 1878-1926 14,84   

XV.37.d Budapesti tulajdoni lap tervezetek 1970-es 

évek 

26,52   

XV.37.h Földhivatali térképek 1883-1990   1189 

db 

Összesen: 81,64 ifm, 235 kötet, 3425 db, 193 felvétel, 992 fotó  

 

Digitalizált levéltári anyagok kimutatása digitalizáló eszközök szerint 

A.) A/O szkenner (térképszkenner): 

Jelzet Megnevezés Db 

XV.16 Térképtár 871 

XV.17.b.312 Pest város Építő Bizottmánya tervei 29 

XV.17.c.306. Budapesti Műemléki Felügyelőség tervei 158 

XV.17.d. 328.i Közületi Tervtár 36 

XV.17.d.329 Építési Ügyosztály Tervtára 1483 

XV.17.d.1514 Fővárosi Kertészet 45 

XV.17.e.308. Budapest Városrendezési Ügyosztály térrajzok 104 

XV.17.f.354.c. Középület építő Vállalat tervei 2  

XV.17.g BFL épülettervei 307 

 BTM Kiscelli múzeum építészeti gyűjtemény tervei 24 

 Kutató megrendelések 1719 

 Kiállítás 6 

 Összesen:  4784 

 

B.) A/1 könyvszkenner: 

Jelzet Megnevezés Évkör Felvételszám 



 110 

VII.6. e  

VII.12.e., 

VII.20., VII.21.,  

VII.12.e. Végrendeletek 

VII.6.e. Végrendeletek  

VII.21. Végrendeletek  

VII.20. Végrendeletek  

1919-1952 

1926-1959 

1930-1942 

1931-1956 

24606 

5888 

702 

1241 

IV. 1002 t.  Buda városa - összeírások 

(Conscriptio regnicolaris) 1. téka 

(Víziváros) 2 füzet  

1828 379 

IV. 1324. a Pest város telekkönyvi iratainak 

gyűjteménye. Telek- és betáblázási 

könyvek 

1851-1878 9124 

IV. 1202. a Pest város Tanácsának iratai, 

Tanácsülési jegyzőkönyvek  

1859-1873 118260 

IV. 1308 Pest város Illetőségi Bizottmányá-

nak jegyzőkönyvei  

1851-1878 2260 

X. 234 Pesti Polgári Lövészegyesület 

alapkövében talált okiratok 

1824-1840 16 

XV.17. b.312 Pest város Építő Bizottmánya tervei 1869-1873 134 

XV.37. f.101-105 Földhivatali alapiratok: társasházi 

alapító okirat rajzi mellékletei 

(1924)1961-

1972 

1130 

VII.101.d.  Budapesti Országos Királyi Gyűjtő-

fogház Rabtörzskönyvek (1912-

1950) 

 49726 

  Kutatói megrendelések, kiállításra 

digitalizálás 

  10651 

 Összesen: 224117 

 

C.) A/2 könyvszkenner: 

Jelzet Megnevezés Felvételszám 

IV.1202.c. Kutatói: Pest Város Tanácsának iratai, rendeletek és felter-

jesztések (Intimata, mandata et repraesentationes) (1786-

1837)- Levelezések 

46 

IV.1419.j  Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának iratai, Az 

1941. évi népszámlálás budapesti felvételi és feldolgozási 

iratainak gyűjteménye- Oberly James kutatónak válogatott 

iratok 

6304 

IV.1420.r. Adatszolgáltatási ívek XI.-XIV.ker. 13269 

VII.2. e. Cégbírósági iratok-részvénytársaságok okmánytári 

anyagának próbadigitalizálása 

339 

VII. 173. Gászner Béla közjegyző iratai 35819 

VIII.3801.a.4. 

d. 

Budapest Főváros Levéltára iratai (1866-1998), Iktatott 

iratok (1866-1998) 

43 

XI.1519.r BSZKRT jelentések, zárszámadások 6464 

XII.1.10.14  A Budai Kapucinus Rendház és Plébánia iratai, 1787-1946 16 

XIV.243.b Gerle János gyűjteményes iratai, Vágó József 

fényképalbumai 

219 

XV.37. b.  Óbudai Telekkönyvi betétek 727 

XV.37. c Pesti telekkönyvi betétek 108466 

XXV.4. j Cégjegyzékek 321 

  Szakszótár 367 

  Petőfi Irodalmi Múzeum részére Móricz Zsigmond. kötetek  4758 

  Kutatói megrendelések 1448 

 Összesen: 178606 

 

D.) Fotó-filmszkenner: 

Jelzet Megnevezés Évkör Felvételszám 

XIII.54 Gerenday család iratai, 18. sz.-20. sz.   402 
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XV.17.d.328 Tervtár (1786-2010 (kb.)), Budapest (székes) 

főváros tervei (1867-2006), Központi Ingatlan-

kezelőség, Budapesti Ingatlankezelőség tervei 

(1890-1948), Közületi tervtár (1873-1965) 

Közületi tervtár; - Szocialista kori dobozok 

 1873-1965 1051 

XV.17.e.306 Budapesti Műemléki Felügyelőség tervei és 

iratai (1950-1990) - Pilisvörösvár üveg-

negatívok  

  33 

XV.19.c.11  Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és 

Építészeti Osztálya intézkedési terveinek 

gyűjteményét tartalmazó iratanyag fotói  

1900-1950 1514 

XV.19.c.12 Fővárosi Kertészeti Zrt. és jogelődei fényképei    
 

1960-1990  327 

XV.41.a  Zámbó István kötetébe fotók   17 

  Topotéka részére- Városliget fotók magángyűj-

teményekből 

  41 

  Hídvégi Violetta Állatkert előadásához 

könyvillusztrációk 

  6 

XXV.4.a  Hajnóczy Péter (Csiffáry Gabinak)   6 

  - 1956-os kötethez– Szakolcai Attillának   25 

  - Diescher fotók (Hídvégi Violetta kötethez)   5 

  - Rádiónak szkennelés – negatívok   87 

XXXIV.1.c Die_Erweiterung_des_Türkenschanzparkes_u

m_1919/ Csáki Tamás 

  4 

  Martinovics (üveg negatívok)   16 

MNL.K828.4.1

918 

Hajnal körről   43 

  Negatív filmek   70 

  ’56-os kiállításra Nemzeti Múzeumnak   1 

Összesen: A4 fotó- és film szkenner 3616 fotó és 33 üvegnegatív 

  

E.) Dokumentumszkenner: 

Jelzet Megnevezés Felvételszám 

XV.37. d. Budapesti telekkönyvi betétek, tulajdoni lap tervezetek 

MANDA előkészítés függő 

125509 

XXIII.119 Budapest Fővárosi Választókerületi Választási Bizottság 

iratai, 1953-1955, - 1954. évi választói névjegyzék próba 

69898 

XXXV.8. a.4 Pártarchívumi iratok (1948-1989), Magyar Szocialista Mun-

káspárt III. Kerületi Bizottságának iratai (1956-1989), Ve-

zető testületek iratai (1956-1989) 

5783 

XXX.1. c.1 Budapesti Bérautó fuvarozók Szövetkezete iratai, 1947-

1950 

36 

XXXV.9.a  Pártarchívumi iratok (1948-1989), Magyar Szocialista 

Munkáspárt IV. Kerületi Bizottságának iratai (1956-1989)  

Hiánypótlás 

159 

XXIII.202.a1, 

204.a 

Pótlások 340 

  Dokumentumszkenner 201725  

XIII.54 Gerenday család iratai, 18. sz.-20. sz. - Fényképek, albu-

mok magángyűjtemény 

27 

XV.19.c.12.  Fővárosi Kertészeti Zrt. és jogelődei fényképei, 1930 (kb.)-

2005 (kb.) 

20 

XV.19.c.11  Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti 

Osztálya intézkedési terveinek gyűjteményét tartalmazó 

iratanyag fotói 

677 

  Kutatói megrendelés 189 

https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=12774
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=12774
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=32661
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=32661
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=32661
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=4354571
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   Dokumentumszkenner A3-as szkenner 913 

 
F.) Mikrofilmszkenner – digitalizált mikrofilmek kimutatása 

Jelzet Megnevezés Tekercs Felvételszám 

XV.20.12. IV. 1009.a. Buda Város Telekhivatalának iratai, 

telekfelmérési könyvek (1789-1838) 

2 1387 

XV.20.28. IV.1215d.  Pest Város telekkönyvi iratainak gyűjte-

ménye, Telekátírási jegyzőkönyvek 

2 7 

XV.20.70.XXIII.205.a.1 Budapest V. Kerületi Tanács iratai 

(1950-1990); Tanácsülési jegyző-

könyvek; VB-ülések jegyzőkönyvei 

illetve hanganyaga (1950-1990); 

Tanácsülések jegyzőkönyvei (1950-

1989) 

7 16226 

XV.20.70.XXIII.206.a.1 Budapest VI. Kerületi Tanács iratai 

(1950-1990); Tanácsülési jegyző-

könyvek; VB-ülések jegyzőkönyvei 

(1950-1990); Tanácsülések 

jegyzőkönyvei (1950-1990) 

5 11385 

XV.20.71.XXV.1. a. Budapesti Népbíróság iratai (1945-

1949) Büntetőperes iratok (1945-1949) 

86 209198 

XV.20.72.XXV.4. a. Fővárosi Bíróság (1951-1953 Budapesti 

Megyei Bíróság) iratai, Büntetőperes 

iratok (1956-1963) 

42 98421 

XV.20.73.XXV.4. f. Fővárosi Bíróság (1951-1953 Budapesti 

Megyei Bíróság) iratai, Titkos 

ügykezelés alól kivont perek iratai 

(1951-1980) 

64 155914 

XV.20.107.XXXV.106.a. Magyar Dolgozók Pártja XI. Kerületi 

Bizottságának iratai 

6 13900 

XV.20.107.XXXV.107.a. Magyar Dolgozók Pártja XII. Kerületi 

Bizottságának iratai 

4 11567 

XV.20.107.XXXV.108.a. Magyar Dolgozók Pártja XIII. Kerületi 

Bizottságának iratai (1948-1956) 

7 18063 

XV.20.107.XXXV.109.a. Magyar Dolgozók Pártja XIV. Kerületi 

Bizottságának iratai (1948-1956) 

2 5068 

XV.20.107.XXXV.110.a. Magyar Dolgozók Pártja XXI. Kerületi 

(1950-ig Csepeli) Bizottságának iratai 

4 10176 

XV.20.107.XXXV.111.a. Magyar Dolgozók Pártja XIX. Kerületi 

(1950-ig Kispesti) Bizottságának iratai 

3 5979 

XV.20.107.XXXV.156.a. Magyar Dolgozók Pártja XV. Kerületi 

(1950-ig Rákospalotai, Pestújhelyi) 

Bizottságának iratai 

1 2289 

XV.20.107.XXXV.157.a. Magyar Dolgozók Pártja XVI. Kerületi 

(1950-ig Cinkotai, Mátyásföldi, Rákos-

szentmihályi, Sashalmi) Bizottságának 

iratai (1948-1956) 

2 4715 

XV.20.107.XXXV.158.a. Magyar Dolgozók Pártja XVII. Kerületi 

(1950-ig Rákoscsabai, Rákos hegyi, Rá-

koskeresztúri, Rákos ligeti) Bizottsá-

gának iratai, 1948-1955 

3 7575 

XV.20.107.XXXV.159.a. Magyar Dolgozók Pártja XVIII. Kerületi 

(1950-ig Pestszentlőrinci, Pestszent-

imre) Bizottságának iratai (1948-1956) 

3 6148 

https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=13775
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=13775
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=351740
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=351740
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=351741
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=42663
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=42663
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=42663
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=42664
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=42664
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=42664
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=42664
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148358
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148358
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148358
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XV.20.107.XXXV.160.a. Magyar Dolgozók Pártja XX. Kerületi 

(1950-ig Pestszenterzsébeti, Soroksári) 

Bizottságának iratai (1948-1956) 

4 9441 

XV.20.107.XXXV.161.a. Magyar Dolgozók Pártja XXII. Kerületi 

(1950-ig Budafoki, Budatétényi, Nagy-

tétényi) Bizottságának iratai (1948-

1956)  

3 2530 

XV.20.120.XXV.44.c. A jogszolgáltatás területi szervei (1945-

2003) Pesti Központi Kerületi Bíróság 

iratai (1958-1986) 

403 1321042 

 MNL – Eger Tanácsülési Jegyzőkönyvei 4 2950 

  HU.MNL.Pozsony 2 1749 

  HU.MNL.Szepes 1 848 

  Magyar Zsidó Levéltár 3 2066 

  HU_MNL_Pozsony és Szepesi 2 1660 

 Összesen: 665 192030 

 
G.) Audiovizuális munkaállomás 

Jelzet Megnevezés Elkészült 

X.7 Duna kör iratai 39 db VHS 

37 db CD  

XXXVI.201.b.1 Budapest Fővárosi Közgyűlés üléseinek hangfelvételei 237 kazetta 

 Kutatói megrendelés FTC Múzeumnak 10 db orsósszalag 

 Mikrovoks konvertálása 94 ülés 

Összesen: 39 db VHS, 10 db orsósszalag és 237 db kazetta digitalizálása 

 

