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Vezetői összefoglaló 

Az alábbiakban Budapest Főváros Levéltára 2015. évi munkabeszámolójának 

fontosabb elemeit kívánjuk összefoglalni: 

 

A 2015. évi intézményi költségvetéssel összefüggő kérdések 

 

 

Budapest Főváros Levéltára 2015. évben 731.850 eFt-os bevételi előirányzatból 

gazdálkodhatott. 

Ebből működési célú támogatás államháztartáson belül 16103 eFt, működési 

intézményi bevételt 63189 eFt,  működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson 

kívülről 12921 eFt, egyéb felhalmozású átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 152 

eFt, előző évi pénzmaradvány 87471 eFt, irányító szervi támogatás 552014 eFt volt. 

Budapest Főváros Levéltára 2015. évi bevételét - az eredeti előirányzathoz 

viszonyítva – 122 %-ban teljesítette. A Levéltár jelentős, több mint 100 milliós 

nagyságrendű pályázati tevékenységet végzett, melyet részletesen a 9. fejezetben 

ismertetünk. Budapest Főváros Levéltára 2015. évben kiadásait 677128 eFt-ban 

realizálta. Ezen belül működési célra 662594 eFt-ot, felhalmozási célra 14534 eFt-ot 

fordítottunk 2015. évben. 

Kiadási előirányzatán belül: 

- személyi juttatások    381975 eFt, 

- munkaadókat terhelő járulékok  106398 eFt, 

- dologi kiadásokra     174221 eFt, 

- felhalmozásra    14534 eFt-ot fordítottunk. 

A felhalmozáson belül beruházásra 13193 eFt-ot, felújításra 1341 eFt-ot költött a 

Levéltár. A 2015. éves kiadási szint 113 %, az eredeti előirányzathoz viszonyítva. 

A dologi költségek fedezésére kapott előirányzat azonban igencsak szűkösnek 

tekinthető. Havi szinten kb. 12.000 eFt-ból kellett gazdálkodnia az intézménynek a dologi 

kiadások tekintetében, ami nem sok, ha figyelembe vesszük, hogy a gáz és a villany díja 

átlagosan havi 4.332 eFt. A Levéltár 24 órás, porta-recepció szolgálata, a takarítása a 

jelenleg érvényes szerződések alapján havi 2125 eFt-ot tett ki. (Mind az portaszolgálatra, 

mind a takarításra vonatkozó szerződéseinket  felülvizsgáltuk, csökkentettük az igénybe 

vett szolgáltatások mértékét, így alacsonyabb szerződési árat értünk el. Ezeken a 

területeken további költségcsökkentés csak az igénybe vett szolgáltatás minőségének 

jelentős csökkenésével érhető el.) Ezekhez a költségekhez járultak még a telefon, 

internet, csatorna, víz, szemétszállítás díjai, felvonók, gázkazánok, tűzjelző-rendszer stb. 

éves kötelező karbantartási költségei, papír, festékpatronok a fénymásolókba, 

nyomtatókba, írószer, könyvtári könyvek, folyóiratok, épületgépészeti alkatrészek, 

villanycsövek stb.  

Több olyan tétel van, melynek költsége már tovább aligha csökkenthető, mivel a 

rendelkezésre álló lehetőségeket kimerítettük. Ilyen tétel a raktárak klimatizációja, mely 

nagyon energiaigényes, ugyanakkor a szabályozási lehetőségeket az utóbbi években a 

végletekig kihasználtuk.  
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Szervezeti változtatások 

 

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, másrészt az elmúlt időszak tapasztalatait 

figyelembe véve minimális korrekció történt az osztályok szerkezetében, létszámában, 

ezek közül a legjelentősebb az Informatikai osztály E-levéltári és Informatikai főosztállyá 

történő átszervezése volt. 

 

Az E-levéltári feladatok  

 

Intézményünk 2015. évi egyik legnagyobb szakmai feladata az elektronikus levéltári 

rendszer hatékonyabb üzemeltetése, a rendszerszerű folyamatok kialakítása, 

dokumentálása volt.  

 

A 2015. évben elvégzett fő feladatokat az alábbiakban összegezhetjük: 

 

o a beszerzésre került infrastruktúra, hardverek és szoftverek folyamatos 

üzemeltetése, 

o scopeArchiv (a BFL új Levéltári Nyilvántartó Rendszere, 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 rendbetétele, 

szükség esetén újramigrálása, 

 a Bild Assistent modul tesztelése a digitalizált állományok LNYR-

ben való publikálása érdekében, 

o az e-levéltári folyamatokat (iratátvétel, archiválás, hozzáférés, 

elektronikus állományvédelem) támogató Tessella szoftver esetében 

minta-iratátvételi projekt lebonyolítása, 

o tömeges mikrofilm-digitalizálás folytatása, 

o lapszkennerrel, könyvszkennerekkel történő tömeges digitalizálás, 

o a keletkező digitális állományok szakszerű archiválása. 

 

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

ráfordítást követelt az intézmény egészétől. Az informatika tevékenységének részletes 

bemutatását lentebb tesszük meg. 

 

MaNDA-projekt a BFL-ben 

 

Egyelőre 2016 február végéig, de a rendelkezésre álló információk szerint ezt 

követően is folytatódik a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) által 

szervezett Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogram, amelynek 

keretében 2015 elején még 4 fő dolgozott a levéltárban, de év közben sikerült az 

eredetileg ígért 6 fős keretszámot biztosítani. 

 

Gyűjtőterületi munka, iratátvételek 

 

Szinte minden évben a gyűjtőterületi munka a levéltári feladatellátás egyik 

leghangsúlyosabb területe. Az iratok egy bizonyos idő után az iratkeletkeztető részére 

teherré válnak, így a legjobban működő irattárakban sem fordítanak kiemelt figyelmet az 

ügyvitelből kikerülő iratokra, ami érthető is, hiszen a napi használat, az üzemszerű 

hivatali működés biztosítása az elsődleges. Éppen ezért kell a levéltárnak azt a pillanatot 

megragadni, amikor az irat értéke az iratkeletkeztető részére még nem zéró, de már 

szívesen át is adná azokat. Jogszabályi előírás erre a keletkezéstől eltelt 15 év, ez 

azonban néha rugalmasan kezelendő. Elsődlegesen az e-iratok terén kell már most és a 

jövőben még nagyobb rugalmasságra törekedni, mert ezek 15 év múlva már bizonnyal 

nem lesznek olvashatóak, mind az adathordozók, mind a formátumok gyors változása 
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miatt. 

2015-ben 573,42 ifm.-nyi, papíralapú iratanyagot, 4134 db. térképet, 173.389,34 

Mb elektronikus iratot vettünk levéltári őrizetbe, mindezek eredményeképp a BFL-ben 

őrzött levéltári anyag terjedelme 2015. év végén elérte a 34.338 iratfolyómétert. Az 

iratgyarapodások közül ki kell emelnünk a nagy sajtónyilvánosságot kapott 1944. évi 

adatszolgáltatási ívek BFL-be kerülését, amellyel az intézmény egy jelentős, a holokauszt 

és Budapest II. világháború alatti története tekintetében kiemelkedő forrásértékű 

iratanyaggal gyarapodott.  

Összességében 45 szerv esetében 72 szervellenőrzést tartottunk, elsősorban azért, 

mivel az iratátvétel előkészítése során egyszeri látogatás általában nem elegendő. Ezen 

kívül 27 szervnél véleményeztük az elkészített Iratkezelési Szabályzatot, a levéltári 

törvényben fogalt egyetértési jog figyelembe vételével. 159 illetékességi és gyűjtőköri 

szerv 536 selejtezési jegyzőkönyvét hagytuk jóvá, mely több esetben az iratok helyszíni 

megtekintésével járt együtt. 

 

Mikrofilmezés, digitalizálás, restaurálás 

 

Az állományvédelmi terület a BFL-ben jelentős változásokon ment keresztül az 

elmúlt években. A korábbi hagyományosnak mondható állományvédelmi tevékenységek 

(preventív állományvédelem a szerveknél, restaurálás, mikrofilmezés) mellé egyre 

markánsabban bejelentkezett a digitalizálás. Az e-levéltár projekt eredményeképp a BFL 

meglévő eszközei mellé minőségi ugrást lehetővé tevő digitalizációs eszközparkot szerzett 

be.  

A hagyományos állományvédelmi feladatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

2015-ben 1 kötet, 139 fólió, 1 füzet, 1 oklevél, 54 db tervrajz, 88 db térkép, összesen: 

75 m² került restaurálásra, 3 fotó, 8665 folio, 8 kötet, 4 füzet, 3527 tervrajz, 1663 m² 

pedig konzerválásra. 86 kötet újrakötése.  

 A digitalizálás minden munkafázisát a BFL digitalizálási szabályzatára épülő 

munkautasítások szabályozzák, ami jelentősen növeli a hatékonyságot. Az A/0-as 

(görgős, szélesformátumú) szkenneren 5016 különböző méretű tervrajzot ill. térképet 

digitalizáltunk, az A/1 Zeutschel könyvszkenneren 163.872, az A/2 Zeutschel 

könyvszkenneren 146.452 felvétel készült. A nagyobb formátumú szkennert elsősorban 

könyvek, míg a kisebbet közjegyzői okiratok digitalizálására használjuk, innen ered a két 

gép eltérő teljesítmény adata. A nagyteljesítményű lapszkenneren 145.843 felvétel 

készült el. 

A mikrofilm digitalizálás is nagy léptekkel halad: 1354 tekercs, azaz 1.778.146 

felvétel készült el. Az elkészült felvételek lehetővé teszik, hogy se az eredeti anyagot, se 

a mikrofilmet ne kelljen kutatótermi forgalomba kiadni, ami az állományvédelmi 

szempontokat erősíti. A digitális kutatás esetében jelentős könnyebbség, hogy az adott 

iratanyagot egy időben elvileg korlátlan számú kutató tekintheti meg. Az analóg 

hanganyagok digitalizálása is ugyanezt a célt szolgálja, 2015-ben 235 audio kazetta, 

valamint 16 db. orsósszalag digitalizálása történt meg. 

A képi digitalizálás során mindösszesen 2.239.623 felvétel készült el 2015-ben. Az 

elvégzett munka nagyságát mutatja, hogy a 700 főt foglalkoztató Magyar Nemzeti 

Levéltárban mindösszesen 2.500.000 felvétel készült el levéltári teljesítésben. 

 A BFL továbbra sem hagy fel az állományvédelmi célú mikrofilmezéssel: a 

beszámoló évében a 35 mm-es kamerán 42.856 felvétel, a 16 mm-es kamerán 241.458 

felvétel készült el. Ez látványos csökkenés a digitalizálás térnyerése mellett, ugyanakkor 

egy fenntartható működés mind humánerőforrás, mind a szükséges nyersanyag terén 

digitalizálási programjaink megvalósítását nagy mértékben szolgálja a MANDA projektben 

való részvételünk. A MANDA által biztosított munkatársak a digitalizálási projektek 

előkészítésében és az utófeldolgozási munkálatokban nyújtottak kiemelkedő értékű 

segítséget. 

 

Rendezés és segédletkészítés, adatbázis–építés 

 

A BFL 2015-ben 45,21 iratfolyóméternyi (ifm) iratot rendezett alapszinten, 

középszinten - ügyiratszinten 302,04 ifm. és középszinten – tételszinten pedig 20,45 ifm 
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anyagot. Darabszintű rendezést 94,52 ifm anyagon hajtottunk végre. Középszintű 

ellenőrző rendezés 136,57 ifm, darabszintű ellenőrzés 31,8 ifm iratanyag esetében történt 

Emellett 4170 terv ellenőrző rendezése is megtörtént. Raktárrendezés, mintaállványozás 

466,32 ifm. kapcsán történt. 

A segédletkészítés főbb adatai az alábbiak szerint alakultak 2015-ben: raktári 

jegyzék készítés, módosítás 1485,62 ifm. esetében történt meg; darabszintű segédlet 

18,68 ifm-hez, valamint 376 tervhez; tételszintű segédlet 101,72 ifm-hez, valamint 773 

tervhez; ügyiratszintű segédlet 63,78 ifm-hez. Fond- és állagismertető 177,84 ifm-nyi 

anyaghoz készült, 27,73 ifm. iratanyag esetében pedig a korábbi fond- és állagismertető 

került javításra. 

Az éves munka során 194.240 adatbázis rekorddal gyarapodott a BFL adatbázis 

építési tevékenysége, ami 1037 ifm. iratanyag feldolgozását jelentette. A hosszú évek óta 

tervszerűen folyó adatbázis-építés és a hozzá rendelt digitalizálás eredményeképp a BFL 

több internetes felületén (E-levéltári portál, Magyar Levéltári Portál és a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portálon) jelenleg egy millió 300 ezer, a BFL-ben őrzött irat adatai 

kutathatók, ezek közül mintegy fél millió irat digitalizálva is elérhető mintegy 1,5 millió 

oldalnyi terjedelemben.  

 

 

Kiemelkedő kulturális, közművelődési és tudományos rendezvényeink 

 

Kiállítások 

  

A 2015. évben két kiemelkedő színvonalú levéltári kiállítást is létrehoztunk: 2015 

júniusában nyílt meg a „Budapest +25 – Választás, mindennapok” című kiállítás, míg 

decemberben Szentpétervárott Tarlós István főpolgármester úr jelenlétével a „Budapest – 

a város és hídjai” kiállítás.  

Mind a szentpétervári, mind a moszkvai levéltári bizottságokkal gyümölcsöző 

együttműködés alakult ki, mely eddig már szakember cserében, kiállításokban öltött 

testet. 

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

Kálvin térig” c. kiállításunk a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Karral közösen létrehozott 

Ybl Makettek kiállítással kiegészülve, amely 2014. október 28-tól a Nemzeti Múzeumban 

került először közönség elé, majd több helyszínen is bemutatásra került Ezek: Tapolca, 

Székesfehérvár, Gödöllő, Kölesd, Pápa, Várpalota. 

 

Rendezvények 

 

2015-ben Budapest Főváros Levéltára kiemelkedő eseményei voltak a 2014-ből 

áthúzódó Holokauszt- és Ybl-emlékév kapcsán szervezett programjaink. 2015 március 

24-én került sor a Széttépett esztendők c. nagysikerű kiállításunk anyagára épülő 

tematikus honlap bemutatására (http://holocaust.archivportal.hu/), október 29-én pedig 

az Ybl Miklós munkásságát bemutató új tematikus honlapunk bemutatójára 

(http://ybl.bparchiv.hu/). 

Az év kiemelt rendezvénye volt a 2015. november 18-19-én megrendezésre kerülő 

V. Magyar várostörténeti konferencia, amelyet intézményünk az MTA Történettudományi 

Bizottság Várostörténeti Albizottságával és az Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 

Szerkesztőbizottságával közösen szervezett, a „Városok és természeti erőforrások” 

témakörben. 

Új rendezvénytípusként jelent meg a levéltár palettáján a 2015-ben útjára induló 

szakmai sorozat, amely keretében tudományos tevékenységet folytató munkatársaink 

mutatják be eddigi kutatási eredményeiket. Az előadássorozat „BFL+” címen került 

meghirdetésre.  

Szintén új rendezvényként került elindításra a „Problémafelvetés és útkeresés” 

című programsorozat, amely keretében 2015-ben három fontos szakmai terület kérdését 

jártuk körül, többek között hangsúlyos szerepet kapott a külföldi (német) levéltár-

pedagógiai tapasztalatok hasznosítása és a hazai gyakorlat bemutatása is. 

 

http://holocaust.archivportal.hu/
http://ybl.bparchiv.hu/
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Levéltár-pedagógiai foglalkozások 

 

A levéltár-pedagógiai kérdések az elmúlt években hangsúlyozottan jelentek meg a 

levéltár életében. A 2013-ben lezárt TÁMOP program, amely az iskoláskorú fiatalok 

számára mutatta be a levéltár világát, még négy évig fenntartandó szakaszban van. Ezen 

program keretei között a kialakított intézményi kapcsolatok fenntartása és bővítése a 

levéltár célja. A létrejött keretek továbbéléséhez 2015-ben is számos levéltár-pedagógiai 

foglalkozás megtartásával járult hozzá a levéltár.  

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. 2015-ben bővítettük azon intézmények körét, akik küldtek hozzánk 

látogatócsoportokat.  

 

Szakmai díjak 

 

Az Ybl Miklós Virtuális archívum a Magyar Levéltárosok Egyesülete által 2015-ben 

meghirdetett Év Levéltári Kiadványa Díj versenyen Levéltári adatbázisok kategóriában I. 

helyezést ért el, míg Géra Eleonóra – Oros András – Simon Katalin: Buda város 

tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1699-1703 c. kiadványa a Levéltári szakmai 

kiadványok kategóriában III. helyezést ért el. 

 

 

Digitális tartalomszolgáltatás 

 

 

Közreműködés a Magyar Levéltári Portál 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 (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 jelenleg mintegy 20, a Magyar Nemzeti Levéltár 

keretein belül működő megyei levéltár, valamint az Országos Levéltár, és a városi 

levéltárak közös kereső-adatbázisát teszi elérhetővé. Az MLP-t egy megújult honlap 

keretében az egyházi és az egyetemi levéltárak irányába nyitottabbá tettük, valamint 

NKA támogatással élő, internetes folyóirattá fejlesztettük. 

2015-ben több mint 800 ezer oldalnyi digitalizált képpel bővítettük az adatbázis-

rendszert (ebből 680 ezer oldal BFL-es, 55 ezer oldal egyházi levéltári és 80 ezer oldal 

egyetemi levéltári tartalom.) Az MLP-t az egyházi és az egyetemi levéltárak irányába 

nyitottabbá tettük, valamint NKA támogatással élő, internetes folyóirattá fejlesztettük, 

egy megújult honlap keretében. 2015. év nagy jelentőségű közgyűjteményi digitális 

fejlesztése volt a Hunagricana Közgyűjteményi portál április 1-jével történő beindítása. A 

portál az NKA kezdeményezésére az Országgyűlési könyvtár irányításával valósult meg. A 

BFL a portál kialakításának, tervezésének kezdetétől együttműködött a könyvtárral, a két 

fél együttműködési megállapodást is kötött április 3-án a Hungaricana tartalmainak közös 

fejlesztéséről, ennek keretében a levéltári területen a BFL az integrátor. A Hungarican-n 

már az induláskor közel 150 intézmény 15 millió oldalnyi tartalmát tette közzé. A BFL az 

eddig az MLP adatbázis-rendszerében szolgáltatott adataival és digitális tartalmaival járult 

hozzá a fejlesztéshez, így az MLP tartalmak ezentúl a Hungaricana rendszerébe 

integráltan is elérhetők. A döntés helyességét támasztja alá, hogy amíg az MLP napi 

látogatottsági száma 200-300 fő volt, addig a Hungaricana látogatottsága ma már eléri 

napi 4000 főt.  

 

Új intézményi honlap és az MLP portál megújítása 



 9 

 

A 2015-ös évet online felületeink megújításának éveként terveztük. A BFL által 

felügyelt honlapok (BFL, Magyar Levéltári Portál, e-levéltári, Lajta, Ybl, Holokauszt 

microsite-k, Facebook) jelentős „vérátömlesztést” kaptak. 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. A honlapnak a „hivatali” funkciók mellett meg kell felelnie 

napjaink kihívásainak, interaktívnak, felhasználóbarátnak, multi-médiás tartalmak 

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

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

megújulása azonban – a vállalkozó késlekedése miatt – 2016 elejére tevődött át. 

Új webes szolgáltatásaink, a Holokauszt- és az Ybl tematikus weblapok már a 

legújabb webes követelményeknek megfelelő technikával kerültek kidolgozásra és 

közzétételre. Teljes egészében megújult az angol és német nyelvű felület is, ami pedig 

nagy hiányossága volt eddig az oldalnak. Célunk, hogy az MLP-t egy könnyen kezelhető 

online folyóiratként működtessük a jövőben.  

 

A kapcsolatrendszer bővítése, együttműködési megállapodások 

 

A levéltár kapcsolatrendszerének építése és szélesítése fokozott figyelmet kíván, 

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. Ezt a kört a közösségi felületek (Facebook, Youtube) hatékonyabb 

kihasználásával bővítettük.  

A külkapcsolatok bővítését kívánják segíteni azok az együttműködési 

megállapodások is, amelyek 2015-ben köttettek. Együttműködési keret-megállapodás 

aláírására került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, Moszkva Város Levéltári 

Főigazgatóságával, a CEU-val, a Károli Gáspár Református Egyetemmel, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával (Beregszász), valamint jelentős sajtónyilvánosságot 

kapó esemény volt a Ferencvárosi Torna Clubbal kötött megállapodás aláírása. 2015-ben 

felvettük a kapcsolatot a Prágai Városi Levéltárral és a Hedielbergi Városi Levéltárral is. 

Meg kell említeni még a Hungaricana közgyűjteményi portál kapcsán az Országgyűlési 

Könyvtárral kötött megállapodást, mi szerint a közgyűjteményi portál levéltári integrátori 

szerkesztési feladatait Budapest Főváros Levéltára látja el. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

 

Budapest Főváros Levéltára a továbbra is igyekszik széleskörű nemzetközi 

együttműködések kialakítására, 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 legújabban a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi 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). 

A 2014-es évben szakmai kapcsolatot építettünk ki a szentpétervári városi 

levéltárak felügyeleti szervével, a Szentpétervári Városi Levéltári Bizottsággal. A 2014 

november végén Szentpéterváron aláírt együttműködési megállapodás értelmében 2015-

ben két-két fő helyszíni tapasztalatcseréjére került sor. Év végén a budapesti hidak 

kiállítás megnyílt Szentpétervárott, míg 2016-ban a szentpétervári hidakról készített 

kiállítás érkezik a BFL-be. 2015. május 12-14. között hivatalos látogatást tett 

Levéltárunkban Mihail Mihajlovics Gorinov, Moszkva Város Levéltári Főigazgatósága 

helyettes vezetője és Elena Valerjevna Agejeva, Moszkva Város Központi Állami 

Levéltárának igazgatóhelyettese. A látogatás végén a jövőbeni együttműködés kereteit 

tartalmazó megállapodás került aláírásra. 

A 2013-ban, majd 2014-ben nagy sikerrel megtartott projektünk folytatásaképp 

2015 őszén a Kárpát-medencei és egyházi levéltárosok szakmai továbbképzését harmadik 

alkalommal is megszerveztük. A háromnapos rendezvény fő célja volt, hogy a határon túli 
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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 harminckettő kolléga vett részt, tizenegyen a magyarországi egyházi 

levéltárakból a többiek öt környező ország (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, 

Ukrajna) levéltáraiból, illetve könyvtáraiból érkeztek. 

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 sikeressége is, illetve a 2014-ben 

elnyert alább részletezendő CO:OP projekt is. 2015-ben az ICARUS rendezvényein fogjuk 

képviselni a BFL-t (ennek költségeit az ENARC és a CO:OP projektből finanszírozzuk, 

tehát az nem terheli az intézményi költségvetést). 

 

 

2015-ben megvalósított kiemelkedő nemzetközi projektjeink 

 

Beregszászi Levéltár támogatására állományvédelmi segélyprogram 

megvalósítása 

 

2015. év kiemelt feladata volt a Kárpátaljai Területi Levéltár Beregszászi Levéltára 

részére nyújtandó állományvédelmi segélyprogram lezárása. A 2013-ban előkészített 

projekt megvalósítására 2014. június 2-án kötött szerződést a Külügyminisztérium, 

Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros Levéltára. A veszélyeztetett 

helyzetben lévő beregszászi levéltár anyagának megmentése érdekében két 

projektelemet valósítottunk meg: 1) Átfogó felmérést készítettünk a Beregszászi Levéltár 

helyzetéről. A felmérés keretében megtörtént a beregszászi levéltár állományvédelmi 

vizsgálata, az iratanyag fertőzöttségi szintjének megállapítása. A felmérés másik célja, 

hogy a levéltár jelenlegi épületének, illetve levéltári épületnek javasolt új beregszászi 

ingatlanok felmérése, felújítási–építési költségbecslés készítése volt. 2) Mintaprojektet 

indítottunk a beregszászi levéltár anyagának megmentésére. Az állományvédelmi 

mintaprojekt keretében állományvédelmi eszközök, hepaszűrős pórszívók, maszkok, 

speciális radírok, szivacsok, kefék stb. és nagy mennyiségben savmentes doboz 

beszerzését végeztük el a levéltár részére. A projekt keretében a beregszászi 

munkatársakat a helyszínen betanítottuk állományvédelmi feladatok ellátására. Az 

állomány nem fertőzött, portalanított kiemelkedő történeti értékű iratanyagának egy 

meghatározott része tekintetében pedig digitalizálási projektet valósítottunk meg, 

amelynek eredményeként a digitális állományok publikálásra kerülnek a világhálón 

 A projekt során kiépítésre került egy állományvédelmi munkaszoba, egy térképtári 

raktár és egy iratraktár részben modern, dexion-salgo állványokkal történő felszerelése 

is. Átadásra került mindaz a szakmai know-how, amit a BFL munkatársai az 

állományvédelem és a digitalizálás területén az utóbbi években, évtizedekben 

felhalmoztak. A Beregszászi Levéltár mintegy 11.000 kéziratos térképet őriz, ebből kb. 

4500 térkép ún. kataszteri térkép. Az 1856-1890 között 1:2880-as méretarányban 

készült ún. kataszteri térképek a mai napig a legrészletesebb alaptérképek az egész 

történeti Magyarország, ill. a Habsburg-monarchia és Ausztria-Magyarország 

viszonylatában. A BFL-nek jelentős tapasztalatai vannak a kataszteri térképek 

digitalizálásában és georeferált internetes közzétételében. A BFL által üzemeltetett 

Magyar Levéltári Portálon eddig 14 megyére vonatkozóan tettük közzé a digitalizált, 

településenként összeillesztett és georeferált (azaz teljes mértékben geokódokkal ellátott, 

összeillesztett, bármilyen térinformatikai rendszerbe elhelyezhető) térképeket. A 

Beregszászi Levéltár által őrzött 3 vármegye (Bereg, Ugocsa, Ung), térképeit ebbe a 

rendszerbe illesztve tettük közzé. A projektben mintegy 8000 db. térkép digitalizálása, 
georeferálása és a publikálása történt meg. (http://mapire.eu/beregovo/) 

 

http://mapire.eu/beregovo/
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ENArC – European Network on Archival Cooperation” projekt 

 

Budapest Főváros Levéltára 2009-ben elnyert nemzetközi konzorciális pályázata 

keretében részt vesz az ENArC projektben. Az „ENArC – European Network on Archival 

Cooperation” egy konzorciális pályázat, amelyet 10 közép-kelet-európai országbeli 

nemzeti levéltár (osztrák, cseh, szlovák, szlovén, horvát) és területi (bajor, BFL) és 

tudományos intézetei, illetve a Spanyol Kulturális Minisztérium hoztak létre az ICARUS 

(International Centre for Archival Research) keretein belül, és amely a Kultúra 2007–2015 

EU–s programra nyújtott be sikeres pályázatot. Sikerként könyvelendő el, hogy a nemzeti 

levéltárak mellett a BFL is tagja lett a konzorciumnak. A projekt 2010 végén indult és 

2015 áprilisáig tartott. Fő célja a projektben résztvevő intézmények digitalizálási 

munkájának meggyorsítása és internetes közös közzététele volt. A pályázat keretében a 

Levéltár 116.000 Euro támogatásban részesült 4,5 év alatt (mostani árfolyamon (310 

Ft/Euro) számolva: 35.960.000 Ft). A projekt keretében a BFL a Magyar Levéltári Portál 

fejlesztését és tartalombővítését végezte nagy sikerrel, az ENARC-nak köszönhetően 

jelentős mennyiségű BFL-es anyagot sikerült digitalizálunk és közzétennünk. Emellett 

részt vettünk a nemzetközi projekt külföldi konferenciáin, workshopjain. A projektről 

később részletesen beszámolunk. 