Hagyományos állományvédelmi munkák 

A.) Restaurált anyagok kimutatása 

Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem 

IV.1002.n. Buda város Tanácsának iratai. Városi 

szerződések 

 17 fólió 

IV.1002.t Buda városa-összeírások (Conscriptio 

regnicolaris) 1. téka 

1828 181fólió 

IV.1002.uu Buda v. Tanácsának iratai. Miscellanea (vegyes 

iratok) 

 11 fólió 

IV.1002.z Buda város Tanácsának iratai, Hagyatéki leltárak 1750 1 füzet 

44 fólió 

Buda Lymbus  Budai katonai temető térképvázlata 1870 1db térkép 

0,23m² 

IV.1202.cc Pest v. Tanácsának iratai, végrendeletek, 

hagyatéki leltárak Test.a.n.2869 

1839 14 fólió, 1db 

oklevél 

IV.1202.rr Pest v. Tanácsának iratai, Miscellanea. Becslevél 

(ép viaszpecséttel) 

1848.02.03 1 fólió 

IV.1202.z Pest város Tanácsának iratai, Szolgalmak könyve  1741-1851 1 kötet 290 

fólió 

IV.1303.f Pest város tanácsának iratai, Tanácsi iratok V-VI. 

kútfő 

 31 fólió 

Diescher 

kötet 

Szervita téri rendház és templom tervei 1875 1db tervrajz 

0,3m² 

XIII.58 Dr. Kovács Béla iratai  1db oklevél, 

1db metszet 

0,31m², 1db 

tervrajz 0,58m² 

XV.16  Térképtár 1930-1950 18db térkép 

10,06m² 

https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148371
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148371
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148371
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148386
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148386
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148386
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=148386
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=50349
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=50349
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=377814
https://lnyr.eleveltar.hu/BFLQuery/detail.aspx?ID=377814
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XV.17.b.312 Pest város Építő Bizottmánya tervei  1db tervrajz 

0,3m² 

XXIX.1802 Angol-park   1db plakát 

0,47m² 

BTM Budai vár  4db tervrajz  

5,4m² 

Pécs Pécse Egyházmegyei Levéltár 

Bükkösd plébánia anyakönyvei 14 db 

 2259 fólió 

Összesen: 2 db oklevél, 1 füzet, 2848 fólió, 1 db metszet, 7 db tervrajz 6,48 m², 1 db 

plakát 0,47 m², 19 db térkép 10,29 m² 

 

B.) Konzervált iratok kimutatása 

Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem 

IV.1002.t Buda városa-összeírások (Conscriptio 

regnicolaris) 1. téka 

1828 195 fólió 

IV.140.7b. Magyar Királyi Államvasutak Nyugdíjinté-

zete 

 1db tervrajz, 

0,3m² 

IV.1202.c Int.a.m.4438  6db tervrajz 

1m² 

IV.1407.6 Görgey iratok  70 fólió 

VII.173.a Gászner Béla közjegyző iratai  50 fólió 

XIII.58 Dr. Kovács Béla iratai  1db oklevél 5db 

tervrajz 1,54m² 

XIV.243 Gerle János iratai  325 fotó, 3 

kötet 

XV.16 Földhivatal 1930-1950 776db térkép 

411,83m² 

XV.17, 

IV.1402-1420.c 

Kutatói megrendelések  17 fólió, 65db 

tervrajz 28m² 

XV.17.b.311 Pest város Építő Bizottmánya tervei  14db tervrajz 

3,3m² 

XV.17.d.1514 Fővárosi Kertészet tervei  136db tervrajz 

69,19 

XV.17.d.322 Közmunkatanács tervei  3db tervrajz 

1,92m² 

XV.17.d.328 Közületi tervtár  11db tervrajz 

4,85m², 76 fotó 

XV.17.d.329 Építési ügyosztályok tervtára 1880-1905 103 fólió, 496db 

tervrajz 

173,49m² 

XV.17.e.308 Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda térrajzai 1950-1980 194db tervrajz, 

144,77m² 

XV.37c  Pesti telekkönyvi betétek 1890-1920 308 fólió 

Diescher kötet Szervita téri rendház és templom tervei 1875 7 db tervrajz 

5,2m² 

XXIII.212.b Budapest XII. ker. Tanács VB. Műszaki 

Osztály iktató- és mutatókönyve 

 3 kötet 

XXV.1.a. Népbírósági iratok  1081 fólió 

XXV.4.a. „56-os” iratok  10 fólió 

XXV.44.b.2466

1/196 

Lantos László és társai iratok  54 fólió 

XXV.181.6 Frank Imre közjegyző iratai  70 fólió 

 Bécsi kapu tér 5-6sz, Házbérelszámolási 

könyv 

 1 kötet 98 fólió 

 Kassa  75db tervrajz 

28,05m² 
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 Gárdonyi kiállítás  75 fólió 

 Isztambuli Koós kiállítás  1fotó, 5db 

tervrajz 3,84m² 

BTM Budai vár  21db tervrajz 

15m² 

Összesen: 1 db oklevél, 7 kötet, 2131 fólió, 402 db fotó, 1039 db tervrajz 479,45 m², 

776 db térkép 411,83 m² 

 

C.) Köttetett iratok (kötetek) kimutatása 

Jelzet Megnevezés Évkör Elkészült 

IV.1009.f Buda v. Telekhivatalának iratai, Telekkönyvek 

(Grundbuch conscription) 43.kötet 

 1 

IV.1202.a. Pest város tanácsának iratai 107, 120, 124. kötet  3 

V.1.a Óbuda tanácsülési jegyzőkönyvek, mutatókönyvek 1854-1860 4 

V.16/a Óbuda mezővárosi mutatókönyv 1854 1 

VII.5.c Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék főlajstrom-

könyvek 

 28 

VII.17.b Főügyészségi irattári sorkönyvek  6 

XXIII.207.b Budapest VII. Kerületi Tanács VB szakigazgatási 

segédkönyvek 

 6 

XXV.47.c Budapest IV-XV.ker. Polgári peres lajstromkönyv 1960-1969 21 

 Román-Magyar fondjegyzék  2 

 BFL Kutatóterem és könyvtár  4 

 Pécse Egyházmegyei Levéltár 

Bükkösd plébánia anyakönyvei kötés 

 14 

Összesen: 90 kötet 

 

D.) Szétbontott kötetek kimutatása (lapra szedés): 

Jelzet Megnevezés Évkör Kötet 

XXIII.216.a.1 Budapest XVI. Kerületi Tanács tanácsülési jegy-

zőkönyvei 

1950–1990 39 

XXIII.216.a.2 Budapest XVI. Kerületi Tanács végrehajtó bi-

zottsági üléseinek jegyzőkönyvei 

1950–1990 99 

XXIII.217.a.1 Budapest XVII. Kerületi Tanács tanácsülési 

jegyzőkönyvei 

1950–1990 36 

XXIII.217.a.2 Budapest XVII. Kerületi Tanács végrehajtó 

bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 

1950–1990 148 

Összesen: 322  
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4. sz. melléklet – Rendezési munkák 
 

A.) Alapszintű rendezés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VI.12.a.3 BRFK Központi Szervek – Hivatal - Gyűjtemények 1970-2007 0,36 

VII.17.b Budapesti Királyi Főügyészség. Általános iratok 1891-1946 2,50 

Összesen 2,86 

 

B.) Darabszintű rendezés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Egyéb 

IV.1319 Pest város Tanácsának iratai – Elnöki iratok 1851-1861 1,40  

IV.1420.r Budapest Főváros Budapest Székesfőváros 

tanácsi majd polgármesteri ügyosztályainak 

gyűjteményes iratai, 1610/1944. M.E. rendelet 

végrehajtásához felvett adatszolgáltatási ívek  

1944 1,44  

VI.27.a. BRFK X. kerületi RKP, általános iratok 2007 0,01  

VI.28.a. BRFK XI. kerületi RKP, általános iratok 2010-2012 0,02  

VI.28.c. BRFK XI. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003 0,01  

VI.30.a. BRFK XIII. kerületi RKP, általános iratok 1960-2008 1,68  

VI.30.c. BRFK XIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2006-2007 0,06  

VI.31.c. BRFK XIV. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003-2008 0,03  

VI.35.a. BRFK XVIII. kerületi RKP, általános iratok 2002 0,01  

VI.35.b. BRFK XVIII. kerületi RKP, munkatervek, 

munkajelentések 

1986-1990 0,02  

VI.35.c. BRFK XVIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003 0,01  

VI.39.c. BRFK XXII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2008 0,03  

XV.17.d.329 Építési ügyosztályok tervtára 1873-2006 20,00  

XXIII.206.a.2 Budapest VI. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

1954 0,30  

XXIII.207.a.2 Budapest VII. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

1983-1990 1,56  

XXIII.208.a.2 Budapest VIII. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1951 0,24  

XXIII.209.a.1 Budapest IX. Kerületi Tanács tanácsülési 

jegyzőkönyvei 

1950-1990 1,80  

XXIII.209.a.2 Budapest IX. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1963 1,68  

XXIII.210.a.1 Budapest X. Kerületi Tanács tanácsülési 

jegyzőkönyvei 

1950-1990 1,56  

XXIII.210.a.2 Budapest X. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1958 0,24  

XXIII.211.a.1 Budapest XI. Kerületi Tanács tanácsüléseinek 

jegyzőkönyvei 

1950-1958 0,12  

XXIII.211.a.2 Budapest XI. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1967 1,11  

XXXV.19.a.10 MSZMP XIV. Kerületi Pártépítési 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1973-1989 0,18  

XXXV.19.a.11 MSZMP XIV. Kerületi Propaganda és Művelődési 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1974-1988 0,24  

XXXV.19.a.5 MSZMP XIV. Kerületi Revíziós Bizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,06  
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XXXV.19.a.6 MSZMP XIV. Kerületi Titkári üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,06  

XXXV.19.a.7 MSZMP XIV. Kerületi Aktiva értekezletek 

jegyzőkönyvei 

1956-1975 0,06  

XXXV.19.a.8 MSZMP XIV. Kerületi Lakóterületi 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1988-1988 0,06  

XXXV.19.a.9 MSZMP XIV. Kerületi Gazdaságpolitikai 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1973-1988 0,30  

XXXV.20.a.1 MSZMP XV. kerületi pártértekezletek iratai 1957-1989 0,36  

XXXV.20.a.10 MSZMP XV. kerületi Propaganda és Művelődési 

Munkabizottság iratai 

1984-1988 0,02  

XXXV.20.a.11 MSZMP XV. kerületi Lakóterületi 

Munkabizottság iratai 

1984-1988 0,02  

XXXV.20.a.12 MSZMP XV. kerületi Gazdasági és Várospolitikai 

Munkabizottság iratai 

1989 0,02  

XXXV.20.a.13 MSZMP XV. kerületi Pártpolitikai 

Munkabizottság iratai 

1989 0,02  

XXXV.20.a.2 MSZMP XV. kerületi Ideiglenes Intézőbizottság 

iratai 

1957 0,12  

XXXV.20.a.3 MSZMP XV. kerületi Pártbizottság iratai 1957-1989 0,72  

XXXV.20.a.4 MSZMP XV. kerületi Végrehajtóbizottság iratai 1957-1989 3,12  

XXXV.20.a.5 MSZMP XV. kerületi Revíziós Bizottság iratai 1958-1966 0,03  

XXXV.20.a.6 MSZMP XV. kerületi titkári értekezlet iratai 1957 0,03  

XXXV.20.a.7 MSZMP XV. kerületi aktívaértekezletek iratai 1957-1966 0,03  

XXXV.20.a.8 MSZMP XV. kerületi Gazdaságpolitikai 

Munkabizottság iratai 

1976-1988 0,03  

XXXV.20.a.9 MSZMP XV. kerületi Pártépítési Munkabizottság 

iratai 

1977-1988 0,02  

XXXV.21.a.1 MSZMP XVI. Kerületi Bizottság 

pártértekezleteinek jegyzőkönyvei 

1957-1985 0,30  

XXXV.21.a.10. MSZMP XVI. Kerületi Propaganda és Művelődési 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1974-1989 0,28  

XXXV.21.a.2 MSZMP XVI. Kerületi Ideiglenes Intéző 

Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1957 0,06  

XXXV.21.a.3 MSZMP XVI. Kerületi Pártbizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1957-1989 0,84  

XXXV.21.a.4 MSZMP XVI. Kerületi Végrehajtó Bizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1956-1989 3,60  

XXXV.21.a.5. MSZMP XVI. Kerületi Revíziós Bizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1958-1966 0,06  

XXXV.21.a.6. MSZMP XVI. Kerületi Titkári értekezletek 

jegyzőkönyvei 

1958-1982 0,06  

XXXV.21.a.7. MSZMP XVI. Kerületi Aktivaértekezletek 

jegyzőkönyvei 

1957-1973 0,06  

XXXV.21.a.8. MSZMP XVI. Kerületi Gazdaságpolitikai 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1974-1988 0,22  

XXXV.21.a.9. MSZMP XVI. Kerületi Pártépítési 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1973-1983 0,04  

XXXV.22.a.1 MSZMP XVII. kerületi pártértekezletek iratai 1957-1989 0,24  

XXXV.22.a.2 MSZMP XVII. kerületi Ideiglenes Intézőbizott-

ság iratai 

1956-1957 0,12  

XXXV.22.a.3 MSZMP XVII. kerületi Pártbizottság iratai 1958-1989 0,72  

XXXV.22.a.4 MSZMP XVII. kerületi Végrehajtóbizottság iratai 1957-1989 3,12  

XXXVI.681.a.2 Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületi ülések hangfelvételei 

1991-2002  541 

kazetta 
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Összesen:  48,33 541 

kazetta 

     

C.) Középszintű rendezés – ügyiratszintű 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

XXIII.106.k Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Igazgatási Osztály Jogi Csoportja iratai 

1963-1965 4,56 

XXIII.127.a Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 

Személyzeti Főosztály iratai 

1957-1966 29,98 

XXIII.127.b Budapest Fővárosi Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 

Személyzeti Főosztály üdülők költségvetése 

1955-1977 1,20 

XXIII.138 Üdültetési és Gyermekintézmények igazgatósága 

(Személyzeti Főosztály, ill. Gazdasági Hivatal) iratai 

1980-1999 6,82 

XXIII.202.e Budapest II. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Műszaki Osztály iratai  

1989-1990 23,64 

XXIII.203.e 

Budapes III. Kerület Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Műszaki Osztálya mutatókönyvei 1988-1990 

2,16 

XXIII.218.d Budapest XVIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Műszaki Osztály iratai 

1950-1990 104,19 

XXIII.218.e Budapest XVIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Gyámügyi Osztály iratai 

1950-1990 17,76 

XXIV.181 Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnoksága iratai 1964-2009 2,22 

XXIV.146 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Fővárosi 

Igazgatósága iratai 

1980-2009 0,36 

XXV.102 Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet iratai 1963 0,24 

Összesen:  193,13 

 

D.) Középszintű rendezés – tételszintű 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VI.12.a.2 BRFK központi normák 1945-2000 1,08 

VI.12.a.5 

BRFK Központi Szervek - Időszaki munkatervek, 

munkajelentések 

1945-2007 1,56 

VI.12.b.1 BRFK Központi Szervek Rendkívüli Halálesetek iratai 1990-1996 2,77 

VI.14.b BRFK bűnügyi normák 1955-2000 0,12 

VI.15.b BRFK rendészeti normák 1954 0,01 

VI.16.c BRFK gazdasági normák 1956-1960 0,01 

VII.17.b Budapesti Királyi Főügyészség. Általános iratok 1891-1946 42,36 

XXXV.1.b MSZMP Budapesti Bizottság Párt- és Tömegszervezetek 

Osztálya iratai 

1957-1989 1,00 

XXXV.148 Budapesti Rendőr-főkapitányság MDP Bizottságának 

iratai 

1948-1956 0,48 

Összesen: 49,39 

 

 

E.) Darabszintű ellenőrző rendezés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Egyéb 

IV. ffcs. Buda város levéltárába tartozó iratokat felölelő régi 

lymbus anyag felszámolása, azonosítás, reponálás 

vagy besorolás.  

18-19. sz. 0,27   

VII.5.a. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék. Elnöki iratok 1908-1950 2,88   

XV.17.e.308 Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda térrajzai 1911-1985   712 db 

XV.17.i 1 Szlovák Műszaki Múzeumban (Kassa) őrzött magyar 

vonatkozású építészeti tervek digitális másolatai 

1807-1943   3352 

fájl 
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XV.37.h Földhivatali térképek 1883-2000   10200 

fájl 

XXV.201.b BÁKI hagyatéki ügyek 1956-1991 1,00   

XXV.201.c BÁKI kihirdetett végrendeletek 1956-1991 0,50   

XXV.44.c 

Pesti Központi Kerületi Bíróság, polgári peres és 

perenkívüli iratok 1958-1986 99,30   

Összesen:  103,95   

 

F.) Középszintű ellenőrző rendezés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VI.12.a.2 BRFK központi normák 1945-2000 1,08 

VI.12.a.5 

BRFK Központi Szervek - Időszaki munkatervek, 

munkajelentések 1945-2007 1,56 

VI.12.b.1 BRFK Központi Szervek Rendkívüli Halálesetek iratai 1990-1996 2,77 

VI.14.b BRFK bűnügyi normák 1955-2000 0,12 

VI.15.b BRFK rendészeti normák 1954 0,01 

VI.16.c BRFK gazdasági normák 1956-1960 0,01 

VII.17.b Budapesti Királyi Főügyészség. Általános iratok 1891-1946 42,36 

VIII.810 Vackor Óvoda 1983-2007 0,72 

X.267 Nemzeti Panteon Alapítvány iratai (1983) 1991-

2001 

2,42 

XI.1117 Haas Fülöp és Fiai-féle Rt. (Szőnyeg és Bútorszövetgyárak 

Rt. azelőtt Haas Fülöp és Fiai Budapesti Fiókja) iratai  

1900-1948 1,19 

XI.1140 Moskovics Emil Technikai Textiláruk és Mechanikai 

Hevederszövőgyár iratai  

1919-1950 1,00 

XI.513 Burettfonógyár Rt. iratai 1934-1949 2,08 

XI.514 Carpathia Ipar- és Kereskedelmi Rt. Selyem és 

Gyapjúszövő Gyára iratai 

1945-1949 0,12 

XI.516 Danubia Textilelőkészítő Rt. iratai 1934-1946 0,24 

XI.517 Délmagyarországi Kendergyár Rt. iratai 1918-1926 0,14 

XI.521 Első Magyar Kártolószalaggyár Rt. iratai 1926-1949 1,99 

XI.526 Fonó-Kötélverőgyár és Textilipar Rt., Hódság iratai 1929-1944 1,64 

XI.529 Gerber és Virány Cotton-Harisnyagyár iratai 1927-1949 0,12 

XI.530 Glória Kötszergyár Rt. iratai 1924-1949 0,10 

XI.546 Kötszövő Művek Rt. iratai 1945-1948 0,18 

XI.553 Magyar Textilfestőgyár Rt. iratai 1907-1950 8,74 

XI.594 Bordakötő Kft. iratai 1937-1947 0,03 

XI.595 Budapesti Nőiszabók Beszerző, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezete iratai 

1945-1947 0,02 

XI.596 Első Magyar Kókuszfonó és Szövőgyár iratai 1928-1949 0,05 

XI.597 Horváth Miksa Szőnyegipar Rt. Iratai 1940-1949 0,02 

XI.704 Ferro Textil és Sajtolt Parafalemezipar Rt iratai  1939-1950 0,20 

XI.709 Kovács Rezső Tivadar (Sajtolt Parafa Készítő) iratai  1938-1950 0,30 

XI.711 Magyar Parafadugaszgyár Robicsek Adolf iratai 1921-1950 0,24 

XI.716 Szerderit Parafaárugyár Rt. iratai  1946-1949 0,09 

XIII.33 Balogh és Balthazár családok iratai 1733-1995 0,52 

XIV.221 Fővárosi színház művésznőjének irathagyatéka  1945-2000 0,12 

XIV.99 Rubletzky Mária nőiszabó és családja iratai 1906-1963 0,14 

XXIII.202.e Budapest II. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága Műszaki 

Osztály iratai 

1989-1990 23,64 

XXIII.302 Színházi Propaganda Iroda iratai 1950-1955 0,6 

XXIX.1026 KERAVILL 1963-2004 20,04 

XXIX.512 Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár iratai 1951-1995 0,72 

XXIX.603 Parafafeldolgozó N. V. iratai  1947-1950 0,01 
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XXIX.610 BUBIV 1951-1996 7,30 

Összesen:  122,63 

 

G.) Raktárrendezés, mintaállványozás 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

V.274.c Kispest megyei város általános közigazgatási iratai 1923-1933 33,60 

VI. 18.a BRFK II. ker. Rkap. iratai 1968-2010 0,36 

VI. 18.b BRFK II. ker. Rkap. iratai 1961-2007 0,36 

VI. 18.c BRFK II. ker. Rkap. iratai 1989-2006 0,24 

VI. ffcs BRFK iratok 1873-2012 200,00 

VI.1.c Főkapitányi napiparancsok 1956-1970 0,07 

VI.12.a.1 BRFK Főkapitányság Hivatala iratai - Általános iratok 1945-2012 14,52 

VI.12.a.3 BRFK Központi Szervek – Hivatal - Gyűjtemények 1955-1994 0,38 

VI.12.a.4 BRFK Központi Szervek - főkapitány(helyettes)i 

értekezletek 

1954-2005 2,52 

VI.12.b.2 BRFK Központi Szervek Rendkívüli Haláleseti és üzemi 

balesetek iratai - Üzemi balesetek iratai 

1987 0,72 

VI.12.c.4 BRFK Személyügyi iratok Fogyatéki iratok 1949-1951 12,12 

VI.12.e. BRFK Ellenőrzési Osztály iratai 1987-2008 0,60 

VI.12.f BRFK Központi Szervek Panaszügyi iratok 1954-2007 6,55 

VI.14.a BRFK Bűnügyi Helyettes Általános iratai 1963-2012 5,88 

VI.14.c.1 BRFK Bűnügyi Szervek iratai, Bűnügyi iratok, Nyomozások 

és vizsgálatok iratai 

1988-2010 30,72 

VI.14.c.1 BRFK Bűnügyi iratok Nyomozások/vizsgálatok iratai 1992-1997 0,03 

VI.14.f.1. BRFK Értékelő Osztály statisztikai jelentések 1962-2008 0,84 

VI.14.f.2. BRFK Értékelő Osztály egyéb jelentések 1974-2011 0,72 

VI.14.g BRFK Bűnügyi Szervek Napi jelentések 2008 0,12 

VI.15.e.1 BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Általános iratok 1993 0,01 

VI.15.e.1. BRFK, Közlekedésrendészet 2005-2006 0,12 

VI.15.g BRFK Rendészeti Szervek Bevetési iratok 1996-2005 0,05 

VI.17.a BRFK I. kerületi RKP, általános iratai 1962-2010 0,36 

VI.17.c BRFK I. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2000-2010 0,24 

VI.19.c BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi iratok 2006-2009 0,01 

VI.20.a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság Általános iratok 1992-1997 0,01 

VI.20.c BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi iratok 2008-2010 0,03 

VI.21.a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Általános Iratai 1994-2009 0,24 

VI.21.c BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Iratai 2003-2006 0,30 

VI.22.a BRFK VI. ker. Rkap. iratai 1931-2012 0,36 

VI.22.c BRFK VI. ker. Rkap. iratai 2005-2009 0,24 

VI.23.a BRFK VII. ker. Rkap. iratai 1972-2011 0,12 

VI.23.c BRFK VII. ker. Rkap. iratai 2006-2008 0,12 

VI.25.c. BRFK VIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2008-2009 0,06 

VI.26.a. BRFK IX. kerületi RKP, általános iratok 1988-2010 0,36 

VI.26.b. BRFK IX. kerületi RKP, munkatervek, munkajelentések 1985 0,01 

VI.27.a. BRFK X. kerületi RKP, általános iratok 2007 0,01 

VI.28.a. BRFK XI. kerületi RKP, általános iratok 2010-2012 0,02 

VI.28.c. BRFK XI. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003 0,01 

VI.30.a. BRFK XIII. kerületi RKP, általános iratok 1960-2008 1,68 

VI.30.c. BRFK XIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2006-2007 0,06 

VI.31.c. BRFK XIV. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003-2008 0,03 

VI.34.c BRFK XVII. Kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi Iratai 2009-2010 0,12 

VI.35.a. BRFK XVIII. kerületi RKP, általános iratok 2002 0,01 

VI.35.b. BRFK XVIII. kerületi RKP, munkatervek, munkajelentések 1986-1990 0,02 

VI.35.c. BRFK XVIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003 0,01 

VI.36.a BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitányság Általános Iratai 1990-2009 0,12 
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VI.39.c. BRFK XXII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2008 0,03 

VI.41 BRFK DVRK 2009 0,01 

VII.1.d Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok 1891-1950 259,20 

XV.17.d.329 Építési Ügyosztályok Tervtára 1873-2006 206,00 

XV.17.e.306 Budapesti Műemléki Felügyelőség 1957-1992 2,40 

XV.19 Fotótár 1870-2000 37,00 

XVII.1501-

1714. 