 

CO:OP projekt 

 Community as Opportunity – The creative archives´and users´network 

A közösség, mint lehetőség – A levéltárak és felhasználóik alkotói hálózata 

 

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 – 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 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 
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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, Madridi Egyetem, Biscay Tört. Egyházi Levéltára) 

vállalták, hogy a projekt ideje alatt 5-5 nemzeti Topotheque-t hoznak létre és nyitják 

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, 

kerületrészi) topotékák létrehozására. A projektet később részletesen ismertetjük. 

 

 

Úgy véljük, Budapest Főváros Levéltára 2015-ben is kiemelkedő szakmai 

teljesítményt nyújtott, ami az intézmény stabil gazdálkodásával és sikeres pályázati 

eredményekkel párosult, egyaránt szolgálva a fenntartó Főváros és a levéltárat használó 

állampolgárok, fővárosi és vidéki, valamint külföldi felhasználók érdekét. 

 

http://www.topotheque.eu/
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Budapest Főváros Levéltára 2015. évi részletes munkabeszámolója 

 
Az intézmény munkabeszámolója a szakalkalmazottak egyéni munkabeszámolói, a 

szervezeti egységek (I–IV. iratőrző osztály, az V. Tájékoztatási és közművelődési 

főosztály, az Állományvédelmi–, az Informatikai– és az Épület–fenntartási osztály) 

összesítő beszámolói alapján készült. 

1. Költségvetés, beszerzések lebonyolítása, épületfenntartás 

Költségvetés 

 

Budapest Főváros Levéltára 2015. évben 731.850 eFt-os bevételi előirányzatból 

gazdálkodhatott. 

Ebből működési célú támogatás államháztartáson belül 16103 eFt, működési 

intézményi bevételt 63189 eFt,  működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson 

kívülről 12921 eFt, egyéb felhalmozású átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 152 

eFt, előző évi pénzmaradvány 87471 eFt, irányító szervi támogatás 552014 eFt volt. 

Budapest Főváros Levéltára 2015. évi bevételét - az eredeti előirányzathoz 

viszonyítva – 122 %-ban teljesítette. A Levéltár jelentős, több mint 100 milliós 

nagyságrendű pályázati tevékenységet végzett, melyet részletesen a 9. fejezetben 

ismertetünk. Budapest Főváros Levéltára 2015. évben kiadásait 677128 eFt-ban 

realizálta. Ezen belül működési célra 662594 eFt-ot, felhalmozási célra 14534 eFt-ot 

fordítottunk 2015. évben. 

Kiadási előirányzatán belül: 

- személyi juttatások    381975 eFt, 

- munkaadókat terhelő járulékok  106398 eFt, 

- dologi kiadásokra     174221 eFt, 

- felhalmozásra    14534 eFt-ot fordítottunk. 

A felhalmozáson belül beruházásra 13193 eFt-ot, felújításra 1341 eFt-ot költött a 

Levéltár. A 2015. éves kiadási szint 113 %, az eredeti előirányzathoz viszonyítva. 

A dologi költségek fedezésére kapott előirányzat azonban igencsak szűkösnek 

tekinthető. Havi szinten kb. 12.000 eFt-ból kellett gazdálkodnia az intézménynek a dologi 

kiadások tekintetében, ami nem sok, ha figyelembe vesszük, hogy a gáz és a villany díja 

átlagosan havi 4.332 eFt. A Levéltár 24 órás, porta-recepció szolgálata, a takarítása a 

jelenleg érvényes szerződések alapján havi 2125 eFt-ot tett ki. (Mind az portaszolgálatra, 

mind a takarításra vonatkozó szerződéseinket  felülvizsgáltuk, csökkentettük az igénybe 

vett szolgáltatások mértékét, így alacsonyabb szerződési árat értünk el. Ezeken a 

területeken további költségcsökkentés csak az igénybe vett szolgáltatás minőségének 

jelentős csökkenésével érhető el.) Ezekhez a költségekhez járultak még a telefon, 

internet, csatorna, víz, szemétszállítás díjai, felvonók, gázkazánok, tűzjelző-rendszer stb. 

éves kötelező karbantartási költségei, papír, festékpatronok a fénymásolókba, 

nyomtatókba, írószer, könyvtári könyvek, folyóiratok, épületgépészeti alkatrészek, 

villanycsövek stb.  

Az intézményvezetés meghozta és a továbbiakban is meg fogja hozni valamennyi 

szükséges lépest a költségek csökkentése érdekében takarékos és átgondolt 

gazdálkodással. Ismét tervezünk augusztusban 1 hét, majd december végén ismételten 

egy hét kötelező szabadság kivételt, amely időszak alatt az épületet zárva tartjuk. Eddig 

ezzel a módszerrel a takarítás lemondásával, valamint a villanyáram fogyasztásának 

mérséklésével legalább 2.000 eFt-ot tudtunk megtakarítani. Fő prioritásunk, hogy a fenti 

takarékossági intézkedésekkel a Levéltár likviditását mindenképpen fenntartsuk, és hogy 

ezek a nehézségek a szolgáltatás minőségén, mennyiségén ne látszódhassanak.  

Az 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, 
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hogy a projekt keretében létrejött központi infrastruktúra és a Levéltárba került több, 

mint kétszáz millió Ft értékű hardver és szoftverrendszer fenntartási költségeit fedezni 

tudjuk. 

A szakmai munkánk színvonalának elősegítése érdekében ebben az évben is 

törekedtünk maximálisan kihasználni a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatok adta 

lehetőségeket, illetve igyekeztünk más pályázati forrásokat is igénybe venni. 

Beszerzések, épületfenntartás 

 

A BFL 2015-ben az alábbi fontosabb beszerzéseket és az épületfenntartással 

kapcsolatos fontosabb feladatokat tervezi valósította meg: 

A BFL szabad raktári kapacitása jelenleg mintegy 8.000 ifm., ami – ésszerű 

iratátvételekkel -  kb. 8-10 évre biztosítja az iratkeletkeztető szervektől a maradandó 

értékű iratok elhelyezését. A BFL vezetése éppen ezért elhatározta, hogy költségvetési 

lehetőségei függvényében bizonyos időközönként egy rögzített állványzattal rendelkező 

raktárat mobil állványzatúvá alakít át. 2015-ben az előző évben kiírt közbeszerzési eljárás 

alapján egy raktár mobil állványzatúvá történő átalakítása történt meg. A 13 MFt nettó 

értékű beruházás az év második felében valósult meg, A fix polcos rendszer kapacitása 

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

átépítés után 2054,4 fm, így a megnyert szabad kapacitás 801,6 fm. A tavalyi 

raktárátalakítás gyakorlatban több, mit 1000 fm kapacitásbővülést eredményezett, mivel 

egy korábban csupán könyvtári célra használt raktár került átalakításra. A jövőben a 

raktár egyik felét a könyvtári, másik felét levéltári anyag tárolására hasznosítjuk. 

Az épület átadását követően néhány évvel követően a szavatossági igények 

érvényesítésnek eredménytelensége miatt egy újabb megoldandó feladatként jelentkezett 

az udvari homlokzat dilatációs hézagai mentén a klinkertégla burkolatának repedéseinek 

megszüntetése. A repedések az épület állagának fokozatos romlását eredményezték. 

Intézményünk saját forrásai ezen feladat megoldásához nem bizonyultak elegendőnek. 

Szükségessé vált a fenntartói forrás biztosítása Ennek birtokában a projekt indításának 

feltételei megteremtődtek. Az ajánlati felkérés, szerződés aláírását követően a kivitelezés 

2014 október közepére realizálódott. Sajnos a kivitelezés során nem sikerült 

egyenszilárdságú megoldást biztosítani, így 2015. nyár elejére egyes téglák közti 

gumitömítések kiszáradtak, a téglák kilazultak. A kivitelező garancia keretében kijavította 

az eredetileg hibás megoldással rögzített téglákat.  

Sokáig nem halasztható feladat a BFL homlokzati fa nyílászárói elemeinek az 

időjárás hatásainak visszafordíthatatlan károsító hatások kivédése érdekében történő 

kezelése. Ez minden fa nyílászárónál jelentkezik, de leginkább azoknál, amelyek az épület 

külső vagy udvari frontján vannak. A „C” szárnyban egyes fa részek már rothadásnak is 

indultak. Egyre érezhetőbb a téli időjárásnál, hogy a nyílászárók hézagai közt húz a 

levegő, ami a munkatársak komfortérzetének zavarása mellett inkább azért jelent komoly 

gondot, mivel megnehezíti egy költséghatékony fűtésrendszer üzemeltetését.  A 

munkálatok elvégzésére 2015-ben nem állt fedezet rendelkezésre, megvalósítása a 

későbbiekben fenntartói forrás igénybevételével ütemezhető. 

A fenntartó kérésére elkészítettük a 2022-ig terjedő időszakra vonatkozóan a 

felújítási, beruházási tervet, minek alapján az elkövetkező évek tervezése kiszámíthatóbb 

lesz.  

A levéltár leginkább használt helyiségein az eltelt több, mint tíz év nyomot hagyott, 

ezért 2015. évben az épület konyhai és fürdőszobai része tisztasági festése elvégzésre 

került. Két munkaszoba tisztasági festését is sikerült megvalósítani. 

A takarékosság jegyében 2015. augusztusban ismét két hét kötelező szabadságra 

küldtük munkatársainkat. Az épülettel kapcsolatos rendszeres és folyamatos feladatok 

ellenőrzését, felügyeletét továbbra is az Épületfenntartási Osztály látta el, a gazdasági 

igazgató irányítása mellett. Az év utolsó negyedétől az általános főigazgató-helyettes 

vette át a feladatokat, mivel a korábbi osztályvezető nyugállományba vonult és 

felmentési idejét töltötte. 

 A levéltár épületének üzemeltetése, valamint a levéltári funkciók teljesítéséhez 

elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások, árubeszerzések, közbeszerzések 
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lebonyolítása is az osztály feladatai közé tartozott.  

Mindezeken kívül az épületfenntartás hatáskörébe tartozott a konferenciaterem 

üzemeltetése (hangosítás, világítás stb.), a folyamatos árubeszerzési és szállítási 

feladatok ellátása, továbbá a külsős épületüzemeltetők (takarítók, portások) ellenőrzése, 

illetve a saját személyi állomány épületfenntartással kapcsolatos tevékenységének 

koordinálása.  

2015-ben bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, amelynek megvalósításával 

jelentősen mérsékelni tudtuk a keletkező kommunális hulladék elszállítás után fizetendő 

költségeket. 
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2. Az E-levéltári feladatok 

 

Intézményünk 2015. évi egyik legnagyobb szakmai feladata az elektronikus levéltári 

rendszer hatékonyabb üzemeltetése, a rendszerszerű folyamatok kialakítása, 

dokumentálása volt. 

 

A 2015. évi fő feladatokat az alábbiakban összegezhetjük: 

 

 a beszerzésre került infrastruktúra, hardverek és szoftverek folyamatos 

üzemeltetése, 

 scopeArchiv 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 rendbetétele, 

szükség esetén újramigrálása. Raktári jegyzékek újra betöltése. 

2015 folyamán valamennyi, a scopeArchiv levéltári nyilvántartó 

rendszerbe a migráció során bekerült raktári jegyzék szabványos 

formába történő átalakítása a legfontosabb prioritás, mivel 

jelenlegi állapotukban a raktári jegyzékek kutatási segédletként 

való használata igen nehézkes. A „Raktári jegyzék” típusú 

rekordokat egységes adatszerkezetre alakítottuk át. 

 a Bild Assistent modul tesztelése a digitalizált állományok LNYR-

ben való publikálása érdekében 

o e-levéltári folyamatokat (iratátvétel, archiválás, hozzáférés, elektronikus 

állományvédelem) támogató Tessella szoftver esetében minta-iratátvételi 

projektet végeztünk, 

o folytattuk a tömeges mikrofilm–digitalizálást, 

o a lapszkennerrel, könyvszkennerekkel, valamint a térkép-szkennerrel 

történő tömeges digitalizálás nap gyakorlattá vált, 

o a keletkező digitális állományok szakszerű archiválása terén is 

előreléptünk. 

Továbbra is sürgetnünk kell 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, 

azonban a nem garanciális, gyártói hibajavítások, frissítések hiánya a rendszer 

működésének egészére nézve kockázatot jelent. A levéltár egymagában nem köthet ilyen 

szerződéseket, a NISZ Zrt. hivatalos álláspontját pedig még nem sikerült megismerni, 

mert a BFL és az MNL vezetőinek leveleire a NISZ Zrt. vezetői nem válaszoltak eddig. S 

bár a felelősség a NISZ Zrt. t terheli, a következmények elsősorban a levéltárat sújtják. A 

2015-ös évbe support támogatást a rendszer nem kapott.  

A 2014. évi tapasztalatok azt mutatták, hogy szükséges az Informatikai osztály 

átalakítása, így kerül sor egy E-levélári és informatikai osztály létrehozására. Az osztály 

vezetését e-levéltári projektben komoly gyakorlatot szerző és e-levéltári kérdésekben 

járatos levéltáros látja el, dr. Gerhard Péter személyében. A korábban elsősorban 

üzemeltetési feladatokat ellátó informatikai osztály feladatai jelentősen kibővültek az e-

levéltári teendőkkel. A változtatás meghozta azt az eredményt, hogy a levéltáros által 

vezetett informatikai osztály megfelelően tudja támogatni a szakmai osztályok e-

levéltárral kapcsolatos feladatait, illetve közvetlen és hatékony szerepet töltött be - az 

iratőrző osztályokkal együttműködve - a born-digital elektronikus iratok átvételében. Az 

e-levéltári teendőkkel kapcsolatos részletes feladatokat az informatikai feladatoknál 

tárgyaljuk. 

Az e-levéltári feladatokhoz kapcsolódik az állományvédelemnél részletesen tárgyalt 

tömeges digitalizálási projektek irányítása, felügyelete, támogatása is. 2015-ben 

folytattuk mikrofilmjeink tömeges digitalizálását, a két könyvszkenner folyamatosan 

digitalizáltunk szálas iratokat és köteteket, a lapszkennerrel pedig – a levéltár 

humánerőforrás lehetőségeihez mérten - folytattuk a tömeges digitalizálást. A térkép-

szkennerekkel saját térkép-anyagainkat tudjuk folyamatosan feldolgozni, másrészt a 
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kutatói igényeket elégítjük ki, míg az audiovizuális laborunkkal folytatjuk a 

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. 

 

3. Személyi ellátottság, munkaszervezés, szakmai szerepvállalások 

3.1. Munkaszervezés, személyi ellátottság 

 

A 2012. évi 135 főről a csoportos létszámleépítést követően 115-re csökkent a 

Levéltár létszámkerete. A több mint 70 millió forintos elvonás után, a jelenlegi 

létszámkeret bérköltsége a fenntartói támogatás alapján finanszírozható. Tekintettel arra, 

hogy a rezsicsökkentés a közületeknél nem érvényesült és az energiaárak sem 

csökkentek, valamint mind a gyűjtőterületi feladatok, mind a kutató- és ügyfélszolgálati 

megkeresések száma növekvő tendenciát mutat, ki kell jelenteni, hogy további 

racionalizálást az elvégzendő munka színvonalának megtartása mellett már nem tud 

elviselni a Levéltár. 

A csoportos létszámleépítés óhatatlanul évekre befolyásolta a BFL működését. Az 

osztályokon az elbocsátott munkatársak feladatait szét kellett osztani és egyes 

területekre kisebb energiákat tudtunk fordítani. A levéltári anyag mennyisége 

dinamikusan nő, az állampolgárok igényei egyre nagyobbak, mind kutatói, mind 

ügyfélszolgálati téren. Egyre inkább várják, sőt elvárják, hogy kutatásukat, állampolgári 

jogérvényesítéshez szükséges ügyeik intézését hatékonyan, gyorsan, lehetőség szerint 

interneten keresztül, on-line végezhessék.  

Munkatársaink a gyűjtőterületen is egyre nehezebb kérdésekkel szembesülnek, hisz 

az elektronikus iratkezelés terjedésével a hagyományos szakmai keretek kitágultak és 

más dimenzióba kerültek. Az államigazgatás részéről elvárás, hogy a felmerülő 

elektronikus iratkezelési kérdésekben is segítséget kapjanak levéltárunktól. Az Egységes 

Központi Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (EKEIDR) több BFL illetékességben 

tartozó szervnél bevezetésre került és a kormányzati tervek szerint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok is a rendszer részévé válnak majd. Az elektronikus iratok száma és az 

iratkezelésben betöltött szerepe jelentősen növekedni fog. 

Az elektronikus levéltár keretében a levéltárba érkező két könyvszkenner, a 

mikrofilmszkenner, a nagyteljesítményű dokumentumszkenner épp a fővárosi és 

szélesebb közönség érdeklődésének mind hatékonyabb kielégítését hivatottak szolgálni, 

azonban a kívülálló számára is egyértelmű, hogy a tömeges digitalizálás jelentős 

humánerőforrás igénnyel bír. A feladatok ésszerűsítésével, a munkaszervezésben rejlő 

lehetőségek kiaknázásával sikerült a létszámleépítés okozta károkat enyhíteni, az új 

feladatok ellátását is biztosítani, de ez minden levéltári munkatárstól maximális 

erőfeszítést követelt meg. 

Nagy segítséget jelent számunkra a MANDA országos kulturális digitalizációs 

közfoglalkoztatási mintaprogramjába történő bekapcsolódás, mely során 2015. évben 

elején négy, később hat fő munkája segítette sikerre digitalizációs céljaink 

megvalósítását. Elsődleges feladatuk továbbra is a közvetlenül veszélyeztetett és a 

használatból sürgősen kivonandó pesti telekkönyvi betétek (1878–1926) digitalizálásával 

kapcsolatos munka volt, továbbá az eddig rendkívül nehézkesen kutatható óbudai 

telekkönyvi betétek digitalizált mikrofilmjeinek feldolgozása és on-line kutatásra történő 

előkészítése. 

Továbbra is jelentős hangsúlyt fektettünk munkatársaink szakmai továbbképzésére. 

Többen Phd tanulmányokat folytatnak ill. doktori dolgozatukat készítik: Csáki Tamás (I. 

osztály), Jung Eszter (II. osztály), Török Péter (V. osztály). Koltai Gábor, Rácz Attila, 

Gerhard Péter (II. osztály) és Szakolczai Attila (III. osztály) sikerrel védték meg doktori 

disszertációjukat. 

A levéltár tudományos besorolású munkatársai több hazai és külföldi konferencián 

vettek részt, előadóként és hallgatóként egyaránt. A Gazdasági Hivatal, az 

Épületfenntartás és az Informatika munkatársai részére biztosítottuk az egy és több 

napos, szakmai továbbképzéseket, a BFL anyagi lehetőségeinek függvényében. 
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Nyilvánvaló, hogy megfelelő továbbképzési lehetőségek biztosítása nélkül a munkáltató 

nem várhat el a folyton változó jogi, pénzügyi és informatikai környezetben magas szintű 

helytállást. 

 

 3.2. A BFL munkatársainak szerepvállalása a hazai levéltárügyben 

 

Intézményünk elismertségét jelzi, hogy vezetői közül többen is szerepet kapnak a 

szakmai testületekben, egyesületekben. Dr. Kenyeres István tölti be 2014-től a Megyei és 

Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa (a volt Önkormányzati Levéltárak Tanácsának) 

elnöki tisztét, emellett 2012-től 2015-el bezárólag tagja volt a Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények kollégiumának (2012-2014 között vezette a kollégiumot). Kenyeres 

István az Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv, valamint a Fons (Forráskutatás és 

Történeti Segédtudományok) főszerkesztője, a Századok szerkesztője (kora újkori rovat), 

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 Egyesületének választmányának tagjai: 

Breinich Gábor, Haraszti Viktor és Kenyeres István. A több mint 150 közép–európai 

levéltárat és tudományos szervezetet tömörítő ICARUS (International Center for Archival 

Researches, Wien) elnökségében intézményünket Kenyeres István képviseli. Az ELTE BTK 

oktatójaként levéltári szakmai tárgyak oktatásában vesz részt Kenyeres István, Haraszti 

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

keretében tart levéltári vonatkozású előadásokat Kenyeres István.  

 

4. Gyűjtőterületi munka, iratátvételek 

 

A gyűjtőterületi munka elsődlegessége egyetlen levéltáros előtt sem kérdőjeleződhet 

meg. A folyamatos, előre tervezett, ütemezhető iratbeszállítások előkészítése ugyanakkor 

intenzív gyűjtőterületi munkavégzést követel meg. A maradandó értékű iratok átvétele az 

egyik legfontosabb értékőrző feladat, ám tervszerű előkészítés nélkül nem végezhető, 

hiszen a levéltári raktári kapacitások végesek. Jelenleg mintegy 8000 polcfolyóméter 

szabad tárolókapacitás áll rendelkezésünkre, ezzel kell ésszerűen gazdálkodni.  

2015 év végén a gyűjtőterületi osztályok adataira támaszkodva elkészült a három 

éves iratbeszállítási terv. Az elképzelések szerint éves szinten 700-800 ifm. iratanyag 

átvétele prognosztizálható. Ez azonban csak terv és minél távolabbra nézünk, annál 

inkább az, hiszen az irattárak nem termelő üzemek, amelyeknél pontosan tervezhetőek a 

keletkező iratmennyiségek. A levéltár minden közfeladatot ellátó szervnél törekszik arra, 

hogy a jogszabályi előírásokat betartatni, mi szerint „a levéltár számára átadandó 

ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött állapotban, levéltári őrzésre 

alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári terv szerint, átadás-

átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti 

(doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni.”  

Míg 2014-ben 563 ifm-nyi papíralapú iratanyagot, 4006 db. térképet, 20.951 Mb 

elektronikus iratot vettünk levéltári őrizetbe, addig 2015-ben 573,42 ifm-nyi, papíralapú 

iratanyagot, 4134 db. térképet, 173.389,34 Mb elektronikus iratot vettünk levéltári 

őrizetbe, mindezek eredményeképp a BFL-ben őrzött levéltári anyag terjedelme 2015. év 

végén elérte a 34.338 iratfolyómétert. 

A közigazgatás folyamatos változása, jelentős mértékű átalakítása miatt továbbra is 

kiemelt figyelmet fordítottunk az önkormányzatokra, az iskolákra, a kórházakra, a 

jogszolgáltatási, a rendőrségi szervekre. Ebben az évben is kiemelt feladat volt az 

ügyészségi, bírósági iratok beszállításra való előkészítése és átvétele, továbbá az 

önkormányzatok iratkezelésének, illetve az ott őrzött, döntően 1984-1990 között 

keletkezett ún. tanácsi anyagok levéltári átvételre történő előkészítése, illetve levéltári 

átvételének biztosítása. 

 

A 2015. évi gyűjtőterületi munka és állománygyarapítás köz- és magániratokra 

vonatkozó főbb tapasztalatait az alábbiakban foglaljuk össze: 
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Budapest Székesfőváros iratanyaga 

 

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 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 érétkű 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 állományvédelmi műhelye elvégezte az iratanyag tisztítását, restaurálását (több 

esetben vakolattól és egyéb szennyeződéstől sérült az iratanyag, illetve darabokra 

hullott). Az adatszolgáltatási ívek előkerüléséről, jelentőségéről és a restaurálásról a 

nemzetközi és hazai média is beszámolt (Telegraph, Le Monde, Guardian, Origo, Index, 

Népszava, RTL Klub stb.) Az iratanyag Budapest Székesfőváros tanácsi majd 

polgármesteri ügyosztályainak gyűjteményes iratai (1873-1968) fondjába kerültek 

besorolásra (IV.1420.r 1610/1944. ME. rendelet végrehajtásához felvett 

adatszolgáltatási ívek 1944 1,4 ifm). 

 

4.1. Főváros és kerületi önkormányzatok 

 

Az iratkezelési szabályzat és irattári terv elbírálása az egyik legfelelősségteljesebb 

feladat a levéltárosoknak, hiszen a maradandó értékű iratok keletkezésével, ügyviteli 

útjával, fennmaradásával kapcsolatban a levéltárnak az egyedi iratkezelési szabályzat 

kiadásánál egyetértési joga van.  

A Fővárosi Önkormányzat, Budapest Főváros Kormányhivatala, a II., a IV., az V., a 

VII., a XII., a XIV., a XV. és a XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 

valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a Budapest Főváros XIII. 

Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ, valamint a XIII. 

Kerületi Közszolgáltató Zrt. nyújtott be egyedi iratkezelési szabályzatot, illetve irattári 

tervet. 

Minden szabályzatról részletes értékelést készítettünk, többnek az előkészítésében is 

részt vettek munkatársaink, megelőzve így az esetleges félreértéseket, nézeteltéréseket. 

A selejtezési jegyzőkönyvek elbírálása a levéltár egyik elsődleges feladata, hisz a 

selejtezési jegyzőkönyvek átnézésével lehet kideríteni, hogy valóban csak a lejárt őrzési 

idejű iratok kerülnek kiselejtezésre.  

A Fővárosi Önkormányzatnál (6), valamint a II., a IV. (2), a VII., a VIII., a IX., a X., 

a XII. (4), a XIII. (3), a XV., a XVI. (2), a XVII., a XVIII. (5), a XIX., a XX., a XXI., a 

XXII. és a XXIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál (26), a NAV KMR Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságánál 

(5), a NAV KMR Regionális Adó Főigazgatóságánál (7), a Fővárosi Közterület-hasznosítási 

Társulásnál, a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
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Szolgálatnál, illetve a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

Intézményműködtető és Fenntartó Központnál végzett selejtezések jegyzőkönyveit 

bíráltuk el, összesen 26 szervtől 76 darabot. 

A szervlátogatások mind a levéltári iratátvétel, mind az iratkezelés és selejtezések 

ellenőrzésének nélkülözhetetlen eszköze.   