[igazolóbizottsági fondok] 1945-1949 300,00 

XXV.102 Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1945-1990 2,16 

XXV.4.h Fővárosi Bíróság, TÜK elnöki iratok 1951-1999 5,78 

XXV.44.c Pesti Központi Kerületi Bíróság, polgári peres és peren 

kívüli iratok 

1958-1986 99,30 

XXXIII.1 Állami anyakönyvek 1895-1980 245,00 

Összesen:  1471,96 
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5. sz. melléklet – Segédletkészítés 
A.) Ideiglenes raktári jegyzék készítése 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

XIV.276 Cornides Boldizsárné sz. Simon Piroska társasházi közös 

képviselő és gondnok hivatali iratai 

1936-2010 1,34 

 

B.) Raktári jegyzék készítés, módosítás 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Egyéb 

IV.1006.e Buda város Kamarási Hivatalának iratai, Kamarási 

számadások.  

1692-1872 83,68   

IV.1303.f Pest város Tanácsának iratai X. kútfő 1857-1872 22,96   

IV.1419.j Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 

1941. évi népszámlálás lakásívei  

1941 15,96   

IV.1419.n Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 

1945. évi népösszeírás lakásívei  

1945 15,84   

V.473.f Pestszentlőrinc megyei város, építési iratok 1921-1949 12,60   

VI. 18.a BRFK II. ker. Rkap. iratai 1968-2010 0,36   

VI. 18.b BRFK II. ker. Rkap. iratai 1961-2007 0,36   

VI. 18.c BRFK II. ker. Rkap. iratai 1989-2006 0,24   

VI.1.c Főkapitányi napiparancsok 1956-1970 0,07   

VI.12.a.1 BRFK Főkapitányság Hivatala iratai - Általános 

iratok 

1945-2012 14,52   

VI.12.a.2 BRFK központi normák 1945-2000 1,08   

VI.12.a.3 BRFK Központi Szervek – Hivatal - Gyűjtemények 1955-1994 0,38   

VI.12.a.4 BRFK Központi Szervek - főkapitány(helyettes)i 

értekezletek 

1954-2005 2,52   

VI.12.a.5 BRFK Központi Szervek - Időszaki munkatervek, 

munkajelentések 

1945-2007 1,56   

VI.12.b.1 BRFK Központi Szervek Rendkívüli Halálesetek 

iratai 

1990-1996 2,77   

VI.12.b.2 BRFK Központi Szervek Rendkívüli Haláleseti és 

üzemi balesetek iratai - Üzemi balesetek iratai 

1987 0,72   

VI.12.c.4 BRFK Személyügyi iratok Fogyatéki iratok 1949-1951 12,12   

VI.12.e. BRFK Ellenőrzési Osztály iratai 1987-2008 0,60   

VI.12.f BRFK Központi Szervek Panaszügyi iratok 1954-2007 6,55   

VI.14.a BRFK Bűnügyi Helyettes Általános iratai 1963-2012 5,88   

VI.14.b BRFK bűnügyi normák 1955-2000 0,12   

VI.14.c.1 BRFK Bűnügyi Szervek iratai, Bűnügyi iratok, 

Nyomozások és vizsgálatok iratai 

1988-2010 30,72   

VI.14.c.1 BRFK Bűnügyi iratok Nyomozások/vizsgálatok 

iratai 

1992-1997 0,03   

VI.14.f.1. BRFK Értékelő Osztály statisztikai jelentések 1962-2008 0,84   

VI.14.f.2. BRFK Értékelő Osztály egyéb jelentések 1974-2011 0,72   

VI.14.g BRFK Bűnügyi Szervek Napi jelentések 2008 0,12   

VI.15.b BRFK rendészeti normák 1954 0,01   

VI.15.e.1 BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Általános 

iratok 

1993 0,01   

VI.15.e.1. BRFK, Közlekedésrendészet 2005-2006 0,12   

VI.15.g BRFK Rendészeti Szervek Bevetési iratok 1996-2005 0,05   

VI.16.c BRFK gazdasági normák 1956-1960 0,01   

VI.17.a BRFK I. kerületi RKP, általános iratai 1962-2010 0,36   

VI.17.c BRFK I. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2000-2010 0,24   

VI.19.c BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi 

iratok 

2006-2009 0,01   

VI.20.a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság Általános 

iratok 

1992-1997 0,01   
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VI.20.c BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi 

iratok 

2008-2010 0,03   

VI.21.a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Általános 

Iratai 

1994-2009 0,24   

VI.21.c BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi 

Iratai 

2003-2006 0,30   

VI.22.a BRFK VI. ker. Rkap. iratai 1931-2012 0,36   

VI.22.c BRFK VI. ker. Rkap. iratai 2005-2009 0,24   

VI.23.a BRFK VII. ker. Rkap. iratai 1972-2011 0,12   

VI.23.c BRFK VII. ker. Rkap. iratai 2006-2008 0,12   

VI.25.c. BRFK VIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2008-2009 0,06   

VI.26.a. BRFK IX. kerületi RKP, általános iratok 1988-2010 0,36   

VI.26.b. BRFK IX. kerületi RKP, munkatervek, 

munkajelentések 

1985 0,01   

VI.27.a. BRFK X. kerületi RKP, általános iratok 2007 0,01   

VI.28.a. BRFK XI. kerületi RKP, általános iratok 2010-2012 0,02   

VI.28.c. BRFK XI. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003 0,01   

VI.30.a. BRFK XIII. kerületi RKP, általános iratok 1960-2008 1,68   

VI.30.c. BRFK XIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2006-2007 0,06   

VI.31.c. BRFK XIV. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003-2008 0,03   

VI.34.c BRFK XVII. Kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi 

Iratai 

2009-2010 0,12   

VI.35.a. BRFK XVIII. kerületi RKP, általános iratok 2002 0,01   

VI.35.b. BRFK XVIII. kerületi RKP, munkatervek, 

munkajelentések 

1986-1990 0,02   

VI.35.c. BRFK XVIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003 0,01   

VI.36.a BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitányság Általános 

Iratai 

1990-2009 0,12   

VI.39.c. BRFK XXII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2008 0,03   

VI.41 BRFK DVRK 2009 0,01   

VII.17.b Budapesti Főállamügyészség iratai. Általános 

iratok 

1891-1946 42,36   

VII.17.c Budapesti Főállamügyészség iratai. Büntető 

eljárások iratai 

1947-1950 29,16   

VIII.810 Vackor Óvoda 1983-2007 0,72   

X.267 Nemzeti Panteon Alapítvány iratai (1983) 

1991-2001 

2,42   

XI.1117 Haas Fülöp és Fiai-féle Rt. (Szőnyeg és 

Bútorszövetgyárak Rt. azelőtt Haas Fülöp és Fiai 

Budapesti Fiókja) iratai  

1900-1948 1,19   

XI.1140 Moskovics Emil Technikai Textiláruk és Mechanikai 

Hevederszövőgyár iratai  

1919-1950 1,00   

XI.513 Burettfonógyár Rt. iratai 1934-1949 2,08   

XI.514 Carpathia Ipar- és Kereskedelmi Rt. Selyem és 

Gyapjúszövő Gyára iratai 

1945-1949 0,12   

XI.516 Danubia Textilelőkészítő Rt. iratai 1934-1946 0,24   

XI.517 Délmagyarországi Kendergyár Rt. iratai 1918-1926 0,14   

XI.521 Első Magyar Kártolószalaggyár Rt. iratai 1926-1949 1,99   

XI.526 Fonó-Kötélverőgyár és Textilipar Rt., Hódság 

iratai 

1929-1944 1,64   

XI.529 Gerber és Virány Cotton-Harisnyagyár iratai 1927-1949 0,12   

XI.530 Glória Kötszergyár Rt. Iratai 1924-1949 0,10   

XI.546 Kötszövő Művek Rt. Iratai 1945-1948 0,18   

XI.553 Magyar Textilfestőgyár Rt. iratai 1907-1950 8,74   

XI.594 Bordakötő Kft. Iratai 1937-1947 0,03   
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XI.595 Budapesti Nőiszabók Beszerző, Termelő és 

Értékesítő Szövetkezete iratai 

1945-1947 0,02   

XI.596 Első Magyar Kókuszfonó és Szövőgyár iratai 1928-1949 0,05   

XI.597 Horváth Miksa Szőnyegipar Rt. Iratai 1940-1949 0,02   

XI.704 Ferro Textil és Sajtolt Parafalemezipar Rt iratai  1939-1950 0,20   

XI.709 Kovács Rezső Tivadar (Sajtolt Parafa Készítő) 

iratai  

1938-1950 0,30   

XI.711 Magyar Parafadugaszgyár Robicsek Adolf iratai 1921-1950 0,24   

XI.716 Szerderit Parafaárugyár Rt. iratai  1946-1949 0,09   

XIII.33 Balogh és Balthazár családok iratai 1733-1995 0,52   

XIII.66 Sasvári (Schopp) József és családja iratai 1870-2015 1,05   

XIII.67 A Grónai (Grosz) család iratai  1870-2010 0,48   

XIII.68 Osskó család iratai 1820-2013 0,98   

XIV.210 Padányi Gulyás Gyula és Walleshausen Éva iratai 1900-2000 6,00   

XIV.221 Fővárosi színház művésznőjének irathagyatéka  1945-2000 0,12   

XIV.99 Rubletzky Mária női szabó és családja iratai 1906-1963 0,14   

XV.17.e.306 Budapesti Műemléki Felügyelőség 1957-1992 2,40   

XXIII.101.a.2 Fővárosi Tanács ülésének hangfelvétele 1979-1989   244 

kazett

a, 559 

CD 

XXIII.106.k Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottság 

Igazgatási Osztály Jogi Csoportja iratai 

1963-1965 4,56   

XXIII.115.a Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 

Egészségügyi Osztálya Általános iratok 

1950-1990 114,31   

XXIII.201.e Budapest I. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Műszaki Osztály iratai  

1950-1990 83,28   

XXIII.203.e Budapest III. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága Műszaki Osztály iratai 

1950-1990 214,66   

XXIII.207.a.2 Budapest VII. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1990 5,76   

XXIII.210.a.1 Budapest X. Kerületi Tanács tanácsüléseinek 

jegyzőkönyvei 

1950-1990 1,44   

XXIII.213.e Budapest XIII. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága lakónyilvántartó könyvei 

1967-1982 0,03   

XXIII.218.d Budapest XVIII. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága Műszaki Osztály iratai 

1950-1990     

XXIII.218.e Budapest XVIII. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága Gyámügyi Osztály iratai 

1960-1991 17,76   

XXIV.181 Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnoksága 

iratai 

1964-2009 2,22   

XXIX.512 Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár iratai 1951-1995 0,72   

XXIX.514 Országos Ruházati Intézet N.V. 1949-1950 0,32   

XXIX.527 Pesterzsébeti Kötöttárugyár 1913-1960 0,32   

XXIX.528 Pollák Rudolf és Társa Kendőgyár N.V. 1947-1950 0,08   

XXIX.534 Fővárosi Ruhaipari Vállalat 1964-1995 1,08   

XXIX.536 Fővárosi Ruházati Szolgáltató Vállalat 1980-1994 1,22   

XXIX.540 Habselyem Kötöttárugyár (1964) 

1989-2005 

0,18   

XXIX.557 Fővárosi Kézműipari Vállalat iratai 1950-1994 5,76   

XXIX.558 ELEGANT Május 1. Ruhagyár iratai 1951-1994 6,24   

XXIX.559 MASTERFIL Pamutfonóipari Vállalat iratai (1956) 

1963-1998 

2,48   

XXIX.603 Parafafeldolgozó N. V. iratai  1947-1950 0,01   

XXIX.610 BUBIV 1951-1996 7,30   

XXV.201.b. BÁKI hagyatéki ügyek  1985-1986 71,93   
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XXXV.148 Budapesti Rendőr-főkapitányság MDP 

Bizottságának iratai 

1948-1956 0,48   

XXXV.19.a.10 MSZMP XIV. Kerületi Pártépítési Munkabizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1973-1989 0,18   

XXXV.19.a.11 MSZMP XIV. Kerületi Propaganda és Művelődési 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1974-1988 0,24   

XXXV.19.a.5 MSZMP XIV. Kerületi Revíziós Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,06   

XXXV.19.a.6 MSZMP XIV. Kerületi Titkári üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,06   

XXXV.19.a.7 MSZMP XIV. Kerületi Aktivaértekezletek 

jegyzőkönyvei 

1956-1975 0,06   

XXXV.19.a.8 MSZMP XIV. Kerületi Lakóterületi Munkabizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1988-1988 0,06   

XXXV.19.a.9 MSZMP XIV. Kerületi Gazdaságpolitikai 

Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1973-1988 0,30   

XXXV.20.a.1 MSZMP XV. kerületi pártértekezletek iratai 1957-1989 0,36   

XXXV.20.a.10 MSZMP XV. kerületi Propaganda és Művelődési 

Munkabizottság iratai 

1984-1988 0,02   

XXXV.20.a.11 MSZMP XV. kerületi Lakóterületi Munkabizottság 

iratai 

1984-1988 0,02   

XXXV.20.a.12 MSZMP XV. kerületi Gazdasági és Várospolitikai 

Munkabizottság iratai 

1989 0,02   

XXXV.20.a.13 MSZMP XV. kerületi Pártpolitikai Munkabizottság 

iratai 

1989 0,02   

XXXV.20.a.2 MSZMP XV. kerületi Ideiglenes Intézőbizottság 

iratai 

1957 0,12   

XXXV.20.a.3 MSZMP XV. kerületi Pártbizottság iratai 1957-1989 0,72   

XXXV.20.a.4 MSZMP XV. kerületi Végrehajtóbizottság iratai 1957-1989 3,12   

XXXV.20.a.5 MSZMP XV. kerületi Revíziós Bizottság iratai 1958-1966 0,03   

XXXV.20.a.6 MSZMP XV. kerületi titkári értekezlet iratai 1957 0,03   

XXXV.20.a.7 MSZMP XV. kerületi aktívaértekezletek iratai 1957-1966 0,03   

XXXV.20.a.8 MSZMP XV. kerületi Gazdaságpolitikai 

Munkabizottság iratai 

1976-1988 0,03   

XXXV.20.a.9 MSZMP XV. kerületi Pártépítési Munkabizottság 

iratai 

1977-1988 0,02   

XXXV.21.a.1 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának iratai. 

Pártértekezletek 

1957-1985 0,30   

XXXV.21.a.10 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának iratai. 

Propaganda és Művelődési Munkabizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1974-1988 0,28   

XXXV.21.a.2 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának iratai. 

Ideiglenes Intéző Bizottsági ülések iratai 

1957 0,06   

XXXV.21.a.3 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának iratai. 

Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1957-1989 0,84   

XXXV.21.a.4 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának 

iratai.Végrehajtó Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1957-1989 3,60   

XXXV.21.a.5 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának iratai. 

Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

1958-1966 0,06   

XXXV.21.a.6 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának iratai. Titkári 

értekezletek gyzőkönyvei 

1958-1982 0,06   

XXXV.21.a.7 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának iratai. 

Aktívaértekezletek jegyzőkönyvei 

1957-1973 0,06   
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XXXV.21.a.8 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának iratai. 

Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1974-1988 0,22   

XXXV.21.a.9 MSZMP XVI. Kerületi Bizottságának iratai. 

Pártépítési Munkabizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1973-1983 0,04   

XXXVI.202.e.2 Budapest Főváros Közgyűlés Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottsága üléseinek hangfelvétele 

1998-2000   20 

kazett

a 

XXXVI.202.g.2 Budapest Főváros Közgyűlés Várostervezési és 

Városképvédelmi Bizottság üléseinek 

hangfelvétele 

1995-2001   678 

kazett

a 

XXXVI.202.j.3 Budapest Főváros Közgyűlés Egészségügyi- és 

Sportbizottsága üléseinek hangfelvétele 

1992-2003   578 

kazett

a 

XXXVI.202.m.2 Budapest Főváros Közgyűlés Kulturális Bizottsága 

üléseinek hangfelvétele 

1996-2003   214 

kazett

a 

XXXVI.202.o.2 Budapest Főváros Közgyűlés Kisebbségi 

Bizottsága üléseinek hangfelvétele 

1992-2001   221 

kazett

a 

XXXVI.202.t.2 Budapest Főváros Közgyűlés Informatikai 

Bizottsága üléseinek hangfelvétele 

1997-2002   129 

kazett

a 

XXXVI.202.x.2 Budapest Főváros Közgyűlés Koordinációs 

Bizottság üléseinek hangfelvétele 

1999-2002   48 

kazett

a 

XXXVI.421.a.3 Budapest II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek hangfelvételei  

2000-2015   16 CD,  

5 DVD 

XXXVI.581.a.1 Budapest X. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek jegyzőkönyvei  

1990-1999   98 

kötet 

XXXVI.581.b.3 Budapest X. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete közmeghallgatásainak hangfelvétele 

2008-2015   1392,6

4 MB 

XXXVI.601.a.1 Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek jegyzőkönyvei 

1990-1997 3,91   

XXXVI.646.a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály iratai  

1991-1994 10,68   

XXXVI.662.aa Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi 

(2015-től Tulajdonosi és Közbeszerzési) 

Bizottsága üléseinek hangfelvételei 

2015   1 DVD 

XXXVI.662.ac Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Közbiztonsági Bizottsága üléseinek hangfelvételei 

2015   1 CD 

XXXVI.662.ad Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat 

Környezetvédelmi Bizottsága üléseinek 

hangfelvételei  

2015   1 DVD 

XXXVI.662.z Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat Ügyrendi 

Bizottsága üléseinek hangfelvételei 

2015   1 DVD 

XXXVI.681.a.2 Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek hangfelvételei 

1991-2002   544 

kazett

a 

XXXVI.701.a.1 Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek jegyzőkönyvei  

1990-2000 8,30   

XXXVI.701.a.3 Budapest. XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek hangfelvételei 

2000-2002 

2006-2011 

  14 CD, 

7 DVD 

XXXVI.702 Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete bizottságai üléseinek jegyzőkönyvei  

1995-2000 4,65   
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XXXVI.741.a.1 Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete üléseinek jegyzőkönyvei 

1990-2000 6,72   

XXXVI.781.a.3 Budapest XX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek hangfelvételei  

2015   1 DVD 

XXXVI.781.b.3 Budapest XX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete közmeghallgatásainak hangfelvételei 

2011-2015   3 wav 

fájl 

Összesen: 930,15 ifm, 2676 kazetta, 590 CD, 16 DVD, 98 kötet, 1392,64 MB, 3 waw fájl  

 

C.) Darabszintű segédlet 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Egyéb 

IV.1202.a Pest város tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei 1848-1849 0,20   

IV.1303.f Pest város tanácsának iratai VI. kútfő 1861-1873 4,76   

XXIII.207.a.2 Budapest VII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizott-

sága üléseinek jegyzőkönyvei 

1983-1990 1,56 

  

XXIII.208.a.2 Budapest VIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizott-

sága üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1951 0,24 

  

XXIII.209.a.1 Budapest IX. Kerületi Tanács tanácsülési jegyző-

könyvei 

1950-1990 1,80 

  

XXIII.209.a.2 Budapest IX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1970 2,10 

  

XXIII.210.a.1 Budapest X. Kerületi Tanács tanácsülési jegyző-

könyvei 

1950-1990 1,56 

  

XXIII.210.a.2 Budapest X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1958 0,24 

  

XXIII.211.a.1 Budapest XI. Kerületi Tanács tanácsülési jegyző-

könyvei 

1950-1958 0,12 

  

XXIII.211.a.2 Budapest XI. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizott-

sága üléseinek jegyzőkönyvei 

1950-1967 1,11 

  

Összesen:  13,33   
 

D.) Tételszintű segédlet 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Tétel 

XV.16  Térképtár (tételszintű segédlet módosítása) 19-20. sz.  5100 

XV.17.a 

Buda szabad királyi főváros tervei (tételszintű 

segédlet módosítása) 1740-1873  2366 

XV.17.d.323.b Polgármesteri tervtár, helyszínrajzok, térrajzok 1893-1949 1,80 4167 

XV.17.e.308 

Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda 

térrajzai(tételszintű segédlet módosítása) 1911-1985  712 

XV.19.e Budapesti Városvédő Egyesület fényképei 1983-2010 7,20 1567 

 Összesen:  9,00 13912 

 

 

 

E.) Ügyiratszintű segédlet 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm. Egyéb 

IV.1002.ff.  Buda város Tanácsának iratai. Országgyűlési iratok  1708-1741 0,36   

IV.1002.j Buda város tanácsának iratai, Tanácsi levelezés 1707-1711 0,72   

IV.1002.n.  Buda város tanácsának iratai. Városi szerződések 1708-1860 0,6   

IV.1202.rr. Pest város Tanácsának iratai, Miscellanea 1807-1834 0,56   

IV.1402.b Budapest Székesfőváros főpolgármesterének iratai 1874-1914 0,84   

IV.1411.b Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai, 

általános iratok 

1920-1944 57,6   

VI. 18.a BRFK II. ker. Rkap. iratai 1968-2010 0,36   

VI. 18.b BRFK II. ker. Rkap. iratai 1961-2007 0,36   
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VI. 18.c BRFK II. ker. Rkap. iratai 1989-2006 0,24   

VI.1.c Főkapitányi napiparancsok 1956-1970 0,07   

VI.12.a.1 BRFK Főkapitányság Hivatala iratai - Általános iratok 1945-2012 14,52   

VI.12.a.2 BRFK központi normák 1945-2000 1,08   

VI.12.a.3 BRFK Központi Szervek – Hivatal - Gyűjtemények 1955-1994 0,38   

VI.12.a.4 BRFK Központi Szervek - főkapitány(helyettes)i 

értekezletek 

1954-2005 2,52   

VI.12.b.2 BRFK Központi Szervek Rendkívüli Haláleseti és üzemi 

balesetek iratai - Üzemi balesetek iratai 

1987 0,72   

VI.12.c.4 BRFK Személyügyi iratok Fogyatéki iratok 1949-1951 12,12   

VI.12.e. BRFK Ellenőrzési Osztály iratai 1987-2008 0,60   

VI.12.f BRFK Központi Szervek Panaszügyi iratok 1954-2007 6,55   

VI.14.a BRFK Bűnügyi Helyettes Általános iratai 1963-2012 5,88   

VI.14.b BRFK bűnügyi normák 1955-2000 0,12   

VI.14.c.1 BRFK Bűnügyi Szervek iratai, Bűnügyi iratok, 

Nyomozások és vizsgálatok iratai 

1988-2010 30,72   

VI.14.c.1 BRFK Bűnügyi iratok Nyomozások/vizsgálatok iratai 1992-1997 0,03   

VI.14.f.1. BRFK Értékelő Osztály statisztikai jelentések 1962-2008 0,84   

VI.14.f.2. BRFK Értékelő Osztály egyéb jelentések 1974-2011 0,72   

VI.14.g BRFK Bűnügyi Szervek Napi jelentések 2008 0,12   

VI.15.b BRFK rendészeti normák 1954 0,01   

VI.15.e.1 BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Általános iratok 1993 0,01   

VI.15.e.1. BRFK, Közlekedésrendészet 2005-2006 0,12   

VI.15.g BRFK Rendészeti Szervek Bevetési iratok 1996-2005 0,05   

VI.16.c BRFK gazdasági normák 1956-1960 0,01   

VI.17.a BRFK I. kerületi RKP, általános iratai 1962-2010 0,36   

VI.17.c BRFK I. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2000-2010 0,24   

VI.19.c BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi iratok 2006-2009 0,01   

VI.20.a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság Általános iratok 1992-1997 0,01   

VI.20.c BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi iratok 2008-2010 0,03   

VI.21.a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Általános Iratai 1994-2009 0,24   

VI.21.c BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Iratai 2003-2006 0,30   

VI.22.a BRFK VI. ker. Rkap. iratai 1931-2012 0,36   

VI.22.c BRFK VI. ker. Rkap. iratai 2005-2009 0,24   

VI.23.a BRFK VII. ker. Rkap. iratai 1972-2011 0,12   

VI.23.c BRFK VII. ker. Rkap. iratai 2006-2008 0,12   

VI.25.c. BRFK VIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2008-2009 0,06   

VI.26.a. BRFK IX. kerületi RKP, általános iratok 1988-2010 0,36   

VI.26.b. BRFK IX. kerületi RKP, munkatervek, munkajelentések 1985 0,01   

VI.27.a. BRFK X. kerületi RKP, általános iratok 2007 0,01   

VI.28.a. BRFK XI. kerületi RKP, általános iratok 2010-2012 0,02   

VI.28.c. BRFK XI. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003 0,01   

VI.30.a. BRFK XIII. kerületi RKP, általános iratok 1960-2008 1,68   

VI.30.c. BRFK XIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2006-2007 0,06   

VI.31.c. BRFK XIV. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003-2008 0,03   

VI.34.c BRFK XVII. Kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi Iratai 2009-2010 0,12   

VI.35.a. BRFK XVIII. kerületi RKP, általános iratok 2002 0,01   

VI.35.b. BRFK XVIII. kerületi RKP, munkatervek, 

munkajelentések 

1986-1990 0,02   

VI.35.c. BRFK XVIII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2003 0,01   
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VI.36.a BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitányság Általános Iratai 1990-2009 0,12   

VI.39.c. BRFK XXII. kerületi RKP, bűnügyi iratok 2008 0,03   

VI.41 BRFK DVRK 2009 0,01   

XXIII.101.

g 

Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 

Elnöki Ellenőrzési Osztály iratai 

1973-1983 3,00   

XXIII.106.

k 

Budapest Fővárosi Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 

Igazgatási Osztály Jogi Csoportja peres iratai 

1955-1960, 

1963-1965 

9,96   

XXIII.202.

e 

Budapest II. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottság 

Műszaki Osztály iratai 

1989-1990 23,64   

XXIII.203.

e 

Budapest III. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Műszaki Osztály iratai 

1988-1990 4,68   

XXIV.146 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Fővárosi 

Igazgatósága iratai 

1980-2009 0,36   

XXIV.181 Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnoksága iratai 1964-2009 2,22   

XXV.26.a Budapest V. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1986-1995 1,68   