Szervlátogatás a Fővárosi Önkormányzatnál (3 alkalom), az I. (2 alkalom), a III., a 

VII., a XVIII., a XX. és a XXI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál volt. A 

szervlátogatások célja az iratanyag felmérése, az esetleges iratátadás előkészítése, 

valamint a selejtezés ellenőrzése volt. 

A szervlátogatások célja minden esetben az irattárak állományvédelmi ellenőrzése, a 

kint levő iratállomány és az elektronikus adatvagyon felmérése, az iratátadások 

előkészítése, valamint a selejtezések ellenőrzése volt.  

Az önkormányzatok esetében 2015-ben összesen 89,52 ifm maradandó értékű iratot 

iratot vettünk át. A II. Főosztály 2015-ben összesen 205,18 ifm önkormányzati iratanyag 

átvételét tervezte, de a Budapest Főváros Kormányhivatalánál történt személycserék 

miatt csak 2015 végén indulhatott el a kormányhivatalnál a Fővárosi Tanácstól átvett 

kisajátítási ügyek és a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság iratai átadás-átvételének 

előkészítése, így nagyobb mennyiségű iratanyag átvétele húzódott a 2016. évre. 

 

4.2. Jogszolgáltatási szervek 

 

Bíróságok, ügyészségek, büntetés-végrehajtás 

 

Az első félévben három fontos jogszolgáltatási iratkezelési szabályzatot és tervet 

kellett véleményeznünk: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, és az Országos Bírói Hivatal (OBH). Sarusi-Kiss Béla 

főosztályvezető az OBH munkacsoport meghívott szakértője volt. 

A közjegyzői iratok beszállításával összefüggésben többször is meglátogattuk a 

Törvényszék irattárát, ellenőrizve az előkészületeket, részint jegyzékelve az anyagot.  

Megindultak a beszállítások a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetből a javító-

nevelés anyagaival. A fogvatartotti iratok átadása éppen csak elkezdődött, majd 

munkaerőhiányra hivatkozással leállt. A beszállításokat megelőzően a levéltárosok is 

aktívan részt vettek az iratanyag összekészítésében. A PKKB átadta az 1964 utáni 

anyagok mikrofilmeit és a rossz felvételek eredeti iratanyagát, valamint az ezekhez 

tartozó segédkönyveket.  

Átvettük a Budapesti Fegyház és Börtön 1990-ig szabadult fogvatartottjainak 

dossziéit (XXV.101.b) több beszállítás során, 1951-1990 évkörben és 122,16 ifm 

terjedelemben. Megindultak a beszállítások a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetből 

is, egyelőre a javító-nevelő intézeti anyagokkal (XXV.102, két beszállítás, 1959-1978, 

32,28 ifm), VII.102.a. (fogolytörzskönyvek, 1945-1950) 9,6 ifm. 

A Fővárosi Törvényszék vegyes titkos elnöki iratanyagot (XXV.4.h, 1938-2008, 4,2 

ifm) adott át. 

A főosztály iratanyaga jelentősen gyarapodott az állami közjegyzői irodák iratainak 

folyamatos beszállításával is. Nevezetesen: XXV.201.a. (okiratok, 1956-1991) 68,1 ifm, 

XXV.201.b. (hagyatéki ügyek, 1985-1986) 71,93 ifm, XXV.201.e. (földtörvényes ügyek, 

1987-1989) 3,12 ifm, egyéb VII. és XXV. fondfőcsoporthoz tartozó kötetek 16 ifm. 

Budapest XVIII-XIX. Kerületi Bíróság 5,54 ifm, a Fővárosi Főügyészség (és alárendelt 

ügyészségek 7,26 ifm, a PKKB 99,32 ifm, valamint PKKB (kerületi bíróságok, 1953-57) 

6,93 ifm (kötetek), továbbá átadták az 1965-1981 között keletkezett, de selejtezett 

polgári iratok munka- és biztonsági felvételeit 556 db mikrofilm tekercs terjedelemben. 

Szervlátogatásokra részint az iratbeszállításokkal kapcsolatban került sor, részben a 

beszállítandó iratanyag ellenőrzéseként, beázások kapcsán, részben (a Budapesti Fegyház 

és Börtönben) a selejtezés és iratátadás ellenőrzéseként, segítéseként. Összesen 11 

szervnél 24 alkalommal jártunk, de ehhez hozzá kell tenni, hogy a Budapesti Fegyház és 

Börtönnél egyszerre hárman–négyen teljes napokat töltöttek a III. Főosztály 

munkatársai. 

Selejtezési jegyzőkönyveket 31 szervnél 41 esetben bíráltunk el. Közöttük számos 

új ügyvédi iroda jelentkezett selejtezési szándékkal. 
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Rendvédelmi szervek 

 

A gyűjtőterületi munka 2015-ben is elsősorban a selejtezési jegyzőkönyvek (377 db 

BRFK, 5 db RRI) záradékolással záruló ellenőrzését jelentette. A BRFK-n háromszor 

ellenőriztük a helyszínen az irattárakat, és foglalkoztunk az iratkezelési szabályzat 

módosítási koncepciójával is. A BRFK-t nyolcszor, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot 

egyszer ellenőriztük a helyszínen. Megkezdtük a BRFK iratainak komplex vizsgálatát (IX. 

és XI., valamint I. kerület esetében), melynek befejezése 2016-ra húzódott át. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tavaly megkezdett ellenőrzése is 

folytatódott, és összesen hat helyszínen zajlott. Egy alkalommal a Dologház utcai 

helyszínen segítettünk leválogatni a levéltárérett iratokat.  

Rendészeti területen iratanyag beszállítás idén több alkalommal történt, amely a 

XXIV. 1. BRFK iratai (vegyes) fondját érintette 11.16 ifm terjedelemben (1957-2012), 

illetve 12,24 ifm fogyatéki anyag 1948-1952, valamint új fondként a XXIV. 1602. 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági iratai (Király utca) 0,03 ifm (1992-

1993). A Repülőtéri Rendészeti Igazgatóság egyszer adott át anyagot (3,4 ifm 1994-

1996). 

  

4.3. Intézetek, intézmények 

 

Oktatási intézmények – iskolák 

 

Az oktatási intézmények terén folytattuk a 2014. évben megkezdett gyűjtőterületi 

munkát érintő felülvizsgálatot. A bejelentett selejtezések kapcsán több esetben is 

kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk az iskolákkal. A látogatások során kiemelt szempont 

volt az egyes intézmények profilja, így került sor ágazati szakközépiskolák, általános 

iskolák, pedagógiai szolgáltató központok, illetve a Hallássérültek Tanintézetének 

meglátogatására.  A gyűjtőmunka elengedhetetlen része volt a más helyeken őrzött 

iratok számbavétele is, ennek részeként felkerestük a Fővárosi Önkormányzat irattárát is. 

Mivel a koncepcióhoz az oktatási intézményrendszer irányítói-fenntartói oldalának 

ismerete is legalább olyan fontos, ezért felvettük a kapcsolatot az MNL Országos Levéltár 

munkatársaival, akik információkat adtak a KLIK, illetve az Oktatási Hivatal 

iratkezeléséről, annak működéséről és az intézmények által őrzött iratokról. Az éves terv 

részeként meglátogattuk a Pedagógiai Múzeumot is (bemutatták a gyűjtemény főbb 

jellemzőit, a „levéltárinak tekinthető anyagok” rendszerét stb.), valószínűleg az 

eredményes gyűjtőmunkához érdemes lesz összehangolni hosszabb távon a két 

intézmény céljait. 

Az év második felében sikerült felvenni a kapcsolatot a Fővárosi Pedagógia 

Szakszolgálattal (az intézmény alá vonták össze a Budapesten működő szakértői 

bizottságokat és kerületi nevelési tanácsadókat), az igazgató közreműködésével a 

fenntartó KLIK Fővárosi Tankerületének vezetője lehetőséget biztosít az intézmények és a 

keletkező iratok behatóbb vizsgálatára a következő évben (két szakértői és egy kerületi 

intézmény révén).  

Az év folyamán összesen tizenöt intézményt kerestünk fel, ezt követően került sor a 

nevelési-oktatási intézményeket érintő gyűjtőköri koncepció előzetes felvázolására. Bár 

az intézmények részéről alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptunk, tényleges 

iratbegyűjtésekre csak a felső szintű jóváhagyás függvényében kerülhet sor a következő 

évben (több iskola iratanyagának begyűjtése függőben van). Részben a gyűjtőterületi 

munkához, részben a levéltári feldolgozáshoz kapcsolódik az oktatási intézmények 

történeti adattára, sajnos ezen a téren – tekintetbe véve a scopeArchiv raktári 

jegyzékeinek javítására fordított munkaidőt – nem sikerült az illetékes szervezeti egység 

munkatársainak kilépnie a tesztelés fázisából (kialakításra került az adattár struktúrája, 

megtörtént bizonyos kerületi iskolák adatainak felvitele, és ehhez kapcsolódóan a 

szervdossziék és fonddossziék vizsgálata).  

Az elbírált selejtezési jegyzőkönyvek száma ezen a területen 24 volt (kilenc óvoda, 

tizenhárom iskola és két pedagógiai intézmény). 

A jelenleg érvényben lévő 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet nem rendelkezik a 

levéltári átadásról, szemben a korábbi 11/1994 (VI.8.) MKM rendelettel, amely a határidő 
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nélkül őrzendő iratoknál a keletkezést követő ötven év utáni átadást, intézményi 

megszűnés esetén pedig azonnali átadást írt elő. Mivel a rendelet által nem 

selejtezhetőnek tekintett irattári tételek – jogbiztosító funkciójuk okán – elsősorban az 

állampolgári adatszolgáltatáshoz köthetők, ezért 2014. évtől az új gyűjtőköri szempontok 

kidolgozásáig a IV. osztály felfüggesztette az anyakönyvek begyűjtését. Mindez különösen 

indokolt a jelenlegi gyakorlat függvényében, ugyanis az iskolák és fenntartók 

előszeretettel akarják ezen iratokat levéltárba adni, megszabadulva az adatszolgáltatással 

összefüggő irattári feladatoktól. A levéltár nincs felkészülve több száz iskola irattári 

funkciójának betöltésére (erre külön finanszírozást sem kap), így csak a közvetlen fizikai 

megsemmisülés veszélyének kitett iratok átvételéről-mentéséről lehet egyelőre szó. 

 

Kulturális intézmények 

 

A kulturális intézmények közül továbbra is folyamatban van a Budapesti Művelődési 

Központ anyagának átadása, amely azonban az év közepén a BMK-nál bekövetkezett 

intézményi átszervezések miatt a 2016. évre tolódik.  

Egy előzetesen benyújtott selejtezési jegyzőkönyv alapján megpróbáltuk 

feltérképezni a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad iratait, az intézmény levéltárral 

kapcsolatos álláspontját, illetve az arra szakosodott közgyűjtemény (Országos 

Színháztörténeti Múzeum és Intézet) gyűjtőmunkáját. Mivel a helyzet teljesen 

rendezetlen, ezért a területet érintő levéltári munka további vizsgálatokat igényel. 

 

Egészségügyi intézmények 

 

A BFL IV. főosztálya megkezdte a gyűjtőmunka felülvizsgálatát, a bejelentett 

selejtezések révén pedig négy intézménnyel felvette a kapcsolatot. Megtörtént a VIII. 

kerületi Auróra utcai Rendelőintézet ideggondozójának és nemibeteg-gondozójának 

betegnyilvántartási iratai mintavételes kiválogatása, elkezdtük a Rókus Kórházban 

található egykori városi kórházi időszakból származó iratok, valamint a Jahn Ferenc 

Kórház betegnyilvántartásainak levéltári értékelését is. A BFL egészségügyi 

gyűjtőmunkáját felülvizsgáló koncepció elkészülte a 2016. év első negyedéve végére 

várható – érdemi iratátvételek itt is csak a koncepció elfogadásának függvényében 

realizálhatók. 

 

4.4. Területi államigazgatási szervek 

 

Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatalától befejeztük az eredetiben 

történő használatból kivont, ugyanakkor jelentős részben veszélyeztetett állapotú 

térképanyag átvételét. A BFL térképtár állománya a 2014–2015. évi átvételekkel 

összesen mintegy 8000 térképpel gyarapodott. 2015-ben az 1. sz. Körzeti Földhivatalban 

kezelt, 1880–1950 között keletkezett 1296 db. térkép – jórészt külső kerületek 

sokszelvényes térképsorozatai – átvételére került sor. A térképekkel együtt használatra 

megkaptunk összesen 11 db. tízfiókos térképtároló szekrényt is – ezekben a térképek 

tömör elhelyezése után sok szabad hely marad, miáltal egy időre a terítve tárolt tervek és 

térképek elhelyezése is megoldást nyer.  

A Földhivatallal kötött megállapodás szerint az átvett anyag nem digitalizált részét 

nagyon gyors ütemben át kellett rendeznünk a BFL rendszerének megfelelően, hogy az 

Állományvédelmi Osztály végre tudja hajtani annak konzerválását és a digitalizálását. A 

jó munkaszervezés eredményeként a hivatalnak határidőre átadhattuk az általa igényelt 

digitális másolatokat.  

Átvettük a Földhivatal által digitalizált tulajdoni lapok fájljait, ami lehetővé teszi az 

eredetik nagyobb fokú kímélését, a levéltár pedig átadta az általa digitalizált V. és XIV. 

kerületi tulajdoni lapok digitális állományát.  Az átvett állomány mennyisége több mint 

2,4 millió fájl, de mivel a szkennelés fekete-fehér 200 dpi-ben történt, ez csak 42,1 GB 

tárhelyet foglal. A Földhivatalban digitalizált anyag fájlelnevezései nem tükrözik a 

helyrajzi számot, a kapcsolatot csak az ingatlan-nyilvántartási adatbázis biztosította, a 

nélkül a fájlelnevezések nem értelmezhetők. A képi állomány és a helyrajzi számok 

kapcsolatára vonatkozó adatokat Excel-táblázatban megkaptuk. A fájlok átnevezését és 
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mappázását az Informatikai Osztály megkezdte, de a tömeges átnevezés igen sok 

problémát vet fel (számos esetben nem egyszerű 1:1 kapcsolat a fájlok és a helyrajzi 

számok között), igazán gyors és hatékony módszert még nem sikerült rá találni. Az 

átszámozás jelenleg a II. kerületnél tart. Felgyorsítása érdekében azt tervezzük, hogy az 

egyedi kezelést igénylő rekordokat kiemeljük, és ezek azonosítását, kapcsolatának 

meghatározását osztályunk fogja elvégezni, a többi rekord tömeges átnevezése így 

remélhetőleg 2016-ban elvégezhető lesz. A végcél az lenne, hogy az anyag OCR-ezve 

integrálható legyen a levéltári digitalizálás eredményeképpen létrejött tulajdoni lap 

adatbázisba.   

A nagy nyári irattári elázások a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának Sas utcai 

irattárát is érintették. Idejében megejtett állományvédelmi szemle eredményeképpen 

intézkedés történt az anyag fertőtlenítésére, így sikerült megelőzni jelentős 

iratpusztulást.  

2015-ben átvettük még Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi 

Központjának 1991–1995 között keletkezett, csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos 

maradandó értékű iratait, illetve (a Fővárosi Munkaügyi Központ Ellenőrzési Osztály 

folytatásaként) Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv 1980 utáni munkavédelemre vonatkozó maradandó értékű iratait. 

E három irategyüttessel mintát tudunk biztosítani az 1980 utáni munkaügyi és 

munkavédelmi szervek működéséről. 

Helyszíni irattár ellenőrzés történt még a NAV KMR Regionális Adó 

Főigazgatóságánál és Budapest Főváros Kormányhivatalánál. 

 

4.5. Közüzemek 

 

A gazdasági szerveket érintő gyűjtőterületi munka középpontjában – az éves 

tervnek megfelelően – két önkormányzati tulajdonban lévő cég iratainak begyűjtése állt. 

A BKV Zrt. esetében gyakorlatilag megtörtént a jogelődök és a vállalati időszak iratainak 

begyűjtése, sőt a jó együttműködés nyomán olyan, előre nem tervezett irattárak 

„bukkantak elő”, mint például az egykori személyzeti irattár 1930-as évekig visszamenő 

anyaga. Összességében a kb. 2500-2700 folyóméternyi anyag feltérképezésével, 

kiválogatásával, selejtezésével és beszállításával gyakorlatilag lezárult az elmúlt két év 

levéltári átadásának folyamata (az irattárak teljes terjedelme kb. 5000 folyóméter). Az év 

során a BKV Zrt. irattárából összesen 30,48 ifm-nyi iratot szállítottunk be a BFL-be. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. esetében még sohasem történt levéltári átadás, 

2015-ben összesen 40,32 ifm iratot gyűjtöttünk be. 

Az iratkezelések terén – a korábbi évekhez hasonlóan – néhány, a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő cég kereste meg a levéltárat (BKK Közút Zrt., FŐTÁV 

Zrt., FŐKERT Zrt., BVK Holding Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt.). Mindenképpen érdemes 

megemlíteni, hogy sikerült alternatív javaslatot kidolgozni három céggel együttműködve 

(BKV Zrt., BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt.), a továbbiakban ugyanis a cégek az irattári 

terveiket egymással összehangolva készítik, illetve aktualizálják, így egy-egy feladat 

egymás közötti átadása kapcsán különösebb akadályok nélkül kerülhet sor azok irattári 

terven való átvezetésére. A beküldött selejtezési jegyzőkönyvek száma 22 volt. 

 Megvalósult a Főkert Nonprofit Zrt. által őrzött fotódokumentációk történeti értékű 

részének (5,4 ifm) 2013-ban előkészített átvétele. Általános probléma, hogy míg az 

átvett különféle méretű nagyítások kezelése és feldolgozása nem okoz gondot, a diákkal, 

negatívokkal érdemben nem tudunk foglalkozni.  

 

4.6. Gazdálkodó szervek 

 

A gazdasági szervek esetében a gyűjtőterületi munka legnagyobb körét továbbra is 

a felszámolási, végelszámolási bejelentések tették ki (~ 9000 bejelentés érkezett), 

mindez azonban csak minimális eredményt hozott. Mindenféleképpen felülvizsgálatra 

szorul az eddigi gyakorlat, mivel az elmúlt időszakban csak olyan eljárások kapcsán 

kezdeményeztünk kapcsolatfelvételt pl: Újpest FC Football Club Kft. f.a., Baumax 

Magyarország Zrt. v.a., Játéksziget Kft.f.a., EVM Háztartásvegyipari és Kozmetikai Zrt. 

f.a., amelyekről elsődlegesen nem a hónapokkal később beérkezett bejelentésekből, 
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hanem a sokkal pontosabb és részletesebb nyomtatott és elektronikus gazdasági sajtó 

révén tájékozódtunk.  

Kiemelt feladat volt a BFL illetékességébe sorolt vállalatok szervnyilvántartásának 

felülvizsgálata. 166 cégnél megtörtént az értékelés (megszűnt cég, jogutódok felkutatása, 

a MNL-be került, értékhatár alatt/felett, az iratanyag megléte stb.), ehhez kapcsolódóan a 

kapcsolatfelvételek száma tizenöt volt, azonban mindezek – az átalakulások óta eltelt időt 

figyelembe véve – már mind eredménytelenül zárultak. Jelenleg csak egy felszámolt 

gazdálkodó szerv esetében van folyamatban az iratok átadása (a RICO Kötszerművek 

iratai). 

Miután a gazdasági iratok feldolgozásának egyik hangsúlyos eleme idén is a 

textilipari fondok rendezése volt, felvettük a kapcsolatot a Textilipari Műszaki 

Tudományos Egyesülettel, annak érdekében, hogy a BFL őrizetében lévő, gyakran a 

vállalatok működéséről csak rendkívül szűken informáló, töredékes stb. iratanyagokat 

érdemben kiegészítsük. A TMTE nyári hírlevelében közölte is a felhívásunkat, amelyre 

közel tucatnyian jelentkeztek, ugyanakkor a beszámolók többnyire az iratok 

megsemmisüléséről szóltak. Jelenleg egy átadásról folyik az egyeztetés. 

A Kossuth Holding Zrt. - Pergamen Kft. ügyében megkezdtük a már kiválogatott 

iratok beszállítását, ennek következő fordulója, illetve az iratok gyarapítása január elejére 

marad (ez nyolc gazdálkodó szerv kb. 200-250 kisdoboznyi iratanyagát jelenti). 

A gazdasági szervek gyűjtőterületi munkájának egyik kiemelt része az (egykori) 

fővárosi közüzemek iratainak begyűjtése, így az idei évben a FŐGÁZ Zrt-vel vettük fel a 

kapcsolatot. A céggel ugyan évekkel ezelőtt kötött egy átadási megállapodást a BFL, 

ennek azonban nem lett foganatja, így teljesen elölről kellett kezdeni a kapcsolatépítést. 

A rendszeres látogatások, az iratanyagok felmérése (kb. 10-12000 folyóméter), a FŐGÁZ 

BFL-ben lévő iratanyagának részletes bemutatása nyomán – igazgatósági jóváhagyás 

függvényében – a jövő év első negyedében valószínűsíthető a levéltári átadás.  

 

4.7. Egyesületek, személyes iratok 

 

Az egyesületek ügyében az év második felében megkezdtük a civil szervezetekre 

vonatkozó gyűjtőterületi koncepció kidolgozását, ennek elkészülte szintén a következő év 

első negyedévében várható. Az iratátvételek terén – a tavalyi év folyamán kiválogatott – 

„Szépen emberül” Alapítvány iratait vettük át a Hajdú-Bihar Megyei Levéltártól (2,64 ifm). 

A Hajnal István Kör anyagának értékelése jelenleg folyamatban van, míg a Ferenczi 

Sándor Egyesület digitális archívuma esetében folytatni kell a kapcsolatépítést. 

A személyes magániratok esetében a gyűjtőmunkát jelentősen elősegítette az NKA 

által finanszírozott iratvásárlások lehetősége. Az iratok felkutatása ezen a területen 

folyamatos (jelenleg tizenöt esetben zajlik az iratértékelés vagy az átadókkal való 

konzultáció, a vásárlás és/vagy ajándékozás előkészítése).  

Vásárlások révén a XIII-as fondfőcsoport 1,88 iratfolyóméterrel, ajándékozás révén 

0,12 ifm-rel (összesen: 2,00 ifm), míg a XIV-es fondfőcsoport ajándékozás révén 8,75 

ifm, míg vásárlás révén 5,84 iratfolyóméterrel bővült (összesen: 14,54 ifm). 

 

 

 (Az intézmény gyűjtőterületi munkájára ld. még az 1. számú, az 

iratgyarapodására  2. számú mellékletet.)  

 

 

5. Állományvédelmi feladatok, mikrofilmezés, digitalizálás 

5.1. Állományvédelmi feladatok szervezése, restaurálás, köttetés 

  

Az állományvédelmi főosztály tevékenysége sokrétű, a hagyományos 

állományvédelmi feladatokon át a digitalizáláson keresztül a kreativitást igénylő kiállítás 

installálásáig terjed. Az állományvédelem kebelén belül egy restauráló-könyvkötő műhely 

és egy mikrofilmező-digitalizáló műhely működik, szükség szerinti személyi 

átcsoportosításokkal. Az állományvédelmi feladatok esetében az iratőrző osztályok 
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munkája is jelentkezik az elért eredmények számszerű adataiban. 

 A beszerzett hardver és szoftver eszközök segítségével a műhelyben akár egy 

teljes kiállítás grafikai szerkesztését el tudjuk készíteni, majd az elkészített grafikai 

anyagot különböző hordozókon meg is tudjuk jeleníteni. Saját kiállításaink anyaga is így 

készül, de megrendelésre is dolgozunk. igény esetén. A kutatói megkeresésekre történő 

másolatkészítéseket is az állományvédelmi műhely végzi el. A műhely egy munkatársa az 

épületfenntartás munkatársával közösen biztosítja a stúdió üzemeltetését is. 

 A szakképzett restaurátorok preventív állományvédelmi tevékenysége, hogy az 

iratőrző osztály szervlátogatásán – igény esetén, de levéltári iratátvétel előkészítése 

esetén mindig – részt vesznek. Ha fertőzöttség gyanúja merül fel, akkor az iratanyagról 

mintát vesznek, melyet a BFL laborjában – a hazai levéltárak közt egyedülállóként – 

kitenyésztenek és így pontos állományvédelmi intézkedési tervet tudnak javasolni. 

 A 2015. évben nagy volt a személyi mozgás az állományvédelmi főosztályon, 

ennek ellenére sikerült a tervezett és nem tervezett munkákat rugalmasan megoldani. Az 

osztályon sok volt a táppénzen töltött napok száma, több esetben ez személyenként a 

20-25 napot is meghaladta, ebből adódóan, mind a mikrofilmezés, mind a könyvkötés, 

fotószkennelés elvégzett munkamennyisége elmaradt a tervezetthez képest.  

 A munkaszervezés prioritásai a következők voltak: mikrofilmszkenner folyamatos 

működtetése, mikrofilm digitalizálás, mikrofilm szerkesztés, ellenőrzés. Könyvszkennerek 

működtetése minél hatékonyabb gépidő kihasználással. A harmadik prioritás a 

térképszkennerek működtetése, mivel komoly vállalás volt elkészíteni a négyezer db 

térkép digitalizálását és átadását a Földhivatalnak, október végére. Ehhez kellett hangolni 

a térképek digitalizálás előtti restaurálását és konzerválását.  

A közel 600 kötet lapra szedésében a könyvkötő kollegák mellett a mikrofilmező és 

Manda-s kollegák is részt vettek. Így tudtuk megvalósítani hét fővel a kötetek 

szétszedését és átadtuk az II. főosztálynak mikrofilm előkészítésre az első negyedévben 

A restaurátoroknak nem tervezett munkájuk volt, a szeptember végén levéltárba 

került, mintegy 7000 db A/3, 1944-es adatszolgáltatási ív restaurálása, amelyet három 

restaurátor végzett el december elejére. Az állományvédelmi főosztályon nincs olyan 

munkatárs, aki csak egy munkafolyamatot lát el, összehangolt napi konzultáció és 

ellenőrzés szükséges ahhoz, hogy az intézményi állományvédelmi tervezett és vállalt 

feladatok megvalósuljanak. 

Az állományvédelmi osztály restaurátorai mind a III. határon túli levéltáros képzés, 

mind a 2014-ben elkezdett beregszászi projekt sikeréhez hozzájárultak. 

2015 év elején indult a Budapest Főváros Levéltára által akkreditált 

„Állományvédelmi feladatok meghatározása, tervezése, végrehajtása” című 30 órás 

önköltséges képzés, levéltárosok részére. A tanfolyam elméleti és gyakorlati óráit az 

intézményben dolgozó állományvédelmi szakemberek tartották meg. Ennek hatására pld. 

megalakult a MNL Szabolcs Szatmári Bereg Megyei Levéltárának Állományvédelemmel 

foglalkozó teamje. Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ részére a levéltárban 

állományvédelmi szakmai napot rendeztünk, levéltár látogatással egybekötve. 