XXV.60.a Fővárosi Főügyészség, elnöki iratok 1986-1995 10,20 1987 

rekord 

Összesen: 199,16 ifm, 1987 rekord 

 

F.) Fond és állagismertető 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1311-

1320 

Pest város levéltárába tartozó bizottmányi és hivatali 

fondok 

1849-1873 45,69 

X.267 Nemzeti Panteon Alapítvány iratai (1983) 1991-

2001 

2,42 

XI.1117 Haas Fülöp és Fiai-féle Rt. (Szőnyeg és 

Bútorszövetgyárak Rt. azelőtt Haas Fülöp és Fiai 

Budapesti Fiókja) iratai  

1900-1948 1,19 

XI.1140 Moskovics Emil Technikai Textiláruk és Mechanikai 

Hevederszövőgyár iratai  

1919-1950 1,00 

XI.513 Burettfonógyár Rt. iratai 1934-1949 2,08 

XI.514 Carpathia Ipar- és Kereskedelmi Rt. Selyem és 

Gyapjúszövő Gyára iratai 

1945-1949 0,12 

XI.516 Danubia Textilelőkészítő Rt. iratai 1934-1946 0,24 

XI.517 Délmagyarországi Kendergyár Rt. iratai 1918-1926 0,14 

XI.521 Első Magyar Kártolószalaggyár Rt. iratai 1926-1949 1,99 

XI.526 Fonó-Kötélverőgyár és Textilipar Rt., Hódság iratai 1929-1944 1,64 

XI.529 Gerber és Virány Cotton-Harisnyagyár iratai 1927-1949 0,12 

XI.530 Glória Kötszergyár Rt. Iratai 1924-1949 0,10 

XI.546 Kötszövő Művek Rt. Iratai 1945-1948 0,18 

XI.553 Magyar Textilfestőgyár Rt. iratai 1907-1950 8,74 

XI.594 Bordakötő Kft. Iratai 1937-1947 0,03 

XI.595 Budapesti Nőiszabók Beszerző, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezete iratai 

1945-1947 0,02 

XI.596 Első Magyar Kókuszfonó és Szövőgyár iratai 1928-1949 0,05 

XI.597 Horváth Miksa Szőnyegipar Rt. Iratai 1940-1949 0,02 

XI.704 Ferro Textil és Sajtolt Parafalemezipar Rt iratai  1939-1950 0,20 

XI.709 Kovács Rezső Tivadar (Sajtolt Parafa Készítő) iratai  1938-1950 0,30 

XI.711 Magyar Parafadugaszgyár Robicsek Adolf iratai 1921-1950 0,24 

XI.716 Szerderit Parafaárugyár Rt. iratai  1946-1949 0,09 

XIII.41 Szentléleky Tihamér régész és Koroknay Éva 

művészettörténész szakmai és családi iratai 

1897-2003 1,72 

XIII.66 Sasvári (Schopp) József és családja iratai 1870-2015 1,05 
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XIII.67 A Grónai (Grosz) család iratai  1870-2010 0,48 

XIII.68 Osskó család iratai 1820-2013 0,98 

XIV.210 Padányi Gulyás Gyula és Walleshausen Éva iratai 1900-2000 7,80 

XXIII.206.b Budapest VI. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

szakigazgatási szerveinek fondismertetője 

1950-1990 76,96 

XXIII.208.a Budapest VIII. Kerületi Tanács tanács- és végrehajtó 

bizottsági ülések jegyzőkönyvei 

1950-1989 5,52 

XXIII.208.b Budapest VIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

szakigazgatási szerveinek iratai 

1950-1983 75,00 

XXIII.208.c Budapest VIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

TÜK iratok  

1954-1990 0,84 

XXIII.208.d Budapest VIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

lakónyilvántartó könyvek  

1920-1984 0,14 

XXIII.208.e Budapest VIII. Kerületi Tanács VB Építési és Közlekedési 

Osztály iratai  

1947-1956 12,28 

XXIII.211.a Budapest XI. Kerületi Tanács tanács- és végrehajtó 

bizottsági ülések jegyzőkönyvei 

1950-1990 8,35 

XXIII.211.b Budapest XI. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

szakigazgatási szerveinek iratai 

1950-1990 96,31 

XXIII.211.c Budapest XI. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága TÜK 

iratok 

1950-1990 1,51 

XXIX.512 Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár iratai 1951-1995 0,72 

XXIX.514 Országos Ruházati Intézet N.V. 1949-1950 0,32 

XXIX.527 Pesterzsébeti Kötöttárugyár 1913-1960 0,32 

XXIX.528 Pollák Rudolf és Társa Kendőgyár N.V. 1947-1950 0,08 

XXIX.534 Fővárosi Ruhaipari Vállalat 1964-1995 1,08 

XXIX.536 Fővárosi Ruházati Szolgáltató Vállalat 1980-1994 1,22 

XXIX.540 Habselyem Kötöttárugyár (1964) 1989-

2005 

0,18 

XXIX.557 Fővárosi Kézműipari Vállalat iratai 1950-1994 5,76 

XXIX.559 MASTERFIL Pamutfonóipari Vállalat iratai (1956) 1963-

1998 

2,48 

XXIX.603 Parafafeldolgozó N. V. iratai  1947-1950 0,01 

XXV.17 Budapest IV. és XV. Kerületi Járásbíróság iratai (1949)1950-

1953 

0,42 

XXV.47 Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróság iratai 1958-2003 112,30 

Összesen: 480,43 

 

G.) Adatbázis építés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Egyéb Rekord 

IV.1002.z. Buda város tanácsának iratai. Hagyatéki 

leltárak (Inventaria) 

1801-1872 2,52  216 

IV.1202.a Pest város tanácsa tanácsülési 

jegyzőkönyvei 

1815-1838 12,00  5200 
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IV.1420.r Budapest Főváros Budapest 

Székesfőváros tanácsi majd 

polgármesteri ügyosztályainak gyűj-

teményes iratai, 1610/1944. M.E. ren-

delet végrehajtásához felvett 

adatszolgáltatási ívek 

1944 1,44 7019 

db 

53178 

VII.101.d Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház 

iratai. Rabtörzskönyvek 

1896-1950   39082 

VII.102.a Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki 

Fogház iratai. Fogolytörzskönyvek 

1895-1950   2000 

VII.154. a Sümeghi László közjegyző okiratai 1919-1933 4,20  12920 

VII.155.a Rónay Tibor közjegyző okiratai 1929-1949 2,28  7307 

VII.156.a Kaprinay Endre közjegyző okiratai 1933-1949 1,80  8147 

VII.158. a Fodor Antal közjegyző okiratai 1921-1946 1,92  10526 

VII.159. a Déchy Aladár közjegyző okiratai 1922-1926 0,48  2945 

VII.159.a Déchy Aladár közjegyző iratai. Okiratok 1922-1926   178 

VII.163.a Lénárt Dezső közjegyző okiratai 1939-1949 1,80  10053 

VII.164.a Sárközi Sándor közjegyző okiratai 1929-1943 1,20  4818 

VII.165.a Kozma György közjegyző okiratai 1939-1941 0,12  336 

VII.166.a Szilléry Péter közjegyző okiratai 1941-1949 0,36  2244 

VII.167.a Haviár Gyula közjegyző okiratai 1943-1946 0,24  1036 

VII.176.a Stamberger Ferenc közjegyző okiratai 1919-1926 3,84  29876 

VII.177.a Hajós Béla Ödön közjegyző okiratai 1918-1926 1,92  5849 

VII.179.a Lázár Ferenc közjegyző iratai. Okiratok 1919-1949   309 

VII.179.a Lázár Ferenc közjegyző okiratai 1927-1949 4,08  25471 

VII.18.d Budapesti Királyi Ügyészség iratai. 

Büntetőperes iratok 

1907-1944   655 

VII.188.a Róth Zsigmond közjegyző okiratai 1918-1923 0,72  2503 

VII.2.c Budapesti (Pesti) Királyi Törvényszék 

iratai. Polgári peres iratok 

1872-1950   17290 

VII.2.e Cégbírósági adatbázis 1876-1950   2000 

VII.5.a. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék. 

Elnöki iratok 

1908-1950   1052 

XV.17.b.11 Pest város Szépítő Bizottmányának 

tervei 

1804-1861   384 

XV.17.d.328 Közületi Tervtár fényképei 19-20. sz.  476 db 461 

XV.17.i 1 Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött 

magyar vonatkozású építészeti tervek 

digitális másolatai 

1807-1943  3352 

db 

384 

XV.37.b,c Óbudai és pesti telekkönyvi betétek, 

adatbázis kiegészítése térinformatikai 

alkalmazásban való közzétételhez a 

megszűnt betétek adataival 

1854-1926 29,81  16547 

XXV.101.b.2 Budapesti Fegyház és Börtön, 

fogvatartottakra vonatkozó iratok, 

férfiak 

1951-1990 60,96  15972 

XXV.2.b Budapesti Népügyészség, büntető iratok 1949 2,16  1480 

XXV.201.d BÁKI Az iroda működésével kapcsolatos 

iratok 

1956-1991   2788 

XXV.45.b Budapest I-III. Kerületi Bíróság, polgári 

peres és perenkívüli iratok 

1958-1981 45,96  221 



 132 

XXV.46.b Budapest II., XI. és XII. Kerületi 

Bíróság, polgári peres és perenkívüli 

iratok 

1958-1981 91,96  334 

 Oktatási intézmények történeti adattára 18.sz.-

2016 

  1189 

Összesen: 271,77  284951 
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6. sz. melléklet – Budapest Főváros Levéltára munkatársainak 
2016. évi publikációi 

 
Bíró Aurél A Szent Imre (Katolikus) Főiskolai Internátus Egyesület által fenntartott 

budapesti Szent Imre Kollégiumok. (és könyvbemutató) Szent Imre 

Gimnázium, Budapest, 2016. december 8. Előadás 

Szűz Máriás zászlók fotókiállítás és könyvbemutató. Szakrális Művészeti 

Hetek. Budapest, Józsa Judit Galéria. 2016. szeptember 17. – október 

19. + Fidelio. 2016/10. 39. o. Előadás 

Isteni Szeretet Leányai Kongregációja budapesti intézeteinek története 

1871–2015. Budapesti Honismereti Társaság. 2016. május 4. Előadás 

Újabb gyűjtésű Szűz Mária-ábrázolású zászlók. (társzerző: Seremetyeff-

Papp János) In: Magyar Sion. Új folyam. X. (LI.) 2016/1. Egyházi 

tudományos folyóirat. Esztergom–Pozsony. 2016, Kiadja a Szent 

Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ megbízásából a Glória 

Kiadó. 207–217. o. 

Isteni Szeretet Leányai Kongregációja budapesti intézetei (1871–2015). 

In: Honismeret. 2016/2. 110–111. o. 

Szent Imre Kollégium története. In. Lépcső. 2016. 179. szám. 4–5. o. 

A Szent Imre (Katolikus) Főiskolai Internátus Egyesület által fenntartott 

budapesti Szent Imre Kollégiumok. Pápa, 2016, Pápai Jókai Mór Városi 

Könyvtár kiadása. 102. oldal 

Szűz Mária-ábrázolású zászlók 2. Templomi, cserkész és iskolai zászlók 

16–21. (Társszerző: Seremetyeff-Papp János). Pápa, 2016, Pápai Jókai 

Mór Városi Könyvtár kiadása. 300. oldal 

Piarista gimnázium, elemi iskola, általános iskola és hittudományi 

főiskola. 40000 karakter. Kézirat 

Szent Gellért Kollégium. 5750 karakter. Kézirat 

Szent Imre Kollégiumok. 20100 karakter. Kézirat 

Norbertinum. 22900 karakter. Kézirat 

Fehér Csaba A Sorg Rt szerepe a II. világháborúban, a hadiüzem – tanulmány-kézirat 

– 20.000 karakter.  

Gazdasági perek, uzsorabíróság, különös tekintettel a Sorg-ügyre. – 

kézirat –20.000 karakter.  

Gerhard Péter Jogszerű kampánykiadás vagy választási visszaélés? Egy peranyag 

tanulságai (tanulmány) – 41925 karakter 

Jogszerű kampánykiadás vagy választási visszaélés? Egy peranyag 

tanulságai (tanulmány) – 41925 karakter http://archivportal.hu/ 

Haraszti Viktor Szilánkok a levéltári adatvédelem köréből BFL+ 2016.11.03. Előadás 

Az állományvédelem a jogszabályok tükrében Zenta, 2016.11.24. 

Előadás 

Az iskolai anyakönyv térben és időben változó forrásértéke Balatonfüred, 

2016.10.08. Előadás 

Hidvégi Violetta Hild János. Nemzeti évfordulóink 2016. Balassi Intézet, 2016. 24. p. 

Hidvégi Violetta – Sebestyén László: Áthallások. Ybl a Palota-negyedben. 

Resonanzen. Ybl im Palastviertel. Allusions. Ybl in the Palace Quarter. 

BFL – Városháza Kiadó. Budapest, 2016. 203 pp. 

Hidvégi Violetta: Ideiglenes jelleggel. Bazár az egykori Színház – ma 

Vörösmarty – téren. Műemlékvédelem 60. (2016) 1–2. sz. 26–33. 

Hidvégi Violetta – Marótzy Katalin: Diescher József – Építészet és 

mesterség. Budapest Főváros Levéltára. Budapest, 2016. 200 pp. 

Csengel-Plank Ibolya – Hidvégi Violetta: Reflexiók az építészet és a 

fotográfia XIX. századi kapcsolatáról Diescer József munkásága kapcsán. 

In: Diescher József – Építészet és mesterség. Szerk.: Hidvégi Violetta – 

Marótzy Katalin. Budapest, 2016. 49–61. p. 
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Hidvégi Violetta: A Heckenast Nyomda és Kiadóhivatal épülete, 1861–

1863. In: Diescher József – Építészet és mesterség. Szerk.: Hidvégi 

Violetta – Marótzy Katalin. Budapest, 2016. 75–81. p. 

Diescher József munkásságának (1839–1873) feltárása. In: Diescher 

József – Építészet és mesterség. Szerk.: Hidvégi Violetta – Marótzy 

Katalin. Budapest, 2016. 147–191. p. 

Budapest folyóiratban Sebestyén László Titkos udvarok fotósorozatához 

szövegek 

Recenzió írása Saly Noémi: Példabeszédek. Ab Ovo Kiadó, Budapest, 

2015. 159 oldal 

Horváth J. András BFL+ Az elfeledett kézikönyv Előadás 

A rendszer irataitól az iratok rendszeréig - avagy: a hétköznapi ember, 

mint ösztönös dokumentátor címmel előadás a Veszprém Megyei Levéltár 

rendezésében május 5-6-án lebonyolított „Hagyatékok feldolgozásának 

interdiszciplináris tanulságai” c. országos konferencián. 

Személyi és családi magániratok gyűjtésének tapasztalatai, lehetőségei 

címmel előadás a „Problémafelvetés és útkeresés” műhelybeszélgetések 

sorozat keretében április 21-én megrendezett „Kinek szolgáltat és mit a 

levéltár?” című rendezvényen. 

A „másik” Gárdonyi címen előadás tartása a BFL Levéltári Napján 

Kárbin Ákos Kényszer, vagy praktikus megoldás? A Német Birodalom és az Osztrák–

Magyar Monarchia együttműködése az osztrák veretű egyesületi tallérok 

forgalmon kívül helyezésében. In Fons XXIII. 2016. 4. sz. 485–526.  

Újat mondani Wekerle Sándor életéről. A Wekerle-biográfia nehézségei 

(Zamárdi konferencia kötet; tervezett megjelenés 2017) 

Bernhard von Bülow és a világpolitikai álmok. Peter Winzen: 

Reichskanzler Bernhard von Bülow. Mit Weltmachtphantasien in den 

Ersten Weltkrieg. Eine politische Biographie. Klió 2016. 2. szám. 73–78. 

Reuß a Német Császárság és a Monarchia mediátora (Winfried Baumgart, 

James Stone Hg. Heinrich VII. Prinz Reuß Botschafter unter Bismarck und 

Caprivi. Briefwechsel 1871 – 1894. Ferdinand Schöningh Verlag, 

Paderborn 2015) Századok 2016. 150. évfolyam, 3. szám 809–810. 

Német és osztrák levéltárak (Magyar Levéltári Portál – megjelenés alatt) 

Legújabb kutatások az egri egyházmegye történetéből. Az Egri Hittudo-

mányi Főiskola konferenciája 2016. május 5. Az előadás címe: Egri Egy-

házmegyei Takarékpénztár. Eger, 2016. május 5. Egri Hittudományi 

Főiskola Előadás 

Személyiség és történelem – a történelmi személyiség. A történeti élet-

rajz módszertani kérdései I. Zamárdi 2016. augusztus 15–17. Az előadás 

címe: Újat mondani Wekerle Sándor életéről. Elhangzott: Zamárdi, 2016. 

augusztus 17. Zamárdi Hethland Üdülő Előadás 

Kenyeres István The Fate of the Medieval Archives of Buda and Pest. In: Medieval Buda 

in Context. Brill's Companions to European History, Vol. 10. Edited by 

Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende and András Vadas. Lieden-

Boston, 2016. 52-68. p. 

A proletárdiktatúra alatt a régi okleveleknek nem volt értékük”. Szapolyai 

János budai privilégiumlevelének eltűnése a Fővárosi Levéltárból 1919-

ben. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. 

születésnapján. Főszerkesztő: Marinovich Endre. Budapest, Veritas-

Magyar Napló, 2016. II. köt. 15-25. p. 

A „Fiscal-Military State” és a Habsburg Monarchia a 16-17. században. 

In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére 

I-II. kötet. Szerk: Horn Ildikó - Lauter Éva – Várkonyi Gábor et alii. 

Budapest, L'Harmattan, 2016. I. köt. 91-122. p. 

A Magyar és a Szepesi Kamara bevételei és kiadásai a 17. században. 95 

ezer ’n’. Közlésre elfogadva a Fons 23. (2017) 1. számába. 95 ezer 'n' 
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„Megtetszik innét, mely igaz mondás amaz: Pecunia nervus belli”. Hadi 

költségek Európában a 17. század első felében, különös tekintettel a 

Habsburg-birodalomra. In: Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós 

(1620-1664) korában. Dobó István Vármúzeum, Eger, 2016. Studia 

Agriensia 33. Megjelenés alatt. 42 ezer ’n’ 

A gyulai vár és uradalom kamarai vizsgálata 1564-ben. Megjelenés 

alatt az Erdész Ádám emlékkönyvben. 35400 ’n’. 

Pecunia nervus belli. A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia 

pénzügyei és katonai kiadásai a 16-17. században. Monográfia. 816 

ezer ’n’ 

A török elleni küzdelem finanszírozása Buda elestétől a drinápolyi 

békéig. „Mozgó frontvonalak: háború és diplomácia a várháborúk 

időszakában 1552‒1568” címmel megrendezett Végvár-konferencia, 

Eger, Dobó István vármúzeum, 2016. október 13-14., előadás 

Buda és Pest középkori levéltárai. Előadás a Cluj-

Napoca/Kolozsvár/Klausenburg – 700 nemzetközi konferencián, 

Kolozsvár 2016. nov. 10-13. 

A Szapolyai-diploma nyomában. Gárdonyi Albert és a Fővárosi Levéltár 

1919-ben. Előadás Budapest Főváros Levéltára Levéltári napja 

keretében megrendezésre kerülő Budapesti évfordulók 1866, 1946, 

1956 című konferenciáján 2016. november 15-én. 

Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Budapest, 

Könyvfesztivál, Hungaricana Konferencia 2016. 2016. április 22., 

előadás 

Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Előadás a Móricz 

Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szakmai napján, Nyíregyháza, 

2016. június 20. 

Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Előadás a Magyar 

Könyvtárosok Vándorgyűlésén, Veszprém, 2016. július 8. 

Intézmény-, igazgatás- és vállalattörténeti források, segédletek és 

projektek Budapest Főváros Levéltárában. Előadás a Fiatal Levéltárosok 

Egyesületének Konferenciáján, Badacsony, 2016. augusztus 4-6. 

Archival Contents on Hungaricana Portal. Előadás az ICARUS_Meeting # 

18 nemzetközi konferencián, 2016. október 17-19. 

A költségvetési szervek és más szervezetek iratkezelésére vonatkozó 

szabályok. Előadás a Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Egyesülete 

(MPGE) Budai szervezete és a Központi költségvetési szervek belső 

ellenőrzése (KKSZBE) szakosztálya ülésén. Budapest, 

2016.november.22. 

A Hungaricana portál - eredmények és jövőkép. Előadás az Arcanum 

szakmai napján, Budapest, 2016. december 8-9. 

Koltai Gábor A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Diktatúra alulnézetből című szá-

mának szerkesztése. Korall, 17. évf. (2016) 64. szám. 

Vájer Ákos – Zámbó István: Erzsébetvárosi ősz. Az 1950-es évek min-

dennapjai és a forradalom a VII. kerületben (ERőMŰVHÁZ Nonprofit Kft., 

Budapest, 2016) című kötet szerkesztése. 

Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki 

Magyarországon, 1951–1961 (Korall, Budapest, 2016) című kötet 

szerkesztése. 

Lukács Anikó Jámbor Endre és a Férfidivat-közlöny – Szabászati szaklapok az 1860-as 

években. In: Divat, egyén, társadalom. Szerk. F. Dózsa Katalin, Szatmári 

Judit Anna, Vér Eszter Virág. 

Levelek a távolból. A Padányi Gulyás-család emigrációs levelezése. 

Előadás a Hajnal István Kör Gödöllőn, 2016. augusztus 26—28. között 

rendezett konferenciáján. 

Lugosi András „Sorsközösség”, „de-generáció”, „létező szocializmus”. Benda Gyula és 

Hamburger Mihály tanulmánya a marxizmusról. A tanulmányt és a 



 136 

pártfegyelmi iratokat közzéteszi, az elő- és utószót írta, a jegyzeteket 

összeállította: Lugosi András. Sic Itur ad Astra, 29. (2015) 64. sz. 17–

68. p. (Valódi megjelenési idő: 2016. november)  

A statisztikai adatgyűjtéstől egy proto-társadalomtudományi műhelyig, 

avagy a nagyvárosi kultúra születése és az intézményesülő statisztika 

találkozása. Elméleti és módszertani megfontolások Budapest 

Székesfőváros Statisztikai Hivatala történetének (1869–1953) 

kutatásához és megírásához. Magyar Statisztikai Társaság 

Statisztikatörténeti Szakosztálya, 2016. február 23.  

Primitív lázadók és bűnöző polgárok? A modern nagyvárosi bűnözés 

problémája Budapesten a térbeli fordulat perspektívájából. BFL+ 

Programsorozat, Budapest Főváros Levéltára Gárdonyi Albert Terem, 

2016. 05. 05. Primitív lázadók és bűnöző polgárok? A modern nagyvárosi 

bűnözés problémája Budapesten a térbeli fordulat perspektívájából. 

BFL+ Programsorozat, Budapest Főváros Levéltára Gárdonyi Albert 

Terem, 2016. 05. 05. 

Egy zseni a székesfővárosi közigazgatás hálójában. Kőrösy József 

fővárosi hivatalvezetői tevékenysége a nagyvárosi statisztika 

születésének korában. Emlékülés Kőrösy József születésének 110. 

évfordulója alkalmából. Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti 

Szakosztálya, 2016. november 24. 

Málik Zoltán Kutatási lehetőségek a szlovák és cseh levéltárakban 

http://mlp.archivportal.hu 

Nagy János Buda város követei az 1708-1709. évi „labanc” országgyűlésen. In: Géra 

Eleonóra Erzsébet: Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 

1708-1710. Bp., 2016. 41-59. 

Politikai viszonyok és országgyűlési követküldési gyakorlat Északkelet-

Magyarországon a XVIII. század közepén (Adalékok az 1751. évi diéta 

vármegyei követeinek kapcsolatrendszeréhez). In: Habitus. 

Tanulmányok a Colloquium Officiale II konferencia előadásaiból. Szerk.: 

Baráth Dóra-Kiss Alpár. Bp., Mika Sándor Egyesület, 2016. (Acta 

Histrorica Societatis de Alexandro Miksa nominatae Series I. Nr. 6.) 143-

184. 

Baranya vármegye követei az 1751. évi országgyűlésen. In: Tudomány 

és kutatás a 240 éves Klimo Könyvtárban: "Új könyvtár virul itt, tele 

rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz 

odabent." : A 2014. október 16-17-én rendezett jubileumi tudományos 

konferencia tanulmányai / szerk. Dezső Krisztina, Molnár Dávid, 

Schmelczer-Pohánka Éva. Pécs, 2016. 323-333.  

A rendi nemzettudat képei a XVIII. századi országgyűlési pasquillusok-

ban. In: Eszmetörténeti Tanulmányok. Dolgozatok a 2012. november 10-

én, Piliscsabán rendezett konferencia előadásaiból. Szerkesztette: Bojtos 

Anita- Novotnik Ádám. Budapest-Piliscsaba, 2016. 201-230. 

Perczel Olivér Levéltári nyomozás a Rejtő-ügyben. In: A megtalált tragédia 292-306. 

Az ülésteremtől a vágányáthelyezésig. In.: Erzsébetváros. 2016/4 20-

21. 6000 n. 

A Klauzál téri vásárcsarnok előtt. In.: Erzsébetváros. 2016/5. 20-21. 

6000 n. 

Az erzsébetvárosi önkormányzat korábbi épületei. In.: Erzsébetváros. 

2016/7 20-21. 6000 n. 

A Bethlen-téri színház első időszaka (1929-1937). In.: Erzsébetváros. 

2016/9 20-21. 6000 n. 

Fejezetek a Royal Orfeum történetéből 7000 n. In.: Erzsébetváros. 

2016/12 20-21. 