A restaurátori munka mellett intézményünk több esetben is kivitelezett kiállítást külső 

megrendelő (MNL Veszprém Megyei Levéltára) részére. 

A levéltár 2015-ben is rendezett kiállítást, a II. főosztály szervezésében a 

„Budapest +25 Választás, mindennapok” című kiállítás készült el, amelyben tevékenyen 

közreműködött az Állományvédelmi osztály is. Az állományvédelmi osztály frissen végzett 

média grafikusa, Ármay Szabó Ádám nevéhez fűződik Szentpéterváron bemutatásra 

kerülő „Budapest - a város hídjai” című kiállítás látványtervének elkészítése és 

kivitelezése, a mintegy négy hétig tartó munka nehézségét fokozta az orosz nyelvű 

szövegek szerkesztése, elrendezése. A megrendelő, a fenntartó és készítő örömére 

sikeresen debütált a kiállítás Szentpéterváron. 

 Az oktatások, kiállítások kivitelezése mellett az állományvédelem másik nagy 

területe a levéltári anyag hossztávú megőrzése feltételeinek folyamatos figyelemmel 

kísérése. A számítógépes raktári mérések mellett, heti rendszerességgel ellenőriztük és 

dokumentáltuk a raktárak klimatikus viszonyait. Elvégeztük a raktárak állományvédelmi 

szempontú értékelését is különös tekintettel a kötetek, károsodott térképek szabályos 

tárolására. A felmérésen kifogásolt hibákat, az iratőrző főosztályok kijavították. 

Az év során tizennyolc szervlátogatáson vett részt állományvédelmi szakember és 
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minden esetben ellenőriztünk mikrobiológiai aktivitást a beszállításra kerülő iratanyagon. 

Ezzel elkerülhető, hogy penészgombával szennyezett iratanyag kerüljön levéltárunkba. A 

budapesti augusztus 17-ei heves esőzéseknek következtében, több iratőrző szerv estében 

is beázásra került sor. A levéltár azonnal segítséget nyújtott az iratőrző főosztályokkal 

közösen a kialakult vis-major helyzetben. A legfontosabb az elázott iratok azonnali, 

szakszerű mentése volt. Minden esetben intézkedési tervet dolgoztunk ki, melyet 

megküldtünk az iratőrző szervnek és néhány esetben főigazgatói szinten is (levélben vagy 

a helyszínen) nyomatékosítottuk a helyzet megoldásának fontosságát.  

Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatalától első ütemben beszállításra 

került közel 2.000 darab tervrajz konzerválását, digitalizálását végeztük el, majd azt 

követően a 1. sz. (Budafoki úti) Körzeti Földhivatalban kezelt 1.341 db térkép 

konzerválására, restaurálására, digitalizálására került sor. Az erősen károsodott, 

gyantasavas tervrajzokat az új savtalanító kádban savtalanítottuk, mintegy 80 db térkép 

került így digitalizálható állapotban. A savtalanításhoz mintegy 70 liter alkoneket 

használtunk fel. Ezzel a kémiai eljárással a gyantasavat alkohollal kioldjuk a vegyi 

fülkében a térképekből, így a dokumentumok kémhatása lúgos lesz, mely biztosítja a 

hossztávú megőrzésüket. Minden indokolt esetben elvégeztük a térképek savtalanítását, 

mert nem csak a digitalizálás a cél, hanem az eredeti erősen károsodott primer levéltári 

anyagok megőrzése is.  

 Kiemelkedő a restaurátorok 8.665 folio és 3.527 db terv konzerválása, amely nagy 

részét a szeptemberben előkerült 1944 évi adatszolgáltatási ívek gyors, szakszerű 

restaurálása teszi ki. (két hónap alatt 7000 fólió restaurálása, három restaurátor 

munkája) A levéltárba bekerült adatszolgáltatási ívekről restaurátori dokumentációt, 

mikrobiológiai és kémiai anyagvizsgálatokat végeztünk. Megállapítható volt, hogy a 1930-

40 években Fűzfői Papírgyárban, gyantás-timsós enyvezéssel gyártott papír volt az 

alapanyaga az adatszolgáltatási íveknek. A papír cellulóza: fenyő és fasziszolat volt, 

ennek köszönhetően a dokumentumok kémhatása 4,08 (savas) volt. Ez jónak mondható, 

mert a vakolat mésztartalma hozzájárult ahhoz, hogy a közel hetven évig befalazott 

dokumentumok kémhatása nem csökkent le drasztikusan az idő folyamán. Az 

adatszolgáltatási ívek kis része mintegy 400 ív volt vakolattal- és egyéb 

szennyeződésekkel borított, ezeket az íveket a restaurátorok szárazon tisztították és a 

szakadásokat kiegészítették japán papírral.  

A könyvkötőknek az éves kötészeti munkájuk mellett mintegy 300 kötet lapra 

szedését is el kellett végezniük az első negyedévben. A könyvkötők és restaurátorok 

együtt végzik a kötetek és tervek-térképek konzerválását, tehát a szakmai 

munkamegosztás itt is érvényesül az osztályon belül.  

 

5.2. Mikrofilmezés 

 

Budapest Főváros Levéltára a Nemzeti Levéltárral ellentétben nem kívánja a 

mikrofilmezést, mint iratvédelmi eszközt felszámolni, ezért csökkenő mértékben, de 

tervszerűen folyik az állományvédelmi célú mikrofilmezés. A jelentés évében a következő 

fondok, állagok kerültek mikrofilmezésre: 

A kerületi elöljáróságok veszélyeztetett állapotú iparlajstromainak mikrofilmezése 

(IX-XIV. kerület IV. 1478.c., IV. 1479.d., IV. 1481.b., IV. 1480.g., IV. 1482.d. IV. 

1483.b.) és ennek ellenőrzése is megtörtént, így az anyag eredetiben történő kutatása a 

2016-os évtől megszüntethető lesz.  (Összesen 23.487 felvétel) 

Budapest Székesfőváros Főpolgármestere (IV.1402.b) előző évben már előkészített 

iratainak mikrofilmezése kapacitáshiány miatt a tervezettnél mérsékeltebb ütemben, de 

folytatódott. (Összesen – 19.369 felvétel.) 

Pest Város Tanácsának iratai (IV.1303.f) előkészített iratai mikrofilmezésének 

tervezett folytatására kapacitáshiány miatt nem került sor.  

A II. Főosztály vezető testületi iratanyagainak tervezett digitalizálása kapcsán az 

Állományvédelmi Főosztály munkatársaival történt egyeztetések során az a döntés 

született, hogy az erősen savas, vékony, esetenként rongálódott papírok nem teszik 

lehetővé a tömeges iratdigitalizálást, ezért a már korábban elkészült mikrofilmek 

digitalizálása, illetve a további mikrofilmezések és az új mikrofilmek digitalizálása mellett 

döntöttünk. Ez azt jelenti, hogy a II. iratőrző osztály nem digitalizálásra, hanem 
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mikrofilmezésre készítette elő az iratokat. A tanácsi iratok közül az V. és VII. Kerületi 

Tanács VB, illetve a VIII. Kerületi Tanács ülései jegyzőkönyveinek mikrofilmezésre 

előkészítése történt meg. A munka során a másodpéldányokból kiemelt kiegészítéseket 

helyükre illesztettük, a jegyzőkönyvek belső rendjét kialakítottuk/ellenőriztük, az 

oldalakat pedig pagináltuk. 

A pártiratok közül – az iratanyag fizikai kondíciói miatt – az MDP kerületi 

bizottságok mikrofilmezését, illetve az arra való előkészítést tartottuk a legfontosabb 

feladatnak. Ehhez egyrészt a kerületi vezető testületi iratok rendezése, másrészt az 

iratanyag mikrofilmezésre történő előkészítése volt szükséges (lapszámozás, kapcsok 

eltávolítása, palliumozás stb.). 2015-ben az MDP XVII., XIX., XXI. és XXII. Kerületi 

Bizottsága vezető testületi ülés-jegyzőkönyveinek az előkészítése történt meg. Mindez azt 

jelenti, hogy ezzel befejeződött az MDP kerületi bizottságok vezető testületi iratainak 

2007-ben elkezdődött mikrofilmezésre történő előkészítése. E munka befejezése után 

folytattuk a több éve abbamaradt MSZMP-iratok előkészítését is, az MSZMP XIV. Kerületi 

Bizottsága vezető testületi jegyzőkönyveinek előkészítését, ami 2016-ban fejeződik be. 

Mikrofilmezésre kerültek a II. Kerületi Tanács VB-ülések (1974–1990), a IV. Kerületi 

Tanács VB-ülések (1960–1990), az V. kerületi tanácsülések (1950–1990) és a VI. kerületi 

tanácsülések jegyzőkönyvei (1950–1990), valamint az MDP XVII. Kerületi Bizottsága 

vezető testületi jegyzőkönyvei. 

 

5.3. Digitalizálás 

 

Az Elektronikus levéltár projekt keretén belül világszínvonalú digitalizáló 

eszközparkkal gazdagodott a BFL, melynek segítségével a már meglévő adatbázisokhoz 

nagy tömegben sikerült a leírás alapjául szolgáló iratokat (képeket) csatolni.  Mind a 

mikrofilmezés, mind pedig a digitalizálás előkészítése és utóellenőrzése az iratőrző 

osztályok részéről nagy munkaidőráfordítással járó feladatokat jelent. Az előkészítő 

munkálatokba ezért szükség esetén bekapcsolódik az állományvédelmi osztály is, egyes 

projektekben pedig a MANDA-projekt keretében nálunk dolgozó közfoglalkoztatottakat 

alkalmazunk. A felvételezés az Állományvédelmi osztály feladata, az elkészült digitális 

állományok archiválásában pedig az E-levéltári és informatikai osztályra hárul 

kulcsszerep. 

A levéltár szervezetében, de nem jogviszonyban a Magyar Nemzeti Digitális 

Archívum (MaNDA) által szervezett Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási 

Mintaprogram keretében 4, később 6 fő közfoglalkoztatott dolgozott. A program 

keretében folytatódott a kiemelten veszélyeztetett állapotú és erősen kutatott 1878–1926 

közötti pesti telekkönyvi betétek digitalizálása. A közfoglalkoztatottak végezték az elő- és 

utómunkálatokat (fizikai előkészítés, metaadatok rögzítése, majd a képek mappákba 

rendezése, ellenőrzése, javítás, pótlás, betétenkénti PDF-állomány elkészítése). 

Ennek azért is nagy a jelentősége, mert erre a nagyon időigényes manuális munkát 

kívánó feladatra a BFL-nek a létszámleépítés után már nem maradt kapacitása 

A fotó- digitalizáló műhely a két térképszkenneren együttesen 5.016 tervrajz-térkép 

digitalizálását végezte el, valamint a 2015-ös évben 1354 mikrofilm tekercs, 1.778.146 

digitális felvétel készült el. Befejeztük a múlt évben megkezdett állami anyakönyvek és 

népbírósági perek mikrofilmjeinek digitalizálását.  

A könyvszkennereken mintegy 300.000 felvétel készítettünk, nehézséget okozott a 

közel 6.000 db 3-4 kg-os alumínium térkép lemezek digitalizálása. Mind a mozgatásuk, 

mind a digitalizálásuk szakmai kihívást jelentett a levéltári operátornak. Az A/2 

könyszkenneren az évek óta folyamatos munkát adó közjegyzői iratok és telekkönyvi 

betétek digitalizálása folyt.  

Az EU Kultúra 2007–2013 keretprogramja keretében finanszírozott ENArC 

(European Network on Archival Cooperation) nemzetközi projekt keretében jelentős 

digitalizálási, adatbázis-építési és internetes publikációs tevékenységre nyílt lehetőségünk 

a 2011–2015 közötti időszakban. Az ENArC projekt keretében került sor részben külső 

vállalkozó bevonásával az 1686–1873 közötti budai és pesti tanácsülési jegyzőkönyvek 

digitalizálására és internetes közzétételére. A budai jegyzőkönyvek 1687-től 1831-ig 

(néhány technikai okokból eredő hézagot leszámítva) a 2015. évi feltöltéssel elérhetővé 

váltak a Magyar Levéltári Portálon. A további budai kötetek nagy része méretproblémák 
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miatt nem alkalmas a szkenneren történő digitalizálásra. A munka ezért a pesti 

jegyzőkönyvekkel folytatódott.  

 IV.1202.a. Pest város tanácsának jegyzőkönyvei, 1830–1859 – 17 ifm, 93.891 

felvétel, ami a több éve folyó digitalizálás folytatása, melynek eredménye a Magyar 

Levéltári Portálon jelenleg 1815-ig került közzétételre. Elkészült az év során 146 kötet 

(1859-ig). (Az eredetileg tervezett mennyiség közel kétszerese készült el.) Az 1838-ig 

terjedő rész (104 kötet) közzétételére NKA pályázatot nyertünk. 

IV.1319. Pest város Tanácsának iratai – Elnöki iratok 1851–1852 – 0,42 ifm 

előkészítése; IV.1343.f. Pest város Visszaállított Városi Törvényszék iratai, Válóperek 

1866–1872 – 0,36 ifm előkészítése.  

XII.1. Budai kapucinus rendház és plébánia iratai, 1787–1946 – 0,45 ifm, 2351 

felvétel. A Kapucinus Rend saját levéltár létrehozását tervezi, vissza kívánja igényelni az 

eredeti anyagot, ezért volt sürgős a digitalizálása. 

A BFL ún. biztonsági raktárban őrzött anyagok digitalizálásának teljessé tétele 

megtörtént. (IV. 1002. nn, IV. 1018, IV. 1202. v, 1002. ii, IV. 1227, V. 1.cc, XV. 5., 6, 

XXXIV. 1.a, 1.c) – 2735 felvétel  

XV.19.c.11. Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti Főosztály fotói, 

1960–1970-es évek. A 2014-ben előkészített fényképeken túl a fennmaradó 500 nagyítás 

digitalizálásra való előkészítése is megtörtént. Az Állományvédelmi Osztály ez évben az 

összesen több mint 2700 felvételből az egyes városrendezési szempontból kiemelt 

útvonalak mentén álló épületekről készült, fotókartonra ragasztott 970 fénykép 

digitalizálását végezte el.  

XV.37.c. Pesti telekkönyvi betétek, 1878–1926. A MaNDA által szervezett Kulturális 

Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogram keretében folytatódott a kiemelten 

veszélyeztetett állapotú és erősen kutatott 1878–1926 közötti pesti telekkönyvi betétek 

digitalizálása. A 2016 február végéig tartó jelenlegi program keretében a 6500-10000. sz. 

betétek digitalizálását tűztük ki célul, azokat egyelőre a 8900. számig adtuk át 

digitalizálásra, mintegy 78.000 felvétel készült el. A közfoglalkoztatottak végezték az elő- 

és utómunkálatokat (fizikai előkészítés, metaadatok rögzítése, majd a képek mappákba 

rendezése, ellenőrzése, javítás, pótlás, betétenkénti PDF-állomány elkészítése). – 78.153 

felvétel 

XV.37.d. Budapesti telekkönyvi betétek – tulajdoni lap tervezetek, 1970-es évek. 

Tömeges digitalizálás a dokumentumszkenneren, aminek célja az V. és XIV. ker. tulajdoni 

lapoknál kialakított módszerrel, OCR-ezéssel adatbázis létrehozása. Csak a felvételek 

készültek el, az előkészítést a MaNDA közfoglalkoztatottak végezték, a további 

munkálatokra (OCR, adatbázis) az Állományvédelmi és az Informatikai Osztálynak nem 

volt kapacitása – 133.749 felvétel 

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

térképek, 1883–2000 – 6300 db. A 2014-2015-ben átvett földhivatali térképek 

konzerválása és digitalizálása során összesen 3400 térkép(szelvény) került konzerválásra 

és kb. 6300 térkép lett digitalizálva.  

A Földhivataltól átvett digitális állományok a hivatalnak a BFL Térképtáráétól 

teljesen eltérő rendezési elvét leképező fájlelnevezések, ill. a felvételek minőségi 

hiányosságai miatt archiválási célra nem bizonyultak felhasználhatónak, ezért vált 

szükségessé minden releváns térkép konzerválása is digitalizálása. 

Jelentős állományvédelmi kapacitást kötött le az Ybl Miklós Virtuális Archívum, 

illetve kisebb részben a „Budapest – a város és hídjai” című kiállítás számára válogatott 

tervek, iratok, fényképek konzerválása, restaurálása, digitalizálása. Az Ybl-archívum 

számára elsődlegesen a különféle közigazgatási iratsorozatok Ybl-épületekre vonatkozó 

iratai, a ferencvárosi plébániatemplomnak a Közületi Tervtárban található tervrajzai, ill. a 

Budapesti Műemléki Felügyelőség (XV.17.e.306) iratai között található fényképek kerültek 

digitalizálásra. A projektben közreműködő, a dokumentumokat közzétételre átengedő 

Magyar Nemzeti Galéria Ybl- iratainak, valamint a Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli 

Múzeum Építészeti Gyűjteményében őrzött számos Ybl-tervrajznak a konzerválását és 

digitalizálását is levéltárunk végezte el.  

A Fővárosi Ingatlanrendezési iroda 2014-ben átvett térrajzainak (XV.17.e.308) a 

rendezése 2015 novemberére fejeződött be, így az iratanyag digitalizálása a 2016-os 

évben lesz elkezdhető. Az Építési Ügyosztályok Tervtárának (XV.17.d.329) adatbázisban 
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való feldolgozására ez évben nem állt rendelkezésre pályázati forrás, így a tervek 

tömeges, tervszerű konzerválására és digitalizálására nem került sor. 

Az I–IV. Kerületi Tanács tanács- és VB-ülési jegyzőkönyvek mikrofilmről történő 

digitalizálása lezárult. A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése hangfelvételei közül 193 db 

hangkazettát került digitalizálásra. 2015-ben az Informatikai Osztály 1430 mikrovoks 

(REP) fájlt alakított át mp3 formátumúvá, a hosszú távú megőrzés feltételeinek 

megteremtése érdekében. 

Folytatódott a közjegyzői okiratok digitalizálása (VII.173., VII.175.). A korábban 

szkennelt közjegyzői okiratok (VII.176., VII.179.a., VII.187.a., VII.222.a., VII.224.a.) 

ellenőrzése is megtörtént.  

Digitalizálásra került továbbá a Budapesti Fegyház és Börtön (Gyűjtő) tavaly 

beszállított elítélt törzslapjainak teljes állaga (VII.101.p.), amelynek mozgatását és 

adminisztrálását végeztük (a digitalizált állományt ellenőriztük). A járásbírósági peres és 

perenkívüli iratok (VII.12.b.) rendezése kapcsán a szokásos állományvédelmi teendőket 

(vasalás, ragasztás stb.) ugyancsak elvégeztük. Megkezdődött az igazolásfellebbezési 

anyag (XXV.1.b) mikrofilmezése, valamint a népbírósági mikrofilmek (XXV.1.a) 

digitalizálása.  

A vállalati iratok köréből a XI.1519.r jelzetű BSZKRT Közlönyök, a magániratok 

köréből a XIV.83 jelzetű, Ritter Irén operaénekes iratainak (6 db. orsós szalag) 

digitalizálása, illetve azok ellenőrzése történt meg. Befejeződött a XI.1519.r BSZKRT (és 

érdekkörébe tartozó vállalatok) jelentéseinek és zárszámadásainak, valamint a statisztikai 

évkönyvek digitalizálásra való előkészítése 7000 oldal terjedelemben. 

A hanganyag digitalizálása az elmúlt évek teljesítményéhez képest növekedett, 

mintegy 250 db audio-hang-video anyagot digitalizáltunk. A legveszélyeztettebb 

adathordozók, a mágnes szalagok, folyamatos megőrzése, digitalizálása előnyt élvez az 

állományvédelmi feladatok között. 

A képi digitalizálás során mindösszesen 2.239.623 felvétel készült el 2015-ben. Az 

elvégzett munka nagyságát mutatja, hogy a 700 főt foglalkoztató Magyar Nemzeti 

Levéltárban mindösszesen 2.500.000 felvétel készült el levéltári teljesítésben. 

 

A szakmai osztályok állományvédelmi előkészítő munkáinak felsorolását a 3. sz. 

melléklet tartalmazza. 

Az állományvédelmi osztály tevékenységének összesített számadatai: 

 

Feladat megnevezése: Számszerű eredmények: 

Restaurálás 
1 kötet, 1 füzet, 1 oklevél, 139 folio, 54 db 

tervrajz, 88 db térkép, összesen: 75 m² 

Konzerválás 
3 fotó, 4 füzet, 8.665 folio, 8 kötet, 3.527 db 

tervrajz 1 663 m² 

Köttetés 86 kötet 

Lapra szedés digitalizáláshoz 580 kötet 

Digitalizálás A/O szkenner 5.016 db terv-térkép 

                      A/1 szkenner 163.872 felvétel 

                      A/2 szkenner 146.452 felvétel 

Fotószkenner A/4 232 fotó és 62 dia 

Dokumentumszkenner 145.843 felvétel 

Mikrofilm digitalizálás 1354 tekercs, 1.778.146 felvétel 

Analóg hanganyag 

digitalizálása. 

235 hangkazetta, 

16 db orsósszalag 

Mikrovoks konvertálás (3 ülés) 

Mikrofilmezés 284.314 felvétel 
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6. Az iratanyagok rendezése és segédletezése, adatbázis–építés, levéltári 

nyilvántartások vezetése 

 

A BFL 2015-ben 45,21 iratfolyóméternyi (ifm) iratot rendezett alapszinten, 

középszinten - ügyiratszinten 302,04 ifm. és középszinten – tételszinten pedig 20,45 ifm 

anyagot. Darabszintű rendezést 94,52 ifm anyagon hajtottunk végre. Középszintű 

ellenőrző rendezés 136,57 ifm, darabszintű ellenőrzés 31,8 ifm iratanyag esetében 

történt Emellett 4170 terv ellenőrző rendezése is megtörtént. Raktárrendezés, 

mintaállványozás 466,32 ifm. kapcsán történt. 

Segédletkészítés főbb adatai az alábbiak szerint alakultak 2015-ben: raktári 

jegyzék készítés, módosítás 1485,62 ifm. esetében történt meg. Darabszintű segédlet 

18,68 ifm-hez, valamint 376 tervhez készült, tételszintű segédlet 101,72 ifm-hez 

valamint 773 tervhez készült, ügyiratszintű segédlet pedig 63,78 ifm-hez készült. Fond- 

és állagismertető 177,84 ifm-nyi anyaghoz készült, 27,73 ifm. iratanyag esetében a 

korábbi lekészült fond- és állagismertető került javításra. 

Az éves munka során 194.240 adatbázis rekorddal gyarapodott a BFL adatbázis 

építési tevékenysége, ami 1037 ifm. iratanyag feldolgozását jelentette. A BFL-ben hosszú 

évek óta tervszerűen folyó adatbázis-építés és a hozzá rendelt digitalizálás 

eredményeképp több, mint egy millió leíró adatban kereshetnek az érdeklődök az 

Interneten keresztül, és a leíró adatokhoz rendelve mintegy 700.000 digitális kép is 

azonnal megtekinthető. 

 

6.1. Az iratőrző osztályok fontosabb rendezési feladatai 

 

Hagyományos levéltári anyag rendezése 

 

A levéltári anyag rendezettségi szintjei különbözőek és optimális, de valójában soha 

be nem következő állapot, ha az évente átvett iratok mennyiségével megegyező, vagy 

több az évente legalább középszinten rendezett iratok mennyisége. Bár az iratok átvétele 

iratjegyzékkel, szabályozottan történik, a levéltári rendezési utómunkálatok 

elengedhetetlenek.  

 

Darabszintű, azaz a legalsó irategységig lemenő szintű rendezés az alábbi fondok, 

állagok esetében történt:   

XV.17.d.329. Építési Ügyosztályok Tervtára, 1873–2006 – 21,6 ifm. A kutatók által 

kikért, még rendezetlen tételek darabszintű rendezése folyamatos. XV.37.h Telekkönyvi 

és ingatlan-nyilvántartási iratok gyűjteménye, Földhivatali térképek, 1883–2000 – 5133 

db. térképszelvény esetében, mivel a Földhivatal levéltárunkétól eltérő rendszerben 

kezelte a térképeket (az egy területre vonatkozó térképeket rendezték össze, tekintet 

nélkül a készítés idejére), ezek BFL térképtári rendszerbe való beillesztése és leírása igen 

nagy munkát igényelt. XV.19.c.11 Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti 

Főosztály fotói, 1960–1970-es évek, 328 db. Az adatbázis-építés kapcsán az 

irategyütteshez tartozó kisebb méretű, korábban rendezetlen nagyítások rendezése is 

megtörtént. 

XII.1. Budai kapucinus rendház és plébánia iratai, 1787–1946 – 0,45 ifm 

Digitalizálás előkészítésével. A Kapucinus Rend saját levéltár létrehozását tervezi, vissza 

kívánja igényelni az anyagot, digitalizálása emiatt volt sürgős.  

IV.1411.b. Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai. Általános iratok, 1873–

1944 – 7,32 ifm A nem egyedi ügyekre, hanem általános tárgyakra vonatkozó ügyiratok 

korábban évenként „ügykezelés” megnevezés alá voltak besorolva, tényleges tartalmuk 

feltáratlan volt. Az iratok tárgyi-tematikus tételszintű rendezése, belőlük egységes 

sorozat kialakítása és beillesztése az állagba befejeződött 

2015-ben befejeztük az V. Kerületi Tanács VB darabszintű rendezését, továbbá 

folytattuk a VII. Kerületi Tanács VB és a VIII. Kerületi Tanács ülései jegyzőkönyveinek 

rendezését. Befejeztük az MDP XVII. és XXI. kerületi vezető testületi iratanyagának 

rendezését. 
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Darabszintű rendezés a Budapesti Fegyház és Börtön férfi fogvatartotti dossziéban 

(XXV.101.b.2) történt, 138 doboz (16,56 ifm) készült el. Folytatódott a járásbírósági 

peres és perenkívüli iratok (VII.12.b.) rendezése összesen 4,8 ifm.  

A VIII. fondfőcsoport esetében az éves tervnek megfelelően befejeztük a VIII.100 

Budapesti állami oktatásügyi alkalmazottak nyilvántartásai gyűjteménye fond tavalyi 

évben megkezdett darabszintű rendezését (idén rendezve 2,60 ifm, összterjedelem 4,06 

ifm.) 

 

Darabszintű ellenőrző rendezést végeztünk az alábbi iratanyagokban:  

 

XV.17.d.328 Közületi Tervtár, 1873–1950 – 479 db. A korábban tételszinten 

rendezett fényképek darabszintű rendezése. 2015-ben befejeztük az MDP XIX. és XXII. 

kerületi vezető testületi iratanyagának ellenőrző rendezését. VIII.141.b. Budapesti 

Kereskedelmi Akadéma – Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások állagának ellenőrző 

rendezése is lezárult. (11,04 ifm) Folytattuk és befejeztük - az éves tervnek megfelelően 

- a VIII.100 Budapesti állami oktatásügyi alkalmazottak nyilvántartásai gyűjteménye fond 

tavalyi évben megkezdett darabszintű rendezését (idén rendezve 2,60 ifm, 

összterjedelem 4,06 ifm). 

XV.17.f.331.a Ybl Miklós hagyatéka, tervek, 1844–1891 – 7,92 ifm. Az Ybl-tervek a 

korábbi digitalizálások és adatbázis-építések, ill. 2014. évi bicentenáriumhoz kapcsolódó 

projektek miatt sokat lettek mozgatva, számos terv lett átsorolva egyik tételből egy 

másikba, így szükségessé vált a tervanyag állományrevíziója, amely 2/3-os készültségi 

foknál tart. A munka eredményeképp minden egyes tervlap jelzetét, elhelyezését 

feltüntető; méretére (tekercs, nagy méret), illetve a jövőben esetleg elvégzendő 

beavatkozásokra (restaurálásra/konzerválás, digitalizálás) vonatkozó bejegyzést 

tartalmazó Excel-tábla készül.  

 

Középszintű (tételszintű vagy ügyiratszintű) rendezés történt még az alábbi fondok 

és állagok irataiban: 

 

XV.17.e.301 – Fővárosi Tanács VB (Főpolgármesteri Hivatal) VIII. Városrendezési 

ügyosztályának tervei, 1950-2010 – 0,8 ifm , A Főpolgármesteri Hivatal Városépítési 

Főosztályától 2014-ben átvett tervek feldolgozását a nagyalakú, terített tervrajzokkal, 

pályatervekkel kezdtük, a munkát gyakornokok végezték.   

XV.17.e.306 Budapesti Műemléki Felügyelőség, 1960–1990 – 4,5 ifm. A tekercsben 

tárolt tervek rendezését az ELTE BTK hallgatója végezte el, gyakornoki feladatként. A 

BMF tekercsben tárolt tervei közül jelentős mennyiségű idegen iratanyag került ki, ezeket 

elkezdtük besorolni a megfelelő terv- és térképtári, ill. egyéb sorozatokba.  

XV.17.e.308 Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda térrajzai, 1950–2000 – kb. 2200 folio. 

A 2014-ben átvett iratok tételszintű rendezését gyakornokok – a kolozsvári Babes-Bolyai 

Egyetem és az ELTE BTK hallgatói – végezték el. Az ebben az anyagban fellelt 35 db. 

1950 előtti, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által kidolgozott rendezési tervet az FKT 

tervek megfelelő alsorozatába (XV.17.d.322.a) helyeztük át.  

Középszinten rendeztük a Budapest Főváros Tanácsa Termelési és Ellátási 

Bizottsága, a Fővárosi Idegenforgalmi Munkabizottság, a Fővárosi Idegenforgalmi 

Bizottság, a Cigánylakosság Helyzetével Foglalkozó Koordinációs Bizottság iratait, illetve 

Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottság jogbiztosító okmányainak gyűjteményét. 

Ügyiratszintű rendezést folytattunk az I. és a XIII. Kerületi Tanács VB szakigazgatási 

iratanyagán. 

A Budapest Főváros Tanácsa VB Igazgatási Osztály Jogi Csoportja 1951–1978. évi 

peres iratainak ügyiratszintű rendezése és selejtezése a selejtezési javaslat elfogadását 

követően, 2015 márciusában megkezdődött. Az 1951–1960. évi iratokat nem selejteztük, 

azokat egészében megőrizzük. A rendezés 2015-ben az 1961–1962. évi peres iratokat 

érintette. 

Folytattuk az MSZMP Budapesti Bizottság Párt- és Tömegszervezetek Osztálya 

iratanyagának középszintű (tételszintű) rendezését; idén befejeződött a vegyes iratanyag 

feltárása. Az egyes tételek összerendezésének munkáját 2016-ban fejezzük be. 
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Tételszinten rendeztük – kutatói megkeresés okán – a Magyar Vadászok Országos 

Szövetsége MSZMP Bizottságának iratait. 

Középszintű rendezést végeztünk a beérkezett fogvatartotti iratokban. A Budapesti 

Fegyház és Börtönből eddig beérkezett férfi fogvatartottak (XXV.101.b.2) és külföldi 

fogvatartottak (XXV.101.b.3) dossziét összerendeztük – erre részben azért volt szükség, 

mert a dossziékat francia ABC-ben tárolták, részben pedig azért, mert időkör szerint két, 

vagy három alkalommal adtak át. A két sorozat összterjedelme 177,96 ifm, a munkában 

valamilyen szinten a team összes tagja részt vett. Megkezdődött a munka a Fővárosi 

Büntetés-végrehajtási Intézettől beszállított javító-nevelő anyagban is (XXV.102), eddig 

nagyjából az 1959-1961-es anyag lett rendezve (13,8 ifm). A PKKB-tól beszállított 

iratanyag rendezése is megkezdődött (XXV.44.c, 3,12 ifm) 

Elkészült a Budapesti Állami Közjegyzők Irodája - BÁKI (XXV.201.) beszállított, 

azonosítatlan, 1956-1972 között keletkezett iratainak rendezése, 5 doboznyi, vagyis 0,6 

ifm terjedelemben. 

XIII. és XIV. fondfőcsoportok esetében a korábbi időszakhoz hasonlóan a 

középszintű rendezéseken volt a hangsúly (a rendezésre kiválasztott fondoknál 

elsősorban a forrásérték, a potenciális kutatási igény, a fond lezárt volta, valamint a 

terjedelmi szempontok játszanak szerepet). Egy fond kivételével (XIII.62 Grünhut-

Schlesinger család iratai 1920-1950 1,06 ifm) a tervben szereplő fondok középszintű 

rendezése megtörtént, így: 

XIII.12 Kappel család iratai 1768-1855 1,14 ifm 

XIII.18 Schechak család iratai XVIII-1917 0,03 ifm 

XIII.28 Haggenmacher család iratai 1907-1950 k. 0,06 ifm 

XIII.29 Sík (Schick) család iratai 1911-1984 0,06 ifm 

XIII.32 Batta és Nyigri család iratai 1887-2002 0,24 ifm 

XIII.36  Stein-Resiner-Radó család iratai 1871-1991 0,12 ifm 

XIII.41 Szentléleky Tihamér régész és Koroknay Éva művészettörténész szakmai és 

családi iratai 1897-2003 1,72 ifm 

XIII.58 Id. és ifj. Szekeres Kálmán és családja, valamint Szekeres Margit iratai 

1739-2001 1,02 ifm 

XIII.57  Bronner-Weisz (Vári) család iratai 1905-2008 0,36 ifm 

 

Középszintű ellenőrző rendezés az alábbi fondokban, állagokban történt:  

 

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

népszámlálás és 1945. évi népösszeírás lakásívei, 1941, 1945 – (15,96+15,84 ifm.) Az 

1945. évi népösszeírás ívein nincs feltüntetve a számlálójárás, így a korábbi rendezés 

során sok ház nem ugyanabba a számlálójárásba lett besorolva, mint 1941-ben (pl. peres 

jelű megosztott számlálójárások össze lettek vonva az 1945-ös dobozokban, sok ház 

lakásívei nem a megfelelő számlálójárás palliumaiba kerültek), így kutatói kérés esetén 

csak időigényes utánajárással találhatók meg. Az ellenőrző rendezés során ezek 

kiküszöbölésén kívül olyan részletes jegyzék is készült a két kerület anyagáról, amely a 

Scope-ba betöltve lehetővé fogja tenni, hogy mindkét népszámlálásból önálló leírási 

egységként is kikérhetőek lesznek az egyes házak anyagai. (2016-ban a munka az I. és 

V. kerülettel folytatódik.)   

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

népszámlálás számlálójárásokba be nem sorolt iratok feltárása és rendezése is 

megtörtént.– 5,88 ifm  

V.473.f. Pestszentlőrinc megyei város építési iratai, 1921–1949 – 12,60 ifm 

esetében a 2011–2015-ben több részletben újonnan beszállított anyag ellenőrző 

rendezése és beillesztése a fondba, végleges raktári rend kialakítása, mintaállványozás 

történt. 

XV.1-3. – Gyűjtemények, 1,05 ifm. A fondfőcsoportban tervezett ellenőrző 

rendezést csak kis részben kellett elvégezni, mivel az érintett fondok többségét, mint a 

Levéltár levéltárához kapcsolódó anyagot, a IV. osztály átvette.  

Pest város levéltárába tartozó iratokat felölelő régi lymbus anyag felszámolása – 

0,60 ifm reponálása megtörtént, a többi kb. 1 ifm darabszinten rendezve és jegyzékelve 

van, a reponálás még további azonosítást igényel referensi segítséggel.  
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IV.402. Központi járás főszolgabírájának iratai, 1922–1949 – az ellenőrző rendezés 

tervezett folytatására nem került sor főként a tervezettnél nagyobb kutató- és 

ügyfélszolgálati igénybevétel miatt 

A Budapest Főváros Tanácsa VB Egészségügyi (Fő)Osztálya iratainak rendezése (a 

több ütemben átvett, valamint a személyzeti iratok összerendezése) folytatódott az 

1985–1990. évi iratokkal, folytattuk a II. Kerületi Tanács VB műszaki iratainak ellenőrző 

rendezését, az 1987–1988. év rendezése, selejtezése és ügyiratszintű jegyzéke készült 

el. 

Az MDP Budapest Bizottság Fegyelmi Osztály iratanyagának ellenőrző rendezése 

során a kutatásokat segítő olyan jegyzéket készítettünk, ami a pártfegyelmi eljárás alá 

vont nevét, alapszervezetének nevét, a kerületi vezető testületi döntés időpontját, illetve 

a fegyelmi büntetést tartalmazza. A 2014-ben megkezdett munkát folytattuk 2015-ben is, 

s ezzel befejeztük a VIII. kerületi pártfegyelmi ügyek rendezését. 

2015-ben befejeződött a Hazafias Népfront budapesti és kerületi bizottságok 

iratanyagának több éven át tartó rendezése is. 

Középszintű ellenőrző rendezés során megtörtént a már levéltárban lévő, egyes 

magánközjegyzői fondokban őrzött okiratok és kihirdetett magánvégrendeletek 

összerendezése a BÁKI beszállított 1956-1991 közötti (VII.201.c-VII.208.c.) anyagával. 

Ez összesen 11,4 ifm-t érintett. 

A vállalati iratanyagban a XI. fondfőcsoport iratinál került sor nagyobb 

mennyiségben ellenőrző rendezésre. 

 

 (Részletesen ld. a 4. sz. mellékletben!) 

 

Levéltári iratselejtezésre 2015-ben nem került sor az intézményben.  

 

Elektronikus iratok rendezése 

 

Az elektronikus iratok átvétele egyre inkább napi gyakorlattá válik, rendezésük sok 

szakmai kérdést felvet, hiszen szinte minden esetben darab, azaz fájl szinten kell az 

iratokhoz (adatokhoz) nyúlni.  A rendezési szintek fogalmai is sokszor elmosódnak. 

Az alábbi fondok és állagok elektronikus rendezésére került sor a jelentés évében: 

 

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

térképek, 1883–2000 – 2247 fájl. A Földhivataltól átvett térképek rendezését 

megkezdtük, ezek azonban a hivatalnak a BFL Térképtáráétól teljesen eltérő rendezési 

elvét leképező fájlelnevezések, ill. a felvételek minőségi hiányosságai miatt archiválási 

célra nem bizonyultak felhasználhatónak. 

XV.37.b (XV.20.53) Óbudai telekkönyvi betétek mikrofilmjei, 1854–1921– 40 

tekercs, 23.796 fájl 

A digitalizált tekercsek ügyirat-mappákba átrendezése és az egyes képfájlok 

felesleges részeinek eltávolítása a terjedelem csökkentése érdekében (MaNDA 

foglalkoztatottak segítségével.) 

Budapest Fővárosi Tanács tanácsülési és VB-ülési jegyzőkönyveiről készült JPG-k, 

majd az OCR-ezett PDF-ek darabszintű ellenőrzése 2015-ben befejeződött, a hibajegyzék 

alapján a cserék, illetve pótlások megtörténtek. A digitalizált állomány publikálása 

megkezdődött. 

Az MDP I–X. Kerületi Bizottsága vezető testületi jegyzőkönyveiről készített 

mikrofilmek JPG-iből készített OCR-ezett PDF-ek ellenőrzése 2015-ben lezárult. Ezek a 

PDF-ek bekerültek a dtar-ba is, vagyis ezen iratok immáron csak digitalizálva 

kutathatóak. 

2015-ben befejeztük az MSZMP I., II., III., IV., és V. Kerületi Bizottsága vezető 

testületi ülései mikrofilmtekercseiről készített JPG-k mappázását, illetve ellenőrzését, 

továbbá az MSZMP Budapest Bizottság vezető testületi sorozatairól (XXXV.1.a.5–23.) 

készített JPG-k mappákba helyezését, illetve ellenőrzését. 

Az MSZMP II. Kerületi Bizottság anyagának JPG-iből készített PDF fájlok is 

bekerültek a dtar-ba.  



 34 

A cégbírósági adatbázis befejezését követően megkezdtük a mikrofilmről digitalizált 

cégbírósági mutatók, cégkötetek pdf-re való átalakításának előkészítését (ellenőrzés, 

duplumok eltávolítása, az eredeti kötetek szerkezetének visszaállítása, hiányok feltárása 

stb.), összesen 456 kötet/605 GB/81785 fájl ellenőrzését végeztük el. 

Egy szokványos iratátvétel esetében az iratanyag eredetije a levéltárba kerül. 

Kivételes esetben az eredeti iratról készített másolat kerülhet a levéltárba. Így történt ez 

Szász Pál munkaszolgálatos irataival: az 1912-2002 évkörű XIV.263 jelzetű, 277 MB fond 

anyagát a digitalizálást megelőzően darabszinten kellett rendezni, majd digitalizálás után 

az irat átadójának az eredeti iratokat visszaszolgáltatni. 

6.2. Az iratőrző főosztályok fontosabb segédletkészítési feladatai  

 

Valamennyi iratőrző osztály kiemelt feladata volt a scopeArchiv-ba betöltött raktári 

jegyzékek újratöltése, javítása annak érdekében, hogy a raktári jegyzékek adatai 

áttekinthető, kutatóbarát-módon jelenjenek meg. Ez jelentős feladatokat rótt az 

osztályokra. 

 

A BFL 2015. évi munkatervében szerepelt, hogy az ügyirat- és darabszintű 

segédletek ez évtől vagy a scopeArchiv-ban készülnek, vagy külső eszközzel (általában 

excel) történő készítés esetén Transfer Assistant – egy speciális program - segítségével 

kerülnek beillesztésre a scopeArchivba. Erről bővebben az informatikával foglalkozó 

fejezetben számoltunk be. 

Folyamatos a korábban a Registrum és Lear rendszereken kívül, Excel vagy Access 

formátumban készült segédletek beillesztése a scopeArchivba. A darab-, ügyirat- és 

tételszintű segédletek továbbra is jellemzően excel-ben készülnek. 

Az I. osztályon darabszintű segédletek az alábbi fondokról, állagokról készültek: 

IV.1002.n. Buda város tanácsának iratai. Városi szerződések (7. doboz), 1780–1873.– 

0,14 ifm  

IV.1202.a. Pest város tanácsülési jegyzőkönyvei, 1848–1849. évek regesztázásának 

megkezdése – 0,20 ifm  

IV.1303.f. Pest város tanácsának iratai VI. kútfő, 1870–1873. A sorozatban található 

tervek és helyszínrajzok darabszintű feltárása, jegyzékelése – kb. 4,76 ifm A feltárás 

több, mint 800 tervrajz és térrajz feltárását eredményezte. A tervtár megfelelő 

sorozataiba való átemelésük jövő évi munkaterv részeként történik meg.  

XV.17.d.1514 Fővárosi Kertészet, 1893-1950 – 376 folio. Az év elején átvett budapesti 

közparktervekről a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem gyakornokai által készített 

darabszintű jegyzék. 

 A II. főosztályon a mikrofilmezésre előkészítési, az archontológia-készítési, illetve 

a darabszintű rendezési munkák során napirendi jegyzékek is készültek. 2015-ben 

befejeződött a napirendi jegyzék készítése az MDP V. Kerületi Bizottsága vezető testületi 

jegyzőkönyveihez. A főosztályon dolgozó gyakornokok segítségével elkészült az MSZMP 

III. Kerületi Végrehajtó Bizottsága ülés-jegyzőkönyveinek napirendi jegyzéke. 

Hasonlóképp a darabszintű rendezési munkákban érintett tanácsi iratanyagokról (V. és 

VII. Kerületi Tanács VB, VIII. Kerületi Tanács) is napirendi mutató készült; ezek a 

mutatók egy későbbi elektronikus publikálás alapjait képez(het)ik majd. 

 A növekvő számú hadigondozási megkeresések miatt névmutató készült a 

Budapest Fővárosi Tanács VB Szociálpolitikai Csoport 1956-ban keletkezett iratairól, mivel 

ehhez nem tartozott korábban segédkönyv. 

 

Ügyiratszintű segédlet az alábbi fondokhoz, állagokhoz készült: 

IV.1002.ff. Buda város Tanácsának iratai. Országgyűlési iratok, (5. doboz) 1708–1741 – 

0,14 ifm  

IV.1002.z. Buda város tanácsának iratai. Hagyatéki leltárak (Inventaria) 1708–1873 – 

0,28 ifm A hagyatéki leltárak 1792–1799 közötti, nem mutatózott részéhez készült Excel 

segédlet.  

IV.1202.rr. Pest város Tanácsának iratai, Miscellanea, 1695–1790 – 0,56 ifm. 

IV.1402.b. Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének iratai, 1873–1874 – 0,56 ifm A 
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korábbi évek mikrofilmezés-előkészítési munkái során készült jegyzékek alapján, azok 

tárgymegjelölései felülvizsgálatával és szükség szerinti módosításával, kiegészítésével 

készültek az ügyiratszintű jegyzékek.  

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

népszámlálás és 1945. évi népösszeírás lakásívei, 1941, 1945 VI-VII. kerület – 

15,96+15,84 ifm. Az 1954. évi választói névjegyzékek közül az I–XII. kerületi jegyzékek 

utcarendes mutatóját a levéltár szakos gyakornokok készítették el. 

A Budapest Fővárosi Tanács VB Igazgatási Osztály Jogi Csoportja peres iratairól a 

rendezéssel és selejtezéssel párhuzamosan ügyiratszintű jegyzék készült (1961–1962). A 

Cigánylakosság Helyzetével Foglalkozó Koordinációs Bizottság iratairól, illetve a Budapest 

Fővárosi Tanács VB jogbiztosító okmányainak gyűjteményéről szintén ügyiratszintű 

jegyzék készült. Az MDP Budapest Bizottság Fegyelmi Osztály iratanyagának ellenőrző 

rendezése során folytattuk a jegyzékkészítést, illetve a korábbi adatok ellenőrzését is. 

Ügyiratszintű segédlet készült Excelben a Budapesti Fegyház és Börtön azon férfi 

fogvatartotti dossziéhoz (XXV.101.b.2), amelyek darabszinten rendezésre kerültek, ami 

körülbelül 2500 rekordot jelent. Szintén Excelben ügyiratszintű jegyzék készült az idén 

átvett fővárosi bírósági elnöki iratanyaghoz (XXV.4.h, 4,2 ifm, 510 rekord), míg a 

scopeArchiv-ban elkészült a Budapesti Központi Járásbíróság elnöki iratainak (XXV.21.a, 

4,08 ifm) és a Fővárosi Főügyészség TÜK iratainak (XXV.60.e – 1,08 ifm.)  ügycsoport- és 

ügyiratszintű kibontása  

Ügyiratszintű jegyzék készült az idén átvett fővárosi bírósági titkos elnöki iratanyaghoz 

(XXV.4.h, 4,2 ifm, 510 rekord), míg a scopeArchiv-ban elkészült az ügycsoport- és 

ügyiratszintű kibontása a Budapesti Központi Járásbíróság elnöki iratainak (XXV.21.a, 

4,08 ifm), valamint a Fővárosi Főügyészség 1985-ig évi igazgatási iratainak (XXV.60.a, 

4,68 ifm). 

 

Tételszintű segédlet az alábbi fondokban, állagokban készült: 

 

XV.17.b.323.b. Polgármesteri Tervtár, Helyszínrajzok, térrajzok, 1893-1949 – 0,72 ifm. A 

leírás a kötelező közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok munkájaként készült 

el.  

XV.17.d.328. Közületi Tervtár, 1873–1950 – A Közületi tervtár templom- és 

plébániaterveiről, ill. az I. és az V-VII. kerületi iskolaterveiről rendelkezésre álló kéziratos 

jegyzékek Excel-táblában való rögzítését szintén kötelező közösségi szolgálatot teljesítő 

középiskolás diákok végezték. 

XV.17.e.306. Budapesti Műemléki Felügyelőség, 1960–1990 – 4,5 ifm. A tekercsben tárolt 

tervekről készült alapadatokat feltüntető tételszintű jegyzék.   

XV.17.e.308. Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda térrajzai, 1950–2000 – 600 tétel (2200 

térrajz) leírása készült el gyakornokok munkájaként, ami jó alapot szolgáltat a 2016 

során digitalizálni tervezett iratanyag távlatilag a neten is közzéteendő adatbázisához.  

XV.19.e. Budapesti Városvédő Egyesület fényképei, 1983–2010 – 22,6 ifm.  

 

6.3. Nyilvántartások és adatbázisok vezetése 

 

A bevezetett scopeArchiv egységesen kezeli a levéltári nyilvántartásokat, leírásokat, 

iratszintű egyedi adatbázisokat.  

 

Kötelező nyilvántartások 

 

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

biztosítottuk levéltári nyilvántartó rendszerben, azaz a scopeArchivban. 

 gyarapodási napló, 

 fogyatéki napló, 

 kölcsönzési napló, 

 átmeneti napló, 

 letéti napló. 

 törzskönyv 

 raktári jegyzékek / raktári nyilvántartás 
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A törzskönyv vezetésére és a raktári jegyzékek rögzítésére 2013 májusáig a BFL 

saját fejlesztésű Regsitrum nevű programja szolgált, ebből egy xml export segítségével 

kerültek át adatok az E-Archívumba, amíg az erre szolgáló E-Corvina által fejlesztett 

alkalmazás működőképes volt. 

A scopeArchiv bevezetésével megszűntettük az E–Archívum és a Regsitrum 

vezetését, a naplók, a törzskönyv és a raktári jegyzékek valamint a fond- és állagleírások 

és a szervnyilvántartás vezetése 2014. január 1-jétől hivatalosan a scopeArchiv-ban 

történik.  

 

Egyedi adatbázisok építése 

 

A BFL-ben évek óta hangsúlyos feladat az iratanyagokat egyedi szempontok alapján 

feldolgozó levéltári adatbázisok építése. Ezek az adatbázisok szervesen beépülnek a 

scopeArchiv-ba, vagy már az új rendszerbe kerülnek rögzítésre az adatok, vagy pedig 

irodai szoftvercsomagokkal (főként MS Excel és MS Access) készülnek, majd pedig a 

Scope Transfer Assistent modulja segítségével migrálásra kerülnek a ScopeArchiv-ba, így 

egységesen férhetők majd hozzá. Meg kell jegyezni, hogy a Scope rendszerben 

nagymértékben elmosódik a különbség az adatbázisok és az egyéb segédlettípusok 

között.  

 

A főbb adatbázis-építési projekteket az alábbiakban foglalhatjuk össze:  

 

IV.1002.z. Buda város tanácsának iratai. Hagyatéki leltárak (Inventaria) állagból, 1708–

1873 évkörű, teljes egészében feldolgozott Testamenta állagból épített adatbázis teljessé 

tétele érdekében az Inventaria állagból folyó kigyűjtés folytatása – 15,48 ifm, 500 rekord 

(scopeArchiv)  

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

1883–2000 – 421 rekord készült el az újonnan kialakított, scopeArchiv kompatibilis Excel-

jegyzékben, amely a jelenleg a Hungaricana-n publikált térképtári adatbázis 

kiegészítéséül fog szolgálni.   

XV.17.b.311. Pest Város Szépítő Bizottmánya tervei, 1804–1861 – 240 rekord (SZBK 1-

251 tételek) Megkezdtük a már korábban digitalizált, és interneten egyelőre metaadatok 

nélkül (www.eleveltar.hu) publikált SZB-tervek adatbázisának építését, az Építő 

Bizottmányi tervek adatbázisának megfelelő adatszerkezettel. A tervrajzok azonosítása és 

topográfiai meghatározása – mivel a tervrajzokról igen gyakran hiányzik a telekszám 

vagy házszám – az ÉB tervekénél jelentősen nagyobb munkát igényel. 

XV.19.c.11. Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti Osztálya fényképei, 

1960–1970-es évek – 328 új rekord, ill. a 2014-ben felvitt rekordok pontosítása és 

véglegesítése.  

XV.17.d.328. Közületi Tervtár, 1873–1950 – 479 rekord. A Fővárosi középítkezésekről 

készült egykorú felvételek leírása a scopeArchiv fotótári űrlapjának megfelelő 

adatszerkezetű Excel-táblában történt. A gyakran felirat nélküli fotókon látható épületek 

azonosítása gyakran jelentős kutatómunkát igényel.  

Ybl Miklós Virtuális Archívum – NKA pályázat keretében készült el az Ybl Miklós 107 

alkotását közel 4000 dokumentum, egykorú tervrajzok, iratok, fényképek és grafikai 

ábrázolások, valamint a korabeli sajtóban megjelent leírások segítségével bemutató 

tematikus honlap. Az egyes épületeket bemutató aloldalakon túl a honlapon Ybl Miklós 

életútjára vonatkozó forrásokból is gazdag válogatást tettünk közzé, ill. elérhető egy 

aktuális Ybl-bibliográfia is. 

Az igazolóbizottsági fondok scopeArchivban tárolt adatbázisánál személyes adatvédelmi 

problémák miatt a védelmi idő beállítására kellett sort keríteni, mintegy 2400 rekordnál. 

Az év végén a 2015-ben készített adatbázisok rendbetétele részeként, valamint az 

Adatbázis-építési Szabályzat előírásainak megfelelően egységesítettük a különböző 

(büntető, polgári, közjegyzői, igazolóbizottsági, fogoly, végrendeleti) adatbázisok 

szerkezetét, azonosító adatait, illetve elkészítettük azok dokumentációját.  
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Access-ben folytatódott az alábbi adatbázisok építése: 

1. Törvényszéki polgári perek (VII.2.c.), a tavaly darabszinten rendezett 1919-1925 

közötti anyagrészhez rendelten – összesen: 25076 rekord; 

2. Ügyészségi büntető eljárások (VII.18.d.), amelyet az idén Sándor a Holocaust-

honlapra készülő publikációja megalapozásaként is, az 1942-1944 közötti 24-es 

irattári osztályra (fajgyalázási ügyek) kiterjedően folytatott és e tekintetben 1645 

rekorddal be is fejezett. 