Törzsi mutatványosok. Feketék, indiánok, eszkimók a budapesti 

állatkertben. In: Magyar Narancs. 2016/50-51. szám. 56-57. 

http://mlp.archivportal.hu/
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Szórakozás-Szórakoztatás a Városligetben. (a kezdetektől 1953-ig) BFL+ 

előadássorozat. 2016.02.18. Előadás 

Vidám iratok? A Vidám Park a levéltárban.  Előadás 

A Vidám Park emlékezete. Egy budapesti szórakozóhely öröksége. 

Kossuth klub. 2016.06.09. Előadás 

A Városligeti szórakoztatás múltjából. Tv műsor. 2016. 06. 18. Időrosta, 

ECHO TV http://www.echotv.hu/video/113423/20160618_Idorosta  

Topotéka sajtótájékoztató. 2016.09.30. 

Az Állatkert, mint szórakoztató központ. BFL Levéltári nap, 2016.11.15. 

Előadás 

Rácz Attila Adalékok a Hungária fürdő 20. századi történetéhez. Erzsébetváros 

2016/2. 20–21. p. 

A kerületi iskolák népi ellenőrzése a szocializmusban. Erzsébetváros 

2016/3. 20–21. p.  

A Rákóczi út árkádosításáról szóló viták 1957-ben. Erzsébetváros 

2016/6. 20–21. p. 

A Klauzál téri vásárcsarnok átépítése 1987-ben. Erzsébetváros 2016/8. 

16–17. p. 

Magániratok a forradalomban. Erzsébetváros 2016/10. 20–21. p. 

„Becsüljük meg kerületünk idős dolgozóit” mozgalom 1955-ben. 

Erzsébetváros 2016/11. 20–21. p. 

Gondolatok a pártállam bírósági és pártfegyelmi gyakorlatának 

összefüggéseiről a „Fradi-ügy” kapcsán. FONS XXIII. évf. (2016.) 4. 

szám 

12 kisfröccs. Tanulmányok a 74 éves T. Varga György egészségére c. 

kötet szerkesztése. 

BFL+ programsorozat keretében A budapesti hatalmi elit prozopográfiai 

vizsgálata. Előadás 

Sarusi-Kiss Béla Közjegyzők ügyfeleik. A közjegyzői ügyfélkör és ügyforgalom 

összehasonlító elemzése. 44772 leütés, kézirat szerkesztés alatt. 

Sipos András Joint database as research tool – sources on the society of Budapest 

(1870s–1910s) on ’Hungaricana’ portal – 21.600 n Kézirat 

The Budapest of Tomorrow: 1930–1960. Continuities and discontinuities 

in planners’ thinking about the city throughout the periods of war, 

reconstruction and socialism – 39.000 n Kézirat 

„Viktoriánus feudalizmus” és modern nagyvárosi fejlődés. Richard 

Rodger: The Transformation of Edinburgh. Land, property and Trust in 

the Nineteenth Century. (Cambridge University Press, Cambridge, 2001.) 

c. könyvéről az Urbs Műhely rovatába – 50.000 n Kézirat 

Cadastral Maps of Hungary – historical context, digitization, 

georeferencing and publication –20.000 n Kézirat 

„Joint database as research tool – sources on the society of Budapest 

(1870s–1910s) on ’Hungaricana’ portal” – Előadás a Bécsi Egyetemen 

(Universität Wien) az „En route to a shared Identity” sorozatban 

rendezett „New or unknown sources on the History and Cultural Heritage 

of Central Europe in the digital Age” c. konferencián, 2016. február 15. 

Előadás 

„A Nemzetközi Levéltári Tanács szerepéről”. Elődadás a BFL-ben 

„Problémafelvetés és útkeresés” sorozatban megrendezett „A 

magyarországi levéltárak nemzetközi kapcsolatai és lehetőségei” c. 

műhelybeszélgetésen, 2016. március 8. Előadás 

“The Budapest of Tomorrow: 1930–1960. Continuities and discontinuities 

in planners’ thinking about the city throughout the periods of war, 

reconstruction and socialism” – Előadás az International Planning History 

Society 17. Nemzetközi Konferenciáján, Delft, 2017. július 19. Előadás 

“Digitization, Georeferencing and Digital Presentation of Cadastral Maps 

on Hungary” – Előadás a Hesseni Állami Levéltár által rendezett 

http://www.echotv.hu/video/113423/20160618_Idorosta
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“Pragmatische Visualisierung Herrschaft, Recht und Alltag in 

Verwaltungskarten“ c. konferencián, Marburg, 2016. szeptember 9. 

Előadás 

„19–20. századi várostörténet” – PhD szeminárium, ELTE BTK Törté-

nelemtudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti 

Doktori Program, 2016/17. 1. félév Előadás 

Joint Database as Research Tool – Sources on the Society of Budapest 

(1870s–1910s) on ’Hungaricana’ Portal.  

Digitális publikáció: Tagungsblog ’En route to a shared identity, Sources 

on the history of Central Europe in the Digital Age“ ISSN 2409-5303 

http://dighist.hypotheses.org/916 

The Budapest of Tomorrow: 1930–1960. Continuities and discontinuities 

in planners’ thinking about the city throughout the periods of war, 

reconstruction and socialism.  

In: History – Urbanism –Resilience. Vol. 7. Planning Theories, Pedagogies 

and Practices. International Planning History Society Proceedings, Delft, 

2016. 129–139. p.  

http://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/506  

Budapest und die Schwemmkanalisation. In: Donau–Stadt–

Landschaften. Danube–City–Landscapes. Budapest – Wien/Vienna. Hrsg. 

von/Edited by Máté Tamáska, Csaba Szabó, Lit Verlag, Münster, 2016. 

287–297. p.  

Szakolczai Attila Gyilkosság különös kegyetlenséggel (Tóth Ilona-monográfia, cca. 40 ív). 

Győri Nagy Imre Társaság, Győr, 2016.06.03.: Közvetlen demokrácia – 

a vagongyári munkástanács 1956-ban. Előadás 

Szegedi Nagy Imre Társaság, Szeged, 2016.06.07.: Nagy Imre és a 

forradalom Előadás Szegedi Nagy Imre Társaság, Szeged, 2016.06.07.: 

Nagy Imre és a forradalom Előadás 

Belvedere Meridionale, Ópusztaszer, 2016.07.07.: Forráskritikai beveze-

tő a forradalom kutatásához Előadás 

Magyar Levéltárosok Egyesülete, Győr, 2016.07.11.: Forradalom és 

megtorlás Előadás 

1956-os Intézet, Történettudomány Intézet, Egri Egyetem stb., Eger, 

2016.09.08.: Közvetett és közvetlen demokrácia 1956-ban Előadás 

Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2016.10.05.: A vidék 

forradalma Előadás 

Győri Egyházmegye, Káptalandombi esték, Győr, 2016.10.06.: Győr és 

Mosonmagyaróvár Előadás 

Nagy Imre Társaság, Kaposvár, 2016.10.07.: A vidék szerepe a forra-

dalom átmeneti győzelmében Előadás 

Belvedere Meridionale, Szeged, 2016.10.14-15.: 1956: a forradalom 

Előadás 

KIÚT Kistérségi Alapítvány, Ungvár, Técső, Aknaszlatina, 2016.10.17.-

10.19.: 1956: a magyar forradalom és szabadságharc Előadás 

Megyei Könyvtár, Miskolc, 2016.10.20.: 1956: munkás forradalom a 

szovjet-rendszer ellen Előadás 

Magyar Köztársaság Országgyűlése, Budapest, 2016.10.25.: A fegyveres 

felkelők Előadás 

Nagy Imre Társaság, Kaposvári szervezete, Nagyatád, 2016.10.26.: A 

vidék szerepe a forradalom átmeneti győzelmében Előadás 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2016.11.04.: 

Az október 28-i fordulat közvetlen előzményei Előadás 

Megyei Könyvtár, Miskolc, 2016.11.08.: Pódiumbeszélgetés a győri 

1956-ról Előadás 

Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2016.11.12.: A vidék forradalma 

Előadás 

http://dighist.hypotheses.org/916
http://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/506
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BFL, Budapest, 2016.11.15.: Gyilkosság különös kegyetlenséggel, a Tóth 

Ilona-per Előadás 

Magyary Zoltán Népfőiskola, Tata, 2016.11.12.: A forradalom kitörésé-

nek közvetlen előzményei Előadás 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2016.12.01.: A vidék forradalma 

Előadás 

Vezsenyi Péter Rózsa Dávid (főszerk.): Portrék a magyar statisztika és népes-

ségtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. 

In: Korall, 17 (2016) 63. sz. 200—205. 

Zámbó István A budapesti jogszolgáltatási szervek iratselejtezési gyakorlatának válto-

zásai. II. rész. In: Levéltári Szemle, 66. évf. (2016) 1. szám. 21–37. p. 

Vájer Ákos – Zámbó István: Erzsébetvárosi ősz. Az 1950-es évek min-

dennapjai és a forradalom a VII. kerületben. ERőMŰVHÁZ Nonprofit 

Kft., Budapest, 2016. 

A budapesti jogszolgáltatási szervek iratselejtezési gyakorlatának válto-

zásai. In: Levéltári Szemle, 65. évf. (2015) 4. szám. 50–63. p. 

A budapesti jogszolgáltatási szervek iratselejtezési gyakorlatának válto-

zásai. II. rész. In: Levéltári Szemle, 66. évf. (2016) 1. szám. 21–37. p. 

Vájer Ákos – Zámbó István: Erzsébetvárosi ősz. Az 1950-es évek min-

dennapjai és a forradalom a VII. kerületben. ERőMŰVHÁZ Nonprofit Kft., 

Budapest, 2016. 

A budapesti jogszolgáltatási szervek iratselejtezési gyakorlatának 

változásai. Előadás Budapest Főváros Levéltára BFL+ rendezvény-

sorozatán. Budapest, 2016. június 2. 

Kerületi bíráskodás – területi bíráskodás, a budapesti alsó fokú 

bírósági szervezet 1953–1957. Előadás a Fiatal Levéltárosok Egyesülete 

VIII. Tudományos Nyári Táborában. Badacsonytomaj, 2016. augusztus 

6. 
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7. sz. melléklet – Budapest Főváros Levéltára 2016. évi kiadványai 
 

 

1) Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái, 1708–1710. A regesztákat és a 

mutatókat kész., szerk. és a jegyzeteket írta: Géra Eleonóra Erzsébet. Budapest, BFL, 

2016. – 336 p. ; 24 cm. – (Budapest történetének forrásai / Budapest Főváros Levéltára, 

ISSN 1419-4368 [!1419-4368] ; 13.) ISBN 978-963-7323-99-7. 

 

 

2) CSEPELY-KNORR Luca: Budapest közparképítészetének története a kiegyezéstől az első 

világháborúig. Budapest, BFL, 2016. – 160 p. : ill. ; 27x23 cm. ISBN 978-615-5635-02-1. 

 

3) CSEPELY-KNORR Luca: Barren places to public spaces: a history of public park design 

in Budapest, 1867–1914. Budapest, BFL, 2016. – 160 p. : ill. ; 27x23 cm. ISBN 978-615-

5635-03-8. 

 

4) HIDVÉGI VIOLETTA: Áthallások: Ybl a Palota-negyedben. Budapest Főváros Levéltára, 

Városháza Kiadó, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár = Resonanzen : Ybl im Palast-viertel / 

[geschr. und hrsg. von Hidvégi Violetta] ; [Fotogr. Klösz György, Sebestyén László] ; 

[Übers. Toma Katalin, Salamon Márta] ; [Hrsg.] Stadtarchiv von Budapest, Városháza 

Verlag, Hauptstädtische Bücherei Ervin Szabó = Allusions : Ybl in the Palace quarter / 

written and ed. by Hidvégi Violetta] ; [photogr. Klösz György, Sebestyén László] ; [transl. 

by Toma Katalin, Salamon Márta] ; [publ. by] Budapest City Archives, Városháza Publishing 

House, Metropolitan Ervin Szabó Library. – Budapest: BFL [etc.], 2016. – 203 p. :  ill. ; 

27x23 cm. ISBN 978-615-5635-00-7 

 

5) SZAKOLCZAI Attila: Gyilkosság különös kegyetlenséggel. A Tóth Ilona és társai per 

komplex vizsgálata. Budapest, BFL, 2016. – 632 p. : ill. – (Disszertációk Budapest Főváros 

Levéltárából, ISSN 2060-1077 ; 3.) ISBN 978-615-5635-05-2. 

 

6) Diescher József. Pest, 1811. április 27. - Budapest, 1874. szeptember 28. Építészet és 

mesterség. Szerk.: Hidvégi Violetta, Marótzy Katalin. Budapest, BFL, 2016. – 200 p.: 

ill.ISBN 978-615-5635-04-5. 

 

7) VARGA László: A csepeli csoda. Weiss Manfréd és vállalata a Monarchiában. Budapest, 

BFL, 2016. – 366 p. (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949 ; 15.) ISBN 978-615-

5635-01-4. 
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