3. Gyűjtőfogházi fogolynyilvántartások: a) tavalyról áthúzódott az elítélt törzslapok 

(VII.101.p.) adatbázisának építése, b) a pályázatból kimaradt rabtörzskönyveket 

1908-1914 között rögzítettük, továbbá a gyakornokok által rögzített 2527 rekordot 

ellenőrzése-javítása és kiegészítése a hiányzó adatokkal. Mindösszesen 11066 

rekord rögzítése és 1336 rekord kiegészítése történt meg. 

4. Közjegyzői MOKK-pályázat „foghíjainak” (legnagyobbrészt a VII.176.a. állagot 

érintően) felszámolása – összesen 5037 rekord; 

5. Közjegyzői kihirdetett végrendeleti sorozatok (VII.158.c., VII.187.c., VII.225.c., 

VII.271.c.) felvitele történt meg, 339 rekordjával. 

6. Közjegyzői okirati adatbázis építés, MOKK pályázat keretében: 121.500 rekord. 

7. A beérkezett anyagok raktári jegyzékeinek elkészítésén és a folyamatosan készülő 

büntető adatbázison túl ügyiratszintű adatbázis készül a Budapesti Fegyház és 

Börtön fogvatartotti dossziéihoz. (XXV.101.b.2 – 5119 rekord).  

 

Adatbázis készült Excelben a Budapesti Fegyház és Börtön azon férfi fogvatartotti 

dossziéhoz (XXV.101.b.2), amelyek darabszinten rendezésre kerültek, ez 5565 rekordot 

jelent. Folytatódott a büntető adatbázis feltöltése a Budapesti Népügyészség irataival 

(XXV.2.b, 2,16 ifm, 710 rekord). Decemberben kezdődött meg a holttányilvánítási 

adatbázis feltöltése (127 rekord), de ez igazából a 2016. év feladata lesz. 

  A Magyar Országos Közjegyzői Kamara támogatásával 2015-ben újabb jelentős 

számú adattal bővült Budapest Főváros Levéltára polgári kori magánközjegyzői anyaga. 

Sikerült több peremkerületi közjegyző teljes, illetve részleges anyagát rögzíteni: Jakab 

Géza újpesti (1902-1919), Velsz Emil (1900-1912) és Szécsi Ferenc pesterzsébeti (1916-

1918) közjegyzők anyagának feldolgozásával immár az 1918. december 31-ig felvett és 

fennmaradt iratokat is adatbázisba rögzítettük. Ugyancsak most került adatbázisba 

rögzítésre a nagyobb terjedelmű anyaggal rendelkező VI. kerületi közjegyző Holitscher 

Szigfrid (1912-1946) és Stamberger Ferenc közjegyző okiratainak sorozata, szintén 

1918-ig. 1918-1927 között Lázár Ferenc V. kerületi közjegyző, valamint Janits Imre IX. 

és Teöke Béla X. kerületi közjegyző iratainak feldolgozásában is jelentős előrehaladást ért 

el intézményünk 

Befejeztük a Cégbírósági adatbázis építését, összesen 1000 kisdoboz 

feldolgozására, mindezzel 5300 új rekord felvitelére és kiegészítésére került sor, az 

adatbázisban rögzített rekordok száma jelenleg 62.906. Tekintetbe véve, hogy a 

korábbiakban nem igazán következetesen történt az adatfelvitel, jelentős számú ~10000 

rekord javítását is elvégeztük (évkörök pótlása, a tevékenységmező egységesítése, 

duplumok kiszűrése, pontatlan információk javítása stb.).  

 

(Az intézményi szintű segédletkészítés, adatbázisépítés fond- és állagszintű felsorolását 

ld. az 5. sz. mellékletben.) 

 

7. Kutató- és ügyfélszolgálat, mikrofilmtár és könyvtár 

 

7.1. Kutatószolgálat 

 

A BFL-ben 2006 óta jelentős mértékben emelkedett a kutatóforgalom, 2006-ban – 

már az új épületben – 863 látogatójegyet adtunk ki, a kutatók 4712 kérőlapot adtak le és 

2974 kutatási esetet regisztráltunk.  

2015-re a kutatók száma több, mint megháromszorozódott: 3142-en keresték fel 

az intézményt 5505 alkalommal és 17.388 kérőlapot adtak le, ebből 5128 db-ot 

elektronikus úton. 
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Az utóbbi három év adatait a következő táblázat foglalja össze: 

 

 2013  2014 2015 

 Tervtári Nagy Összesített Összesített 

Kutatási engedély 

összesen 
1205 1472 2734 3142 

Hazai 1197 1400 2643 3083 

Külföldi  8 72 91 59 

     

Kérőlapok száma 2239 6223 17087 17388 

ebből e-mail-ben 

kért/elektronikus úton 

érkezett 

283 771 5291 5128 

     

Kutatási esetek száma 

összesen 
1969 4732 5296 5505 

E-mailben történő 

felvilágosítás 
  kb. 600 kb. 1000 

Telefonon történő 

felvilágosítás 
  Kb. napi 35 Kb. napi 35-40 

 

Másolatok 

 

A két részleg együttesen 4272 A/4 és 1174 A/3 méretű papíralapú másolatot 

készített, vagy készíttetett az év folyamán. Ehhez a szolgáltatástípushoz kapcsolható a 

kutatótermi fénymásoló gépen előállított egyszerű PDF másolat is, amelyből 2015-ben 

2651 A/4 és 773 A/3 formátum másolatot tudtunk a kutatók részére kiadni. Az 

anonimizált másolatkészítések száma 2015-ben 21. A mikrofilmről készített másolatok 

száma 2015-ben 219 oldalt tett ki. 

A Tervtári kutatóteremben összesen 376 m2 irat szkennelését, digitalizálását 

rendelték meg, a Nagy kutatóteremben pedig 493 A/4 és 220 A/3 másolatot adtunk ki, 

mint új digitalizálás. 

A meglévő adatbázisok digitális állományainak másolására 951 (irat, terv, térkép, 

fotó) db fájl mennyiségben kapott megrendelést az állandó Kutatószolgálat. A kiadott 

fotójegyek száma 2015-ben: 1305 db 4 órás fotójegy; 23 db napi fotójegy; 1 db havi 

fotójegy; 1 db éves fotójegy. 

A kutatótermi részlegek kihasználtsága évről évre nő, hatalmas léptékben bővül 

azon látogatók száma, akik igénybe veszik a levéltár ilyen irányú szolgáltatásait. A 

kutatói beiratkozás terén jelentős növekedés tapasztalható. Az elektronikus beiratkozás 

és kikérés lehetőségének biztosításával a látogatások száma (kutatási eset) stagnál, 

valószínűsíthetően a jövőben csökkenni fog. Jelenleg már nem éri az 1 kutató/2 kutatási 

eset átlagot sem. Ez az elmozdulás abból fakad, hogy a kutató egy lépcsőben be tud 

iratkozni elektronikusan, majd a visszacsatolást követően szintén otthonról ki is kérheti a 

számára szükséges iratanyagot. A kutatói profilban történő elmozdulás már évek óta 

nyomon követhető, egyre több az „ügyfélkutató”, aki egy bizonyos információt kíván 

megszerezni (tervtári iratok, földhivatali iratok, adatbázisokból kigyűjtött adatok) és ezen 

túlmenően nem jelenik meg többször a levéltár által vezetett statisztikai hálózatban. 

A kutatóteremben továbbra is lehetőség van minden, BFL-beli adatbázis, 

nyilvános segédlet on-line történő elérésére. Lehetőséget biztosítunk a BFL-ben őrzött, 

kutatási korlátozással nem érintett audio és video anyagok meghallgatására, 

megtekintésére, bár az érdeklődés - az egyre növekvő rendelkezésre álló digitális 
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anyagmennyiség ellenére - csekély. Az audio és video anyagok kikérése a hagyományos 

módon történik, az iratok a kitüntetett gép merevlemezére kerülnek, ahol a kutató 

tanulmányozhatja azokat. Igény esetén az audio ill. video anyagokról másolatot is 

biztosítunk. 

A 2015-ös évtől az MNL-el kötött megállapodás értelmében a BFL 

kutatótermében, négy kitüntetett gépen elérhetővé váltak az MNL őrizetében lévő, 1895 

előtt keletkezett egyházi anyakönyvek digitalizált verziói.  Így kutatóink a főváros 

területén keletkezett egyházi anyakönyvek digitalizált változataival együtt kutathatják 

ezt z elsősorban a családkutatók részére nélkülözhetetlen forrást. A mikrofilm-

digitalizálás eredményeképp az 1895 után keletkezett állami anyakönyvek 

másodpéldányairól készített mikrofilmek minden tekercse digitalizálásra került, a 

jogszabályok adta korlátok közt a kutatóteremben hozzáférhető. 

Annak ellenére, hogy egyre többen használják az intézményünk ma már több, 

mint egymillió rekordot kitevő adatbázisait, továbbra is nélkülözhetetlen a levéltárosok 

szóbeli tájékoztatása. Az adatbázisban feldolgozott iratok mennyisége minden évben 

több, mint amennyi képet a BFL műhelye digitalizálni képes. A levéltári iratanyag 

referenseinek szerepe nem csökken, ugyanis elsődlegesen nekik kell szakszerűen 

tájékoztatni az adott referencia körébe tartozó iratokról a kutatókat. A kutatóterem 

felügyelőitől ezzel szemben elsődlegesen az alapos és mindenre kiterjedő általános 

tájékoztatást várják el a kutatók. 

  

7.2. Ügyfélszolgálat 

 

A BFL ügyfélszolgálati tevékenysége az ügyfelek személyes és/vagy írásbeli 

megkereséseiből, a gyűjtőterületi feladataink során keletkezett ügyekből (selejtezési 

jegyzőkönyvek jóváhagyásából, szervellenőrzések dokumentumaiból stb.), továbbá az 

intézmény működésével kapcsolatos ügyekből (titkárság, GH) áll össze.  

Az Ügyfélszolgálat jelentése szerint 2014-ben 1254 ügyfeles akta került 

rögzítésre, 2015-ben pedig 1198 ügyfélszolgálati üggyel foglalkoztak a munkatársak. 

Ebből 635-re sikerült érdemleges választ adni (53%), míg nemleges válasz 563 esetben 

született (47%). 

Az Ügyfélszolgálat 2015-ben 4584 oldal másolatot adott ki, amelyből 3932 hiteles, 

652 oldal pedig egyszerű másolat formájában került átadásra az ügyfelek részére. 

A felszámolási, végelszámolási bejelentések nagy száma miatt az iktatás ennél 

nagyságrendileg nagyobb feladat, a BFL a 2014-es évben 9.370 iratot iktatott az 

ügyfélszolgálat keretein belül.  

Az ügyfélszolgálat munkatársai is a levéltári munka „első vonalában” dolgoznak, 

feladatuk nem könnyű és sokszor nem is hálás. Becsületükre legyen mondva, mindig az 

ügyfelek mielőbbi és pontos kiszolgálását tartják szem előtt, munkájukra panasz nem is 

érkezett. 

7.3. Mikrofilmtár 

 

A Mikrofilmtár 2015-ben 322 tekercset leltározott be, illetve helyezett el a 

raktárban, így összesen 28.341 beleltározott mikrofilmtekercs található a BFL 

Mikrofilmtárában.  

 

 Negatív  Pozitív Összesen 

Tekercsszám 14.675 13.666 28.341 

Felvételszám 14.873.913 10.160.334 24.998.247 

 

A Mikrofilmtár 2015-ben a kutatóteremben leadott 17.388 kérőlapból 523 esetben 

volt érintett. A digitalizált állományok kutathatósága és az ún. Anyakönyvi tv. kutatási 

korlátozásokkal kapcsolatos módosításának életbe lépése érezhetően visszaszorította a 

mikrofilmtekercsek használatát. A korábbi 15-20%-os „részesedéssel” szemben 2015-

ben már az 5%-át sem adja a Mikrofilmtár a leadott kéréseknek, jól érzékelhető a 
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korábban említett két változás hatása. A Mikrofilmtár a kutatók által leadott 

megrendelésekkel kapcsolatban 219 másolatot készített el. 

 
7.4. Szakkönyvtár 

 

A könyvtár költségvetése viszonylag szerény, 300.000,- Ft, ami a Könyvtárellátó 

Nonprofit Zrt-nél lekötött 130.000 Ft-ból és az egyéb helyen (árverés, kiadói vásárlás) 

elkölthető 170.000,- Ft-ból tevődik össze. Előzetes egyeztetések után ezek terhére 

folytatunk beszerzést. Az év levéltári kiadványa 2014. évi díjaként nyertünk egy darab 

50.000,- Ft-os vásárlási utalványt az Osiris Kiadó könyveinek megvételéhez, amiből 23 

könyvet tudtunk vásárolni. 

A Könyvtárellátóval újra kötött szerződésünk alapján ingyenesen is kapunk 

könyveket, elsősorban múzeumi kiadványokat. 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 eddig 230 fölöspéldányjegyzéket néztünk át, ebből 

73 alkalommal összesen 979 kötetet kértünk és kaptunk meg. 

A könyvek, a bekötött folyóiratok, a térképek, szabványok, disszertációk és a nem 

hagyományos dokumentumok (CD, DVD, adatbázis) nyilvántartása – 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 van pontos információ. 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 feldolgozás 

is folyamatos, 2015-ben 9713 tanulmányt rögzítettünk a könyvtári adatbázisba. 

A folyóiratok adatbázisba rögzítése már korábban elkészült, most már csak az újonnan 

beérkezőket kell majd évente egyszer - mindig az újabb év elején, a köttetésük után - 

feldolgozni. (Az adatok addig is a cardexlapokon követhetőek.) 

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 288 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. 

Folytatódott a MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető 

adatbázisa) feltöltése: idén 9201 cikk került be.  

 

7.5. Központi irattár 

 

A Központi Irattár kialakítását a levéltár Iratkezelési Szabályzata alapján az V. 

főosztály kapta meg, mint elvégzendő feladat.  2015 második félévében – 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 iratanyaga rendezésre került, az iratanyag a IV. főosztály 

őrizetébe kerül. Az 160 kisdoboznyi (19,2 ifm) anyag a selejtezés után 141 kisdoboznyira 

(16,92 ifm) csökkent. Az Ügyfélszolgálat iratanyagát mintavétel mellett selejteztük. 

2016-ban kerül a fizikai selejtezésre (megsemmisítésre) és az Ügyfélszolgálat raktárának 

átalakítására, amely 2016-tól Központi Irattárként és ügyfélszolgálati raktárként fog 

funkcionálni. A Központi Irattár teljes körű kialakításához szükséges még a Gazdasági 

osztály anyagának selejtezése és a Titkárság által őrzött iratanyagok átnézése.  
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8. Anyakönyvi másodpéldányok vezetése 

  

Az év során 20.941 anyakönyvi utólagos bejegyzés bevezetése történt meg, ami 

nagyjából megfelel az előző év teljesítményének. Az új anyakönyvi törvény értelmében 

2014 közepétől nem kapunk utólagos bejegyzéseket, csak a papíralapú anyakönyvben 

szereplő bejegyzések lezárásáról szóló értesítéseket. Jelenleg 9897 db. 2014. évi utólagos 

bejegyzés (UB) vár bevezetésre, de ebben keverten már új típusú értesítések is vannak, 

miközben 8 kerület még egyáltalán nem küldött 2014. évi UB-t többszöri felszólítás 

ellenére sem. Az új anyakönyvi törvény rendelkezései és az elektronikus anyakönyvi 

rendszer bevezetése láthatóan olyan munkaterhet ró az anyakönyvi hivatalokra, amivel 

nem tudnak megbirkózni és az UB-k megküldésével kapcsolatos gyakorlat is 

nehézkesebbé, kaotikusabbá vált. A 2010. évi I. tv. Vhr. 72. §-a azt is előírja, hogy az 

elektronikus anyakönyvbe történő bevezetésről szóló értesítéseket „papír alapú 

anyakönyvenkénti bontásban” kell teljesíteni, ami a mi munkaterhünket tetemesen 

csökkentené, de ez a legkevésbé sem érvényesül. A tapasztalatok összegzésével 2016. 

elején az anyakönyvvezetők körlevélben kapnak felszólítást ennek betartására, ezt 

követően a Vhr-nek nem megfelelő jegyzékeket visszaküldjük.  

 

9. Informatikai feladatok 

 

9.1. Elektronikus levéltári feladatok 

 

Az elektronikus-levéltár projekt a BFL és az egész magyarországi levéltárügy 

tekintetében mind technikailag, mind szakmailag kiemelt jelentőségű változásokat 

eredményezett.  

Az „Elektronikus levéltár" kiemelt projektjavaslat az 1095/2007. (XII. 5.) illetve az 

1004/2008. (II. 7.) Kormányhatározatoknak megfelelően bekerült az Elektronikus 

Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 2007/2008. évi akciótervébe. A Támogatási 

Szerződés 2009. június 26-án került aláírásra. A projekt összköltségvetése 2,9 milliárd 

Ft, ebből az eredeti tervek szerint a BFL-re közvetlenül 440 MFt jutott, mely később 527 

MFt-ra emelkedett. A befejezés határideje a kétszeri sikertelen generálszállítói 

közbeszerzés miatt többször is módosult, végül 2013.09.30. lett. Innentől kell számítani 

az UNIO-s projekteknél előírt 5 éves fenntartási időszakot.  

Sajnos az öt éves fenntartási szakasz egyáltalán nem problémamentes. Főképp az 

LNYR körül voltak-vannak üzemeltetési problémák, szolgáltatás kiesések. Ez kellemetlen 

a munkatársaink oldaláról, akik egyrészt adatbázis-építésre, kutatói kiszolgálásra 

használnák a rendszert, másrészt a nyilvánosság, a kutatók és ügyfelek részéről is. A 

problémák egyik oka, hogy sem az SDB, sem a ScopeArchiv esetében nem került sor a 

support szerződés megkötésére. A BFL 2014-2015-ben mind szóban, mind írásban több 

alkalommal kezdeményezte a szerződések megkötését, de a NISZ Zrt. hivatalos 

álláspontjáról semmilyen választ nem kaptunk. Üzemeltetési kérdésben egyelőre gondot 

nem jelent, de adat- és információbiztonsági szempontból kritikus, hogy a NISZ Zrt. a 

BFL-re bízott adatvagyont üzemeltetési szerződés, megállapodás nélkül kezeli. Ez irányú 

kezdeményezéseink sem jártak sikerrel. 

A support szerződés hiánya azonban azt okozza, hogy sem a Tessella, sem a 

Scope Ag. nem szállít frissítéseket, javításokat a rendszerekhez, a garanciális javításokat 

is vonakodva végzi, azokon túl pedig semmilyen kérdésben nem tárgyalnak mindaddig, 

míg a support jogi helyezte nem rendeződik. A support és az üzemeltetési szerződések 

hiánya az elektronikus levéltár működésére és öt éves fenntarthatóságára nézve komoly 

kockázati tényező jelent, melyben a NISZ Zrt-t terheli a felelősség, de a következmények 

a BFL-t is sújthatják. 

Az elektronikus levéltár üzemeltetésével kapcsolatosan jelentős szakmai 

előrelépések történtek. Az idei legfontosabb eredménye, hogy ismételt reklamálásaink 

hatására jelentősen felgyorsult az Publikus SDB, így az Elektronikus Levéltári Portálon 

publikált digitális iratok megtekinthetősége is gyorsabb lett.  

2015 első félévében megkezdődött a scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszerbe 

a migráció során bekerült raktári jegyzékek szabványos formába történő átalakítása. Az 
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év elején megtörtént az eljárásrend kidolgozása, valamint az iratőrző osztályok 

betöltésért felelős munkatársainak oktatása, ezzel párhuzamosan a folyamatlépések 

leírása is megszületett. A raktári jegyzékek újrabetöltésének koordinálását, a 

munkafolyamatok pillanatnyi állását is az E-levéltári és Informatikai Osztály munkatársai 

követik nyomon. 2015 végére a 457 604 raktári jegyzék-rekordból 280 279 db javított 

raktári jegyzék-rekord volt a scopeArchiv-ban, a munka azonban jóval előrébb tart – a 

már előkészített jegyzékek, illetve a tételszintű átalakítások miatt. A munkafeladat teljes 

mértékben 2016-ban zárul le. 

A scopeArchivban tárolt adatok EAD-exportjához az adatelemek definiálására 

egyes űrlapok esetében a Raktári jegyzék és a Fotótári űrlapok esetében került sor. A 

Fotótári űrlap esetében a Klösz-adatbázisról a Fortepan számára végül a csökkentett 

adattartalmú Excel-export is elkészült és ez utóbbi került átadásra. Megtörtént továbbá a 

nézőképek betöltése a scopeArchiv-ban található Klösz-adatbázisba az Image Assistant 

segítségével. 

Kipróbálásra került a scopeArchiv FilePublisher alkalmazása is, ennek segítségével 

a NISZ-ben 43 db digitális/digitalizált segédlet került publikálásra a Queryn, a megfelelő 

leírási egységhez felcsatolva (pdf, xls, doc formátumban egyaránt.) Az év során öt 

szinkronizáció is történt a scopeArchiv és a scopeQuery között, a szinkronizációk 

előkészítésében és az eredmények tesztelésében is részt vettünk. A szinkronizációk 

következtében jelenleg jóval kisebb immár az eltérés a belső és a külső adattartalom 

között, mint az év elején. 

2015-ben folytatódott – az iratőrző osztályokkal együttműködve – az e-born, azaz 

a csupán elektronikusan meglévő iratoknak a Tessella Safety Deposit Box (SDB) 

alkalmazásba töltésének 2014-ben elkezdett munkája. Az eLev SIP Készítővel készült 

állományok közül 2015-ben közel 51,5 GB-nyi – jellemzően e-born – digitális állomány 

került be az SDB-be, ebből 47,5 GB előkészítése is ebben az évben történt meg.  

Közülük a legnagyobb állomány a IX. Kerületi Polgármesteri Hivataltól 

rendezetlenül átvett e-born iratok köre, melynek SDB-be töltését komoly rendezési 

munka előzte meg (duplumok törlése, azonos fájlelnevezések kiküszöbölése, a 

mappastruktúra racionalizálása). A duplumok törlése révén az állomány méretét sikerült 

25 GB-ról 18 GB-ra csökkenteni. A betöltött csomagok között találhatóak meg a XVIII. 

Kerületi Polgármesteri Hivatalból szabályos elektronikus iratátvétel (és a hozzá 

kapcsolódó levéltári iratátvételi megállapodás) révén átvett tanácsi korszakbeli 

elektronikus iktatókönyvi állományok, amelyek a papíralapú iratanyag szintén idei 

átvételéhez kapcsolódnak. Az elektronikus iratok jelentős hányada (jellemzően 

önkormányzati képviselőtestületi hangfelvételek) csak a Globomax Mikrovoks 

szoftverével nyithatóak meg, SDB-be töltésükhöz először ezeket mp3 formátumba is át 

kell alakítani, 1430 hangfelvétel átalakítása történt meg. 

A 2015-ös év elején sikeresen megtörtént a helyi SDB telepítése, illetve 

hozzájutottunk a vállalkozó által az anyakönyvi mikrofilmek migrációs betöltésére 

kifejlesztett eljáráshoz. A migráció óta folytatott tömeges digitalizálás eredményeképpen 

létrejött állományokból először a LEAR-exportból származó, a korábban SDB-be migrált 

állományokkal megegyező metaadat-struktúrájú digitalizált állami anyakönyvi 

mikrofilmek betöltésére került sor. Ezen állományok betöltése lényegében befejeződött 

2015-ben, 2016-ra csak az év második felében pótlólag digitalizált 10 darab 

mikrofilmtekercs, illetve az időközben elkészült hibajavítások miatti állomány-

lecserélések húzódnak át. Az első félévben a korábban digitalizált állományok, míg a 

második félévben a 2015 első félévében digitalizált állományok betöltése folyt (összesen 

7808 GB, 2366 tekercs, 904 973 fájl betöltése történt meg). 

Az osztálynak a továbbra is folyamatban lévő tömeges digitalizáláshoz 

kapcsolódóan 2015-ben is rendszeres feladata volt a digitalizált állományok 

áthelyezéseinek és átnevezéseinek, a kész állományok dtarba helyezésének és a 

feleslegessé vált munkaállományok törlésének végrehajtása. 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, továbbá az időközben digitalizált anyakönyvi mikrofilmek 

elhelyezése a dtar-ban, illetve megosztása a kutatói és támogatói mappák között. A 

dtarba – a BFL elektronikus levéltári tárolójába - 2015-ben 9,41 TB állomány került be, 
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részben a meglévő állományok lecserélése, részben a frissen befejeződött digitalizálási és 

rendezési munkák révén. 

2015 tavaszán került sor a Fővárosi Földhivatal által beszkennelt tulajdoni lapok 

állományának átvételére. A fájlokat a Földhivatal saját adatbázisából kaptuk meg, 

szabványos fájlelnevezés nélkül. Jelenleg folyamatban van az átadott közel 2 és fél millió 

fájl szabályos átnevezése, az átnevezés módszerének kidolgozása, az iratanyag 

kezelhető méretű mappákba rendezése. 

2015 folyamán valamennyi, a scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszerbe a 

migráció során bekerült raktári jegyzék szabványos formába történő átalakítása volt a 

legfontosabb prioritás, mivel jelenlegi állapotukban a raktári jegyzékek kutatási 

segédletként való használata igen nehézkes.  

A „Raktári jegyzék” típusú rekordokat egységes adatszerkezetre alakítjuk át. A 

raktári jegyzékek átalakítása a referensek, az egyes iratőrző osztályokon kijelölt 

adatbetöltők (Transfer Assistant-felelősök), illetve az Informatikai Osztály munkatársai 

közötti feladatok leosztását és koordinálását kívánja meg. A munka beindításának egyik 

előfeltétele volt az iratőrző osztályok vezetői által kijelölt Transfer Assistant-felelősök 

oktatása, melyet az Informatikai Osztály munkatársai végeztek. A raktári jegyzékek 

betöltésének elkezdése előtt az adatok scopeArchivból való kinyerésének kellett lehetővé 

tenni, azaz a raktári jegyzék űrlap adatait tartalmazó egységes, EAD-formátumú xml-

export specifikálását. Ezt követően került sor - a betöltéssel kapcsolatos ismeretek 

naprakészen tartása érdekében - a raktári jegyzékek újra betöltésére, lehetőleg minél 

nagyobb ütemben. A legcélszerűbb javítási módszer minden egyes raktári jegyzék 

esetében egyedileg mérlegelendő, ez kezdetben az Informatikai Osztály munkatársai és a 

referensek közti egyeztetést igényel, a későbbiekben az egyes osztályok Transfer 

Assistant-felelősei is közreműködhetnek a javítási mód meghatározásában.  

Az I. osztály részéről december elejéig mintegy 800 jegyzék átalakítása készült el, 

a hátra lévő közel 500 jegyzék átalakítása a gyakorlatban is kialakult eljárásrend alapján 

reális 2016. első negyedév végéig. Elsősorban azokat a jegyzékeket helyezték előtérbe, 

amelyek tárgyi-tételes rendszerük folytán leginkább informatívak a kutatók számára is. 

Szinte teljesen elkészült Pest, Buda és Óbuda 1873 előtt anyaga, a céhes iratok, a 

közigazgatás felső szervei és a peremkerületek anyaga. A jövő év első negyedévére 

visszamaradt jegyzékek nagyrészt a székesfővárosi közigazgatási anyagnak olyan 

iktatószámok szerint tárolt nagysorozatait érintik, amelyek raktári jegyzékei kutatási 

szempontból kevéssé informatívak. Ezeken túl érinti az ipartestületi anyagot, mely 

referencia be nem töltött gyed-es álláshely miatt alkalmi helyettesítésekkel működött, és 

feldolgozására már nem volt kapacitás. Továbbá kisszámú, de fontos tervtári, fotótári, 

ingatlan-nyilvántartási jegyzéket, amelyek a raktári egységek szintje alatt lényegében 

irat/ügyirat-szintű nyilvántartásoknak tekinthetők, olyan adatszerkezeti sajátosságokkal, 

hogy scopeArchiv kompatibilissá tételük a kivétel-kezelés körébe tartozó tömeges 

manuális átalakítást kíván egyedi problémák megoldásával. Ilyen formában történő 

feltöltésük viszont nagyban fogja növelni a scopeArchiv használhatóságát ahhoz 

viszonyítva, mintha kevesebb munkával „sima” raktári jegyzékként töltenénk be.   

A II. Főosztályhoz tartozó iratanyagok raktári jegyzékeinek scopeArchiv 

kompatibilissé átalakítása, illetve a scopeArchivba való betöltése teljes körűen elkészült. 

A munka során 757 raktári jegyzéket készítettek elő, illetve töltöttek be az osztály 

őrizetében lévő 4928,11 ifm terjedelmű iratanyagról, 9629 hangkazettáról, 543 CD-ről és 

103 DVD-ről. 

A III. főosztály elkészült az osztály őrizetében lévő iratanyagról rendelkezésre álló 

raktári jegyzékek scopeArchivba történő betöltésével. 

A IV. főosztály őrizetében lévő fondokhoz/állagokhoz tartozó raktári jegyzékek 

nagy száma végett az év második felében a főosztály minden egyes tagja bekapcsolódott 

a jegyzékek javításába. A raktári jegyzékek javítása nemcsak a nagyságrend miatt 

húzódik át a jövő évre, hanem a fondfőcsoportok jelentős részénél tapasztalható szakmai 

és helyesírási hibák tömkelege okán is, arról nem is beszélve, hogy a főosztály őrizetéhez 

tartozó fondok jelentős részénél a korábbiakban készült segédletek közel sem voltak 

ennyire kötött szerkezetűek. A főosztály munkatársai az év folyamán 2070 raktári 

jegyzéket/44.951 sort (rekordot) javítottak ki. 
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9.2. Üzemeltetési feladatok 

 

A levéltári hálózat (szerverek, munkaállomások, egyéb aktív programozható 

eszközök: switch, UPS, router) üzemeltetése, a hardver és a szoftver-rendszerek 

frissítése, karbantartása, a hálózati nyomtatók patronjainak cseréje, ezekkel kapcsolatos 

raktári ügyek intézése állandó feladat. Ezekben az ügyekben átlagosan napi öt 

megkeresés érkezett a BFL munkatársai részéről. Mindemellett az év elején a még tavaly 

vásárolt tíz, míg az év folyamán további három új számítógép és a hozzájuk tartozó 

szoftverek installálása, telepítése megtörtént. 

Állandó és folyamatos feladatot jelent a meglévő hálózatos szoftverek és 

szoftveres környezetük frissítése (pl. Arcanum, CMS, GovSys, Tiptime, Outlook stb.), 

esetleges újratelepítése, új szoftverek beszerzése és feltelepítése (Mikrovoks 7, 

Photoshop Elements, MS Office), a vírusvédelem folyamatos figyelése. 2015 tavaszán 

nem hosszabbítottuk meg a tűzfalrendszert és a levelezést addig üzemeltető céggel a 

szerződést, helyette új külső céggel kötöttünk szerződést május 1-jével. A kezdeti 

időszakban az új céggel intenzív egyeztetésekre volt szükség. A tapasztalatok kedvezőek, 

és jóval olcsóbban vállalják a szolgáltatást, mint a korábbi üzemeltető. 

A GovSys év végi zárása, ez év eleji nyitása, továbbá az új irattári terv 

bevezetése és a fizetést követő kézbesítés funkciójának telepítése határidőre 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 

státuszúvá állítottuk. 

Az 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 (GH) egyéb szoftvereinek állandó 

(legtöbbször a jogszabályváltozás miatti) frissítése, illetve a programok év eleji 

megnyitása, indítása (OTP electra, munkaügyi szoftverek, Ekon, Tiptime naptár készítés), 

továbbá a fellépő programhibák elhárításában való közreműködés. A GH munkatársai 

kérésére az OTP electra egyedi klienses megoldásról kvázi hálózatos verzióvá lett 

átalakítva. Az Osztály közreműködött a leltármodul vonalkód-leolvasójának adatokkal 

való feltöltésében is. 

2015 novemberében került sor az avast vírusvédelmi rendszer nagyvállalati 

verziójának megrendelésére és telepítésére. A verzióváltás oka, hogy a terminálszám 

immár megközelíti a 200 darabot, ez a mennyiség pedig az eddigi kisvállalati 

megoldással már nem volt menedzselhető. Az új vírusvédelmi rendszer telepítése minden 

egyes, avast-ot futtató kliensgépre megtörtént. 

2015 végén az elavult levelezőrendszer cseréje érdekében megrendeltük a 

tűzfalat és levelezőrendszert üzemeltető cégtől a Microsoft Exchange levelezőrendszert. 

Az új levelezőrendszer telepítésére 2016 elején kerül sor. 

Októberben a szalagos mentőegység egyik magnómodulja meghibásodott, ez a 

Siliconnal kötött hardvertámogatási szerződés keretében kicserélésre került. 

Decemberben az egyik blade szerver HDD-je hibásodott meg, az eszköz cseréje szintén a 

hardvertámogatási szerződés keretében történt meg. A nyári szünet alatt került sor a 28 

db kávájánál törött BEN-Q monitor garanciális javítására. 

Új munkaügyi szoftver bevezetése (KIR3) történt 2015 január 1-jével. Ez egy 

kliens-szerver kapcsolat, ami az államkincstár központi szerveréhez kapcsolódik. E 

szoftver új verziójának (KIRA) kliens oldali telepítése az év folyamán megtörtént. A 

rendszer novemberben indult, az átállás szerveroldalon nem volt problémamentes. A régi 

munkaügyi szoftver (Dolber) archívumként üzemel tovább. 

Komoly kihívást jelentett, hogy 2015 tavaszán megtelt a dtar (a levéltár archiv 

elektronikus tára) tároló kötet. Emiatt átszervezésre került a San tároló. Az akut 

problémát végül a dtar kibővítésével, a két, az Állományvédelmi Osztály által használt 

egység, az mf_temp és az mf_temp_2 ún. LVM-be (Logical Volume Kötet) szervezésével 

lehetett megoldani. Így kialakult a már meglévő 32 TB LVM-kötet mellett egy 31 TB-os 

kötet is. Ezáltal a dtar kötet kapacitásbeli problémái megoldódtak, azóta a kötet 

telítettsége nem haladta meg a 80%-ot. 

2015-ben frissítettünk fel a virtualizációs szoftver (Rhev) 3.5-es változatára, ez 

most a legújabb stabil verzió. A Hypervisorok (hostok) verzióváltáson túl egy technikai 
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generációváltáson mentek át. 2015-ben a következő szerverek kerültek a virtualizációs 

környezetre: 

- OpenVpn 

- Reverse Proxy 

- Központi log  

- Active Directory 

- SDB-Tessella 

- avast nagyvállalati központi management 

Az Arcanum és a GovSys szerver virtualizálása 2016-ra húzódik át.  A beléptető 

rendszer kiválasztása folyamatban van, a telepítés a végleges szoftver kiválasztása után 

történik meg. A GovSys és a beléptető rendszer esetében a fejlesztők bevonására is 

szükség lesz, melyre pénzt kell allokálnia a levéltárnak. Ez utóbbiakat futtató két gép 

cseréje enélkül is időszerű lenne. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában alkalmazott elektronikus 

kutatótermi rendszer megvalósításán alapuló személyre szabott kialakítású kutatói 

rendszer megvalósítása elkészült, jelenleg a kutatóterem négy gépén hozzáférhető. 

Megtörtént a kapcsolódó munkautasítás elkészítése és a kutatótermi felügyelők oktatása 

is. Az eddigi tapasztalatok a rendszerrel kapcsolatban jók. 

Kialakításra került az Active Directory-környezet az oktatótermi gépek számára is, 

az oktatótermi gépek bekapcsolása 2016 elején megtörténik. 

Elérhetővé tettük a kutatóteremben egy dedikált gépen a NAVA-pontot, illetve 

négy dedikált gépen az MNL anyakönyvi mikrofilm adatbázisát. Mindkét adatbázis a nem 

erre dedikált kutatótermi gépeken kívül valamennyi szakalkalmazotti munkaállomáson 

hozzáférhető. 

Meglévő CMS rendszerünkben a sajátunkon kívül még 11 levéltár, illetve szervezet 

honlapjának technikai és üzemeltetési feladatát látjuk el. Idén három megyei levéltár 

régi honlapja került MNL-üzemeltetés alá (Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár). A honlapok átadásával 

kapcsolatos teendők pluszfeladatokat jelentettek. A Magyar Levéltári Portál új 

honlapmotort kapott és átköltözött a teveweb2 szerverre. Az Arcanum munkatársaival 

együttműködve az áthelyezés sikeresen megtörtént. A teveweb2 szerveren került 

kialakításra a Széttépett esztendők portál mellett az új Ybl, illetve a lakástörténeti honlap 

is (ybl.archivportal.hu; illetve habitation.archivportal.hu), mindezen honlapok mentését 

is osztályunk biztosítja. Mivel a BFL átvállalta a Lajta Béla Virtuális Archívum 

(lajtaarchiv.hu) üzemeltetésének biztosítását, ide került áthelyezésre ez a honlap is. 

Hasonlóképpen itt üzemeltetjük a Budapest +25 – Választások, mindennapok 

kiállításon felállított infópulthoz, valamint a várostörténeti vetélkedőhöz létrehozott 

tematikus honlapot is (http://kioszk.bparchiv.hu; illetve varostorteneti.bparchiv.hu). 

Főosztályunk a szoftver nélküli kioszkot a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő és ez 

irányú tapasztalat hiánya ellenére is sikeresen felprogramozta, valamint az anyagok 

feltöltését is határidőre megoldotta.  

A megmaradt megyei és városi levéltárak számára „csak” a technikai hátteret 

biztosítjuk és az üzemeltetési feladatokat látjuk el, mely természetesen szintén komoly 

rendszerszintű felügyeletet igényel a CMS rendszer sajátosságából és a felvállalt 

kötelezettségekből adódóan, mivel a többi levéltár is hozzáfér a rendszer bizonyos 

elemeihez, amely kockázatot is magában hordoz. Mivel a honlapjaink nyilvánosak, 

különösen figyelni kell az ezeket futtató szervereknél a biztonságra (több támadási 

kísérlet történt az elmúlt években).  

A Webbel kapcsolatos folyamatos feladatok: CMS rendszer üzemeltetése, 

felügyelete, frissítése, karbantartása, a BFL és az MLP honlapjának szerkesztése, 

bővítése, frissítése, aktualizálása más erre kijelölt kollégákkal együttműködve (hírek, 

aktualitások, új kiadványok, kutatási segédletek). Az osztály munkatársai közreműködtek 

az új Magyar Levéltári Portál adatainak feltöltésében. 

A szerver gépek, és a hálózati aktív eszközök karbantartása (a szerverek 

programjainak frissítése, konfigurációjuk igény szerinti módosítása, a felhasználók 

adminisztrálása) folyamatos napi ellenőrzési terv szerint történik. 
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Jelenleg az Osztály kezelésében 27 db Linux szerver, 1 db Cisco router, 11 db 

Cisco switch, 1 db Cisco tűzfal, 1 db EMC SAN háttértároló tömb, 2 db Windows 2012R2 

Server, 3 db Windows 2008 Server áll. 

 

10. Tudományos munka, kiadványkészítés 

 

A levéltár valamennyi kiadványnappal rendelkező tudományos munkatársának, 

levéltárosának részletes kiadvány–készítési terv– és jelentésminta alapján kellett tervet 

készíteniük 2015–re. Az intézmény vezetése az egyéni kiadványjavaslatokat, terveket 

egyenként értékelte. A levéltár vezetése csak olyan kiadványterveket 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 kiadványmunkákról 

készített kimutatást ld. a Mellékletben). 

A szűkös anyagi lehetőségek ellenére 2015-ben is több kiadványt sikerült 

megjelentetnünk (7. melléklet). 

 

Tudományos-szakmai pályázatok 

 

A BFL tudományos, közművelődési és ismeretterjesztő munkáját 2015-ben is 

döntően pályázati pénzekből tudta megvalósítani. Ezen tevékenységeink színvonalas 

műveléséhez ebben az évben összesen 36.969.080 Ft-ot nyertünk a különböző NKA 

pályázatokon. Ehhez járult még Közjegyzők a Közösségért Alapítvány 10.000.000 Ft-os 

támogatása.  

A Dr. Sipos András vezető kutató által elnyert 2012-2015 között tartó Lakás, ház, 

lakhatás Budapesten: épített formák és diszkurzív terek, 1870-1945 (A budapesti 

lakásügy forrásainak feltárása és adatbázisa) kutatási programnak a BFL a lebonyolító 

intézménye, melynek a teljes időszakra eső támogatási összege 8.412.000 Ft. Ebből 

2015. évben 1.346.000 Ft került felhasználásra, a projekt lezárásra, elszámolásra került. 

A BFL új OTKA projektje az „Erdélyi városok pénzügyigazgatása a középkorban és a 

koraújkorban. Beszterce és Brassó esete” kutatására irányul, vezető kutató Dr. Simon 

Zsolt. 

Az ENArC projekt keretében 2015-ben 6.685.094 Ft érkezett a BFL-be a projekt 

céljainak megvalósítására. A BFL új EU-s projektje a CO:OP projekt, amelynek 

megvalósítására 2015-ben  11.616.824 Ft előleg érkezett az intézményhez. 

 

Összességében a BFL 2015-ben 47.796.000 Ft-hoz jutott hozzá 2015-ben pályázati 

tevékenységből. 

 

A 2015. évi és a 2014. évről áthúzódó pályázati források az alábbiak: 

 

2014-RŐL ÁTHÚZÓDÓ PÁLYÁZATOK 

  
 

   NKA 

   
 

   
azonosító pályázat neve 

elnyert 

támogatás 

elszámolási 

határidő 

3511/03784 
Klösz György fotóalbumának 

restaurálásának I. ütem 
1 000 000 

2015.06.01. 

(elszámolva) 

3208/00473 

Az Ybl Miklós bicentenárium - a 

magyar építészet éve keretében 

konferencia és oktatási, 

ismeretterjesztő program 

megvalósítására 

2 400 000 
2015.01.02. 

(elszámolva) 
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542/00244 

BFL közönségszolgáltatási tereinek 

- kutatóterem, előadóterem - 

látogatóbarát fejlesztésére 

2 400 000 
2015.06.30 

(elszámolva) 

3508/01150 

Budapesti hétköznapok 1914 - A 

nagy háború hátországának 

életképei c. konferencia 

rendezésére 

1 480 000 
2015.04.30. 

(elszámolva) 

3588/00326 
URBS Magyar Várostörténeti 

Évkönyv IX. kötetének közzététele 
579 000 

2015.06.01. 

(elszámolva) 

3588/00347 

Buda város tanácsülési 

jegyzőkönyveinek regesztái 1699-

1703 című forráskiadvány 

közzétételére 

465 000 
2015.06.01. 

(elszámolva) 

3588/00346 
A Mannó család története c. 

forráskiadvány közzétételére 
474 000 

2015.09.29 

(elszámolva) 

3588/00348 
Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt 

című forráskiadvány közzétételére 
276 000 

2015.09.15 

(elszámolva) 

3504/01406 

„Egy a múltunk...” egyházi és 

határon túli magyar levéltárosok 

II. szakmai mesterkurzusára 

1 549 000 
2015.01.15. 

(elszámolva) 

3513/0452 
MLP digitális tartalomfejlesztésére 

2. szakasz 
8 121 500 

2015.11.30 

(elszámolva) 

3412/08878 

Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a 

Kálvin térig című kiadvány 

megjelentetésére 

4 000 000 
2015.01.29. 

(elszámolva) 

3222/00002 

Az Ybl Miklós bicentenárium - a 

magyar építészet évéhez 

kapcsolódó online archívum 

létrehozására 

3 500 000 
2015.09.30 

(elszámolva) 

3208/00557 

Az Ybl Miklós bicentenárium - A 

magyar építészet éve keretében 

két szakmai kiállítás 

megvalósítására 

4 800 000 
2015.03.02. 

(elszámolva) 

  
31 044 500 

 

 
   OTKA 

   
 

   
azonosító pályázat neve 

elnyert összeg 

2015-re 

elszámolási 

határidő 

K 105953 

Lakás, ház, lakhatás Bp.-en: 

épített formák és diszkurzív terek, 

1870-1945 (A budapesti lakásügy 

forrásainak feltárása és 

adatbázisa) 3. szakasz (vezető 

kutató: Dr. Sipos András) 

1 346 000 
2015.09.30. 

(elszámolva) 

 
   Kormányzati támogatások 

  
 

   
forrás támogatás neve 

elnyert 

támogatás 

elszámolási 

határidő 
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Külügymi-

nisztérium 

A beregszászi levéltár helyzetének 

komplex felmérésére, 

állományvédelmi munkálatok 

lebonyolítására 

(Kedvezményezettként) 

21 200 000 
2015.04.30. 

(elszámolva) 

Miniszter-

elnökség 

Civil Alap - 2014 pályázati 

program: a BFL programsorozata a 

Magyar Holokauszt Emlékév 2014 

keretében 

10 000 000 
2015.04.30. 

(elszámolva) 

  
31 200 000 

 

 
   EU-s támogatások (Forintban) 

  
 

   ENARC projekt 6 685 094 

 CO:OP projekt 11 616 824 

 
 

   
 

   2015. ÉVBEN ELNYERT PÁLYÁZATOK  

  
 

   NKA 

   
azonosító pályázat neve elnyert összeg 

elszámolási 

határidő 

3437/01737 

Csepely-Knorr Luca: Budapest 

közparképítészetének története I. 

című kötet megjelentetése 

1 000 000 2016.02.29 

342/00118 

Magyar Levéltári Portál online 

folyóirat 2015. évi 

megjelentetésére (szerkesztői, 

szerzői, fordítói tiszteletdíjak, 

informatikai támogatás) 

1 300 000 2016.02.01 

3342/00276 

Magyar Levéltári Portál online 

folyóirat 2015. évi 

megjelentetésére - kiegészítő 

támogatás fordításra 

400 000 2016.02.01 

3508/01240 

Városok és természeti erőforrások 

- V. Magyar Várostörténeti Konf. 

Megrendezésére (előadói 

tiszteletdíj, utazás, étkezés, 

szállás) 

1 100 000 
2016.01.18 

(elszámolva) 

3508/01241 

Problémafelvetés és útkeresés - 

Diskurzus a levéltárügy akut 

kérdéseiről c. műhelymegbeszélés 

megrendezésére (előadói 

tiszt.díjak, utazás, étkezés, 

szakmai anyagköltség) 

1 000 000 2016.08.29 

3412/9007 
Áthallások - Ybl a palotanegyedben 

c. album megjelentetésére 
1 000 000 2016.08.29 

3513/0458 

Buda város tanácsülési 

jegyzőkönyveinek regesztái 1708-

1710 című forráskiadvány 

megjelentetésére (tördelés, 

szerkesztés, nyomda) 

400 000 2016.05.30 
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3513/0457 
Maradandó értékű magániratok 

megvásárlására 
1 000 000 2016.07.29 

3511/3883 

Klösz György fotóalbumának 

restaurálására II. ütem (szakmai 

anyagköltség, restaurátor 

tiszteletdíja) 

750 000 2016.03.31 

3504/1413 

Egy a múltunk határon túli... 

szakmai továbbképzés III. 

mesterkurzus (előadói tiszteletdíj, 

utazás, étkezés) 

1 400 000 
2015.12.14. 

(elszámolva) 

3505/2976 

Gyűjtemények védelmét szolgáló 

eszközök ((savmentes dobozok, 

tasakok) beszerzésére 

750 000 2016.03.31 

3513/0466 

Budapest Főváros Levéltára 

szervezésében a megyei és városi 

levéltárak vezetőinek tanácsa 

2015. évi vándorgyűlésének 

megrendezésére (szállás, étkezés) 

1 600 000 2015.12.09 

3437/2299 

Hidvégi V.-Marótzy K.: Diescher 

József építészmérnök, építési 

vállalkozó munkacímű kötet 

megjelentetésére 

2 500 000 
 

3510/00608 
BFL Szakkönyvtárának állomány-

gyarapítására 
300 000 2016.05.30 

3532/00349 

BFL helyismereti vonatkozású és 

tematikus gyűjteményeinek 

tömeges közzétételére a Hungarica 

közgyűjteményi portálon 

8 433 480 
 

3558/00070 

A Szlovák Technikai Múzeum 

(Kassa) magyarországi 

vonatkozású építészeti 

tervanyagának digitális másolatban 

történő szerzeményezésére 

7 004 200 2016.08.01 

3513/00481 
1944. évi adatszolgáltató ívek 

adatainak adatbázisba építésére 
7 031 400   

  
36 969 080 

 

    
OTKA 

   
 

   
azonosító pályázat neve 

elnyert összeg 

2015-re 

elszámolási 

határidő 

PD 117026 

Erdélyi városok pénzügyigazgatása 

a középkorban és a koraújkorban. 

Beszterce és Brassó esete (vezető 

kutató: Dr. Simon Zsolt) 

2 288 000 2016.09.30 

 
   egyéb támogatások 

  
 

   
Közjegyzők a Közösségért Alapítvány támogatása 10 000 000 

Pro-Educationa Szolg. Bt – Szeged Várostört. Atlasz 

könyvbemutatóra 
50 000 

Bp.-i és Pest Megyei Mérnöki Kamara – Ybl Áthallások kötetre 300 000 
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Bp. Főv. Önkorm. Főpolgárm. Hiv. – Budapest közpark építészetének 

története kötetre   
500 000 

Bp. Főv. Önkormányzat Főpolgárm. Hivatal - Ybl Áthallások kötetre 1 076 450 

 
   

 
   EU-s támogatások 

 

Kultúra (ENArC projekt) fedezetére 

 

 

 

553 123 

 

Egy sikeres pályázat már a pályázatírási szakaszban jelentős erőfeszítéseket 

igényel, a megvalósítási szakaszban pedig fokozottan. A BFL a pályázati forrásokkal 

ésszerűen, hatékonyan gazdálkodott, az eredmények kiállításokban, internetes és 

hagyományos publikációkban és – a pályázat tárgyától függően – a BFL ill. az 

önkormányzat vagyonát növelő beruházásokban realizálódtak. 

 

11. Beregszászi Levéltár támogatására állományvédelmi segélyprogram 

megvalósítása 

 

2015. év kiemelt feladata volt a KÜM támogatásában a Beregszászi Levéltár részére 

indított állományvédelmi segélyprogram lezárása. A projekt közvetlen célja a 

veszélyeztetett helyzetben lévő Beregszászi Levéltár (Kárpátaljai Területi Levéltár 

Beregszászi Osztálya, a továbbiakban: BL) anyagának megmentése érdekében az alábbi 

projektelemek kivitelezése volt, Budapest Főváros Levéltára megvalósításával: 

1.) Átfogó felmérés (tanulmány) készült a BL jelenlegi épületének elhelyezése, ill. az 

őrzött iratanyagok állományvédelmi vizsgálatára. 

A tanulmány készítése során építész–statikus bevonásával megvizsgáltuk a BL 

jelenlegi épületének felújítási lehetőségeit, ill. felmértük a szóba jöhető beregszászi 

ingatlanokat, azokra vonatkozóan megvalósítási–elhelyezési koncepciót dolgoztunk ki. 

Valamennyi elhelyezési variációhoz költségbecslés készült, valamint kidolgozásra került 

egy, a BL méreteinek, az őrzött iratanyagnak és az ott dolgozók létszámának megfelelő 

elvi beépítési és költségvetési javaslat. A tanulmány célja egyúttal a BL raktárainak 

állományvédelmi célú felmérése, mikrobiológiai minták vétele után a minták kielemzése, 

annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön az iratanyag fertőzöttségi szintje. A 

mikrobiológiai vizsgálatokat a BFL munkatársai végezték. A vizsgálatok magukban 

foglalták a preventív állományvédelmi és az iratanyag fertőtlenítési eljárására szóló 

részletes javaslatokat, valamint az állományvédelmi program keretében a kijelölt és erre 

előkészített, nem fertőzött iratanyag konzerválásának, digitalizálásának ütemtervét, 

módszereit. 

2.) Állományvédelmi mintaprogram megvalósítása a beregszászi levéltár anyagának 

megmentésére 

Az állományvédelmi mintaprogram két önálló, de egymásra épülő alprogramra 

oszlott: 

2.a. Állományvédelmi mintaprojekt megvalósítása – állományvédelmi eszközök 

beszerzése és állományvédelmi képzés megvalósítása. 

A program keretében állományvédelmi eszközök pl. hepaszűrős pórszívók, 

védőmaszkok, speciális radírok, szivacsok, kefék stb. és nagy mennyiségben savmentes 

doboz került beszerzésre a BFL által a BL részére. A BFL kiépített, ill. felszerelt a BL 

jelenlegi épületében két, az állományvédelmi program végrehajtására szolgáló helyiséget, 

kidolgozta a technológiai folyamatokat: portalanítás, tisztítás, konzerválás, digitalizálás, 

dobozolás és a helyszínen betanította a BL munkatársait az állományvédelmi feladatok 

végrehajtására.  

A program során mintegy 2500 iratfolyóméternyi iratanyag (az őrzött 7000 ifm–ből) 

kerül átdobozolásra vagy alapszintű állományvédelmi beavatkozásra. Ennek révén a 

jelenlegi őrzési helyen a mostoha körülmények között is jobb fizikai állapotba kerültek az 
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iratanyagok, a BL munkatársai pedig felkészültekké váltak a preventív, ill. egyszerűbb, 

konzerváló, hatékony, alapvető állományvédelmi feladatok önálló végrehajtására. 

2.b. Digitalizálás. A mintaprojekt keretében megkezdtük a BL állományának 

digitalizálását. A BL munkatársaival történt egyeztetés alapján a térképek digitalizálását 

kezdtük meg. A BL mintegy 11.000 kéziratos térképet őriz, ebből kb. 4500 térkép ún. 

kataszteri térkép. Az 1856–1890 között 1:2880-as méretarányban készült ún. kataszteri 

térképek a mai napig a legrészletesebb alaptérképek az egész történeti Magyarország, ill. 

a Habsburg–monarchia és Ausztria–Magyarország viszonylatában. A BFL-nek jelentős 

tapasztalatai vannak a kataszteri térképek digitalizálásában és georeferált internetes 

közzétételében. A BFL által üzemeltetett Magyar Levéltári Portálon eddig 14 megyére 

vonatkozóan tettük közzé a digitalizált, településenként összeillesztett és georeferált 

(azaz teljes mértékben geokódokkal ellátott, összeillesztett, bármilyen térinformatikai 

rendszerbe elhelyezhető) térképeket (ld. www.archivportal.arcanum.hu/kataszter/). A BL 

által őrzött vármegyék (Bereg, Ugocsa, Ung, részben Máramaros) térképeit ebbe a 

rendszerbe illesztve tettük közzé. 

 Összesen több, mint 8000 térkép digitalizálását végeztük el, külső vállalkozó 

bevonásával. A digitalizálás után georeferált állományok a http://mapire.eu/beregovo/ 

oldalon érhetőek el. 

 

12. Kiemelkedő kulturális, közművelődési és tudományos rendezvényeink 

 

12.1. Kiállítások 

  

 

2015. március 9. „Széttépett esztendők” kiállítás megnyitója Pápán 

 

A 2014 nyarán bemutatott „Széttépett esztendők” 1938-1955 – A Holokauszt budapesti 

megéléstörténete című kiállításunk Pápán került bemutatásra.  

Bővebben az eseményről: http://www.papa.hu/irasok/szettepett-esztendok-holokauszt-

budapesti-megelestortenete-leveltarban  

 

2015. június 11. Kiállítás megnyitó – Budapest +25 – Választás, mindennapok 

 

Budapest Főváros Levéltára az 1990-es helyi, fővárosi önkormányzati választásokról 

rendezett kiállítást. A kiállítás nem csupán azokra a központi történésekre kívánt 

fókuszálni, amelyek a rendszerváltás kronológiájába meghatározó epizódként vonultak 

be, hanem átlépte a pusztán politikatörténeti kérdések köré felrajzolt általános tematikus 

gondolkodásmódot, és a korszak mozgatórugóit „alulnézetből” jelenítette meg, kiemelten 

koncentrálva a hétköznapokban, a társadalom szintjén lecsapódó változások 

érzékeltetésére. 

A Nyitott Levéltárak 2015 nyitó rendezvényeként megnyíló kiállításon a választásokkal 

kapcsolatos szcenáriók az eredeti iratanyagok és a korszakot jellemző tárgyi kultúra 

ötvözésével kerültek felidézésre.  

 

2015. november 2. Székelyek az 1. világháborúban kiállítás megnyitója BFL-ben  

 

Az első világháború centenáriuma alkalmából intézményünk egy kiállítást fogadott be, 

amelyet a csíkszeredai a Hargita Megye Tanács támogatott. 

A tárlat a Székelyföldről kiegészített osztrák-magyar katonai alakulatok háborús 

tevékenységét mutatja be. A kiállítás szakmai kurátora, a gyergyóremetei Nagy József 

történész. A Monarchia katonai alakulatai vegyesek voltak nemzetiségi szempontból, a 

részben Székelyföldről kiegészített katonai alakulatoknak általában ötven százalékuk volt 

székely, a többi katona román, vagy szász volt. 

 

2015. december 15. Budapest hídjai kiállítás megnyitó Szentpéterváron 

 

2015. december 15-én kerül sor Tarlós István főpolgármester úr jelenlétében 

Szentpéterváron Budapest Főváros Levéltára és a Szentpétervári Levéltári Bizottság 

http://mapire.eu/beregovo/
http://www.papa.hu/irasok/szettepett-esztendok-holokauszt-budapesti-megelestortenete-leveltarban
http://www.papa.hu/irasok/szettepett-esztendok-holokauszt-budapesti-megelestortenete-leveltarban
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szervezésében megvalósult „Budapest – a város és hídjai” kiállítás megnyitására. 

A kiállítás a két intézmény között 2014. november 24-én Szentpéterváron megkötött 

együttműködési megállapodás keretében jött létre. A 2015 júniusában és 

szeptemberében lezajlott szakmai tapasztalatcsere után a két intézmény levéltári 

munkatársai közös munkájának köszönhetően készült el a kiállítás, miközben folynak a 

Budapesten megrendezendő „Szentpétervári hidak” kiállítás előkészítő munkálatai is. 

Budapest Főváros Levéltárának kiállítása a magyar főváros közúti hídjait, építésük, 

újjáépítésük, használatuk történetét kívánja a szentpétervári közönség elé tárni. A tablók 

anyagát többségében az intézmény gyűjteményében található régi térképekből, 

tervrajzokból, fotókból válogattuk, kiegészítve azt néhány más budapesti közgyűjtemény 

tárgyaival, illetve a hidak mai képét megjelenítő fényképekkel. 

 

Az Ybl-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 Karával 

együttműködésben felállított makettkiállítás 2014. október 28-ától a Nemzeti Múzeum 

rotunda termében volt  látható, ahol több mint hetven hallgató csoportosan vagy 

egyénileg készített építészeti makettjét tekinthették meg az érdeklődők. A tárlat egyik 

különlegessége volt, hogy Ybl szakrális épületei, kastélyai, palotái és középületei mellett 

korabeli szerkezeti részletek is megelevenednek az aprólékos gonddal készített hallgatói 

munkákon. A modelleket tematizálva három, nagyméretű installáció rejti, 

amelyek szabadon körüljárhatóak. Fóliázott grafitszürke felületükön olvashatók a 

makettekhez kapcsolódó fontos információk és érdekességek. A megvilágított kiállítási 

tárgyakat egymás felett két polcon, kis betekintő nyílásokon keresztül láthatja a 

közönség, egyszerre meglepő közelségbe kerülve a modellekhez.  

A másik, Budapest Főváros Levéltára kiállítótermében bemutatott és a BME 

Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszékkel együttműködésben 

felállított Ybl – épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig című kiállítás a VIII. 

kerületi Palotanegyed épületeinek bemutatására koncentrált. Alapgondolata egy atelier, 

építészeti műterem, melynek térrészeit hagyományos ácsszerkezetek által ihletett 

installációs elemek, „falak” választják el. E keretszerkezetek egyben a kiállítási tablók 

felfüggesztésére is szolgáltak. A térrészekben korabeli rajzasztalokra emlékeztető stilizált 

bútorok és székek lettek elhelyezve. Az asztalokra lapozható albumok, illetve korabeli 

újságok reprodukciót tartó újságolvasó keretek kerültek. 

A makettkiállítást a makettek könnyű szétszerelése és újraépítése kiválóan alkalmassá 

tette a szállításra és több kiállítóhelyen való felállításra. A másik kiállítás esetében az 

ácsolt installáció teret igényel, ezért sokáig megoldatlannak tűnt az újbóli felállítása. A 

szerkezeten található molinók azonban leszerelhetőek és bárhol felfüggeszthetők. Végül e 

molinók, illetve három könyvállvány és a hozzátartozó albumok szállítása mellett 

döntöttünk. Az így kiegészült kiállítást először Gödöllőn mutattuk be, azóta a makettek és 

a molinók és könyvállványok „együtt” utaznak.  

A kiállítás(ok)at következő helyszíneken mutattuk be 2015-ben: 

 

1. 2014. december 9. – 2015. március 10. Tapolca  

2. 2015. március 16. Székesfehérvár  

3. 2015. május 8. Gödöllő 

4. 2015. szeptember 11. Kölesd 

5. 2015. október 16. Pápa 

6. 2015. december 2. Várpalota 

 

12.2. Rendezvények 

 

A 2014. január 1-jével létrehozott Tájékoztatási és Közművelődési Főosztály 

tevékenysége a hagyományos közigazgatási és történeti kutatásokban betöltött 

funkciókon túl a levéltáraknak a szélesebb nagyközönség felé nyitó, kulturális, 

közművelődési, levéltár-pedagógiai feladatai koordinálására irányul. Emellett olyan 
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adminisztrációs feladatok kerültek az új Főosztályhoz, amelyeknek eddig nemigen volt 

gazdája. 

Rendezvényeink reklámozása, a sajtó hatékonyabb megszólítása terén az év végéig 

előrelépések történtek. Az őszi rendezvényeinkre rendszeresen megjelentek az Index, az 

MTI, az Újkor és a Múlt-kor tudósítói. A már meglévő lehetőségeket (honlapok, Budapest 

folyóirat, MTI) igyekszünk minél hatékonyabban kihasználni, sikerült felkerülni a 

http://www.budapest.com/budapest_kalauz/kultura/muzeumok.hu.html oldalára, jelen 

vagyunk a Facebookon, továbbá személyes sajtóismeretségeken keresztül próbáljuk 

elérni a sajtó képviselőit. Összeállítottunk egy sajtó levelező listát, illetve a kerületi 

médiumokat is igyekszünk bevonni ebbe a körbe.  

 

12.3. Konferenciák 

 

1. 2015. február 24.  ENArC Lecture (ENArC projekt) 

 Budapest Főváros Levéltára 2015. február 24-én tartotta a Levéltár-pedagógia és 

levéltári portál Németországban című rendezvényét, amelyre az ENArC (European 

Network on Archival Cooperation) projekt nemzetközi előadás-sorozata keretében került 

sor. Christina Wolf, digitalizálási koordinációs osztály, osztályvezető (Landesarchiv Baden-

Württemberg, Stuttgart) a Német Levéltári Portált mutatta be a közel 100 érdeklődőnek. 

 

2. 2015. május 8. Német levéltár-pedagógiai tapasztalatok (NKA 3508/01241) -

A „Problémafelvetés és útkeresés” Levéltár-pedagógiai workshop első előadása 

 A levéltár-pedagógia nemzetközi megítélése, a társadalom felől érkező 

visszajelzések feldolgozása és felhasználása már több évtizedes múltra tekint vissza 

Nyugat-Európában. A Szolgáltató Levéltár definíciójában a középpontban a levéltárral 

kapcsolatba kerülő ember áll, akinek érdeklődését a nyitott és innovatív közgyűjtemény 

minden téren ki kívánja szolgálni. A levéltári nyitás korosztályos perspektívákat is 

előrevetít, amely következtében a lakosság egyre fiatalabb rétegeit kívánják és tudják 

megszólítani az intézmények. A nemzetközi tapasztalatok első kézből való megismerése 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyarországi levéltár pedagógiai irányvonalat, 

irányvonalakat még jobban ki lehessen kristályosítani. 

Dr. Julia Riedel, Köln Város Történelmi Levéltára munkatársa személyében egy olyan 

németországi szakembert, levéltárost láttunk vendégül, aki részt vett a levéltár-

pedagógia kialakításában és hatalmas szakmai tapasztalat birtokában, a saját élményein 

keresztül tudta bemutatni az irányzat történetét. Julia Riedel előadását mintegy 110-en 

hallgatták meg.  

 

3. 2015. március 30. Állományvédelmi és digitalizálási program a Beregszászi 

Levéltárban Projektzáró workshop 

 

Budapest Főváros Levéltára 2015. március 30-án 10.00 órakor tartotta az 

„Állományvédelmi és digitalizálási program a Beregszászi Levéltárban” projektzáró 

workshopot. 

Projektbemutatók: 

Haraszti Viktor, főigazgató-helyettes, Budapest Főváros Levéltára: A Kárpátaljai Területi 

Állami Levéltár Beregszászi részlegében Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériuma támogatásával megvalósított fejlesztések 

P. Holl Adrien, főosztályvezető, Budapest Főváros Levéltára: Komplex állományvédelmi 

program a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi részlegében 

Biszak Sándor, ügyvezető igazgató, Arcanum Kft.: Kárpátalja kataszteri térképeinek 

digitalizálása és internetes közzététele. 

 

4. 2015. október 13–15. Határon túli és magyar egyházi levéltárosok 

továbbképzése (NKA 3508/01243) 

2015. október 13–15. között harmadik alkalommal került sor az egyházi és határon túli 

magyar levéltárosok szakmai továbbképzésére. A kurzus tematikáját a résztvevők által 

javasolt témák alapján igyekeztünk összeállítani.  

http://www.budapest.com/budapest_kalauz/kultura/muzeumok.hu.html
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A háromnapos rendezvény fő célja 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 harminckét kolléga vett részt, tizenegy a magyarországi egyházi 

levéltárakból, a többiek öt környező ország (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, 

Ukrajna) levéltáraiból, illetve könyvtáraiból érkeztek. 

 

5. 2015. október 21. „Problémafelvetés és útkeresés” Levéltár-pedagógiai workshop 

(NKA 3508/01241) 

A levéltárak társadalmi nyitásának egyik fontos pillére a levéltár pedagógia. A hazai 

levéltárak a rokonintézmények (múzeumok) által már évtizedek óta képviselt 

múzeumpedagógiai irányelvek ismeretében és segítségével dolgozták ki a lokális levéltár 

pedagógiai programjukat. Egységes alapvetések még nem születtek ezen a viszonylag új 

területen, ezért szükséges az eltérő módszerek ismertetése, összefogása, közös mederbe 

terelése. A workshop-jelleg lehetőséget biztosított minden résztvevő számára, hogy 

bemutassa az általa képviselt levéltár pedagógiai módszereket, illetve tapasztalatot 

gyűjtsön a más levéltárakban folyó munkáról. A rendezvényen 65 fő vett részt. 

A rendezvényről készült kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=5a4S1rI-y1A  

 

6. 2015. november 18–19. V. Magyar Várostörténeti konferencia: Városok és 

természeti erőforrások (NKA 3508/01240) 

Budapest Főváros Levéltára, a Levéltári Napok keretében, az általa kiadott URBS Magyar 

Várostörténeti Évkönyv szerkesztőségével valamint az MTA Történettudományi Bizottság 

Várostörténeti Albizottságával együttműködve ötödik alkalommal szervezte meg a 

magyar várostörténeti konferenciát. A levéltár tudományos koncepciója alapján kétévente 

megrendezésre kerülő, és a Kárpát-medencei városok történetét középpontba állító 

konferenciasorozat az elmúlt években komoly tudományos tekintélyt vívott ki magának. 

A 2015. évi konferenciát Városok és természeti erőforrások címmel rendezte meg a BFL. 

A tudományos szimpózium elsődleges célja volt annak vizsgálata, hogy a Kárpát-

medencei városok egyes időszakokban hogyan használták vagy éppen nem használták 

bizonyos természeti erőforrásaikat; az egyes korszakokban és városokban mely 

erőforrások voltak fontosak; milyen konfliktusokhoz vezettek az egyes szereplők eltérő 

érdekei adott erőforrás használatát illetően; az adott erőforrás felélése, illetve a 

természeti környezet város általi megterhelése milyen hatással volt a városra, és ez 

milyen reakciókat váltott ki. 

A felhívásra beérkezett mintegy harminc jelentkezésből a szinopszisok alapján a 

szervezők huszonöt előadást fogadtak el. A konferencián végül huszonkét előadó jelent 

meg, hárman betegség miatt nem tudtak részt venni a rendezvényen. A résztvevők a 

hazai várostörténeti kutatás különféle műhelyeit (levéltárak, egyetemek, kutatóintézetek, 

múzeumok) képviselték, illetve két kolléga a kolozsvári egyetemről érkezett. A plenáris 

előadást Dr. Christoph Sonnlechner, a Bécsi Városi és Tartományi Levéltár munkatársa, a 

téma nemzetközileg is elismert szakértője tartotta.  

A konferencia előadásai a tervek szerint nyomtatott formában az URBS Várostörténeti 

Évkönyv X. számában fognak megjelenni. Számítunk azok előadásaira is, akik a 

tanácskozáson betegségük miatt nem tudtak részt venni. Reményeink szerint a 

konferencia, illetve a megjelenő kötet újabb ösztönzést ad a további kutatások, 

forrásfeltárások és a már meglévő források újfajta megközelítésének irányába. 

 

7. 2015. december 1. „Problémafelvetés és útkeresés” „A szocialista rendszer 

történetének kutatása – a korszak iratai feltárásának és értékelésének problémái” 

(NKA 3508/01241) 

A műhelybeszélgetés keretében azt a problémát kívántuk körüljárni, hogy a napjainkra 

átalakult – tudományos és nem tudományos – kutatói igényekre miként reagál, illetve a 

kutatók szerint miként kellene reagálnia a levéltáros szakmának. A rendezvény keretében 

célzottan a II. világháború utáni, jórészt a szocialista rendszer időszakában keletkezett és 

már levéltárban őrzött iratok feldolgozása, annak prioritásai, illetve ezeknek a kutatói 

igények való találkozása, esetleges ütközése kerültek terítékre. 

https://www.youtube.com/watch?v=5a4S1rI-y1A
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12.4. Honlap- és könyvbemutatók 

 

1. Január 22. Perczel Olivér: „Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban” könyvének 

bemutatója (ism.: Sipos András) 

 

2015. január 22-én 14 órai kezdettel került sor Budapest Főváros Levéltárában kollégánk, 

Perczel Olivér: Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban. A városegyesítéstől az I. 

világháború időszakáig című kötetének bemutatójára. A kiadvány Erzsébetváros 

Önkormányzatának gondozásában jelent meg. Nagy örömünkre szolgált, hogy ez évi első 

rendezvényünket nagy érdeklődés kísérte, közel 80-an hallgatták Dr. Sipos András 

főosztályvezető (BFL) bemutatóját. További sajtó megjelenések: 

http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ilyen.volt.a.bulinegyed.regen.uj.ko

nyv.erzsebetvaros.torteneterol és http://valasz.hu/pest_budai_latkep/vagyok-teljes-

tisztelettel-106514  

 

2. Február 12. Biró Aurél: A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai könyvének 

bemutatója (ism.: Ujváry Gábor) A kötetet Ujváry Gábor tudományos 

főmunkatárs, a Horthy-kori kutatócsoport vezetője (Veritas Történetkutató 

Intézet) méltatta a mintegy 50 résztvevőnek.  

 

3. Március 10. Szeged várostörténeti atlasz (ism.: Tringli István) és Tózsa-Rigó 

Attila: A Duna térség szerepe a kora újkori Közép-Európa gazdasági rendszerében 

(ism.: Kenyeres István) könyve bemutatója 

 

A kiadvány a Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat újabb darabja, amely a Nemzetközi 

Várostörténeti Bizottság (Commission Internationale pour l'Historie des Villes) "Európai 

Városok Történeti Atlasza" kutatási programjának keretében készült. Az elkészült művet 

Dr. Tringli István tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI) méltatta.  

Dr. Kenyeres István főigazgató, c. egyetemi tanár mutatta be Tózsa-Rigó Attila művét, 

amely A dunai térség szerepe a kora újkori Közép-Európa gazdasági rendszerében címmel 

jelent meg. A rendezvényen mintegy 40 fő vett részt. A rendezvényről bővebben: 

http://ujkor.hu/content/kettos-konyvbemutato-budapest-fovaros-leveltaraban  

 

4. Március 24. A Holokauszt tematikus weblap bemutatója (Szívós Erika, Lénárt 

András, Pető Andrea, Sipos András) 

 

Budapest Főváros Levéltára 2015. március 24-én tartotta a „Széttépett esztendők 1938–

1944” A Holokauszt budapesti megéléstörténete tematikus honlapjának bemutatóját. A 

honlap az ugyanezen a néven futó levéltári kiállítás bővített anyagát adja közre, amely új 

megközelítési lehetőséget adhat a téma kutatásának, kutathatóságának. A majdnem 100 

érdeklődő több kérdést is intézett az előadókhoz. Az oldal elérhetősége: 

http://holocaust.archivportal.hu/  

 

5. Április 14. Szívós Erika „Az öröklött város” könyvének bemutatója (Bácskai 

Vera, Sipos András) 

 

A BFL kiadásában megjelent Szívós Erika által írt kötetet Dr. Bácskai Vera professzor 

emeritus és Dr. Sipos András főosztályvezető (BFL) méltatta. Közel 60 érdeklődő volt 

jelen a rendezvényen.  

 

6. Szeptember 17. Budapesti hétköznapok DVD bemutató (Szarka László) 

 

A maga nemében egyedi kettős bemutatónak adott otthont a Budapest Főváros Levéltára 

(BFL) 2015. szeptember 17-én a fővárosi intézmény, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár 

(MNL) szervezésében, melyen egy mind szakmai, mind oktatási szempontból figyelemre 

méltó DVD-t és virtuális kiállítást mutattak be az előadók, akik a két intézmény 

centenáriumi emlékévvel összefüggő programjait is ismertették.  

http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ilyen.volt.a.bulinegyed.regen.uj.konyv.erzsebetvaros.torteneterol
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ilyen.volt.a.bulinegyed.regen.uj.konyv.erzsebetvaros.torteneterol
http://valasz.hu/pest_budai_latkep/vagyok-teljes-tisztelettel-106514
http://valasz.hu/pest_budai_latkep/vagyok-teljes-tisztelettel-106514
http://ujkor.hu/content/kettos-konyvbemutato-budapest-fovaros-leveltaraban
http://holocaust.archivportal.hu/
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Szarka László, az MTA BTK TTI Horthy-korszak témacsoportjának vezetője a Budapesti 

hétköznapok 1914 – A Nagy Háború hátországának mindennapjai című BFL által kiadott 

DVD-t mutatta be, mely tartalmazza az egy évvel korábbi konferencián elhangzott 

előadásokból készült tanulmányokat.  A rendezvényen 83 fő vett részt. A bemutatóról 

szóló írás elérhetősége: http://ujkor.hu/content/leveltarak-az-elso-vilaghaboru-

kutatasanak-szolgalataban  

 

7. Szeptember 24. Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt és Géra-Oross-Simon: Budai 

város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái (1699-1703) könyvek bemutatója 

(Kenyeres István, Holló Szilvia, Sipos Balázs) 

 

A bemutatón a  BFL két kiadványa került terítékre. Dr. Kenyeres István Budapest Főváros 

Levéltára főigazgatója, c. egyetemi tanár mutatta be Buda város tanácsülési 

jegyzőkönyveinek regesztái 1699-1703 című kötetet, amely második kiadvány ebben a 

témakörben. A kiadvány a Magyar Levéltárosok Egyesülete által 2015-ben meghirdetett 

Év Levéltári Kiadványa Díj versenyen Levéltári szakmai kiadványok kategóriában III. 

helyezést ért el. 

 

Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt… Emlékirat 1947-ből című kötetet. Dr. Sipos Balázs, az 

ELTE BTK Történeti Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének egyetemi 

docense, és Dr. Holló Szilvia Andrea történész méltatta a majdnem 50 jelenlévőnek. 

 

8. Október 19.  Hat (hét) nemzedék – A Manno család története és URBS IX 

bemutatója (Diószegi György, Kövér György, Mátay Mónika) 

 

A Manno-kötet Budapest Történetének Forrásai sorozat 12. kiadványa, mely magyar és 

görög nyelven jelent meg Budapest Főváros Levéltára és a Magyarországi Görögök 

Kutatóintézete együttműködése révén. A magyarországi görögök történetéről Dr. Diószegi 

György Antal tartott előadást, majd Dr. Kövér György, az ELTE BTK Gazdaság- és 

Társadalomtörténeti Tanszék professzora, mutatta be a Manno-kötetet. 

Dr. Mátay Mónika, az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék adjunktusa, 

mutatta be az URBS (Várostörténeti folyóirat) IX. kötetét a mintegy 50 fős közönségnek.  

 

9. Október 29. Ybl-archívum és MLP honlap bemutató (Csáki Tamás, F. Toma 

Katalin) 

 

Az Ybl Miklós Virtuális Archívumot Csáki Tamás, főosztályvezető-helyettes (Budapest 

Főváros Levéltára) mutatta be, aki rávilágított, hogy az Ybl Miklós hagyaték nem pusztán 

a fővárost, hanem az egész országot érinti, hiszen a Mester munkái mindenhol 

megtalálhatóak.  

Az Ybl Miklós Virtuális archívum a Magyar Levéltárosok Egyesülete által 2015-ben 

meghirdetett Év Levéltári Kiadványa Díj versenyen Levéltári adatbázisok kategóriában I. 

helyezést ért el. 

A megújuló Magyar Levéltári Portált Fazekasné dr. Toma Katalin, az MLP főszerkesztője 

(Budapest Főváros Levéltára) mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a szerkesztőség egy új 

karakter felépítésén dolgozik, amelynek kiemelt része a külső és belső megújulás. A 

rendezvényen mintegy 50 fő vett részt. 

 

12.5. Egyéb rendezvények 

 

1. 2015. május 16–17. Múzeumok Majálisa – 20. alkalommal került megrendezésre 

a kétnapos majális. 

 

Budapest Főváros Levéltára 2015-ben az új Közgyűjteményi Portál – a HUNGARICANA – 

szolgáltatásait kívánta bemutatni a Múzeumok Majálisán, de Levéltárunk legfrissebb 

kiadványait is meg lehetett vásárolni a BFL sátrában. 

 

http://ujkor.hu/content/leveltarak-az-elso-vilaghaboru-kutatasanak-szolgalataban
http://ujkor.hu/content/leveltarak-az-elso-vilaghaboru-kutatasanak-szolgalataban
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2. 2015. június 20. Múzeumok éjszakája – A BFL eddigi legsikeresebb részvétele 

156 látogatóval.  

 

Budapest Főváros Levéltára június 20-án a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeummal közös játékot szervezett, mely az 1990-es önkormányzati választásokat 

bemutató kiállításhoz kapcsolódott. Ezen az éjszakán a látogatók a Gárdonyi Albert 

teremben a korszakkal foglalkozó dokumentumfilmeket nézhettek meg, továbbá az 

óránként induló bejárások során megtekinthették a levéltár épületét, betekintést 

nyerhettek a levéltárosok izgalmas munkájába. A levéltár 2015. június 20-án 16 és 23 

óra között tartott nyitva. 

 

3. 2015. szeptember 25. Kutatók éjszakája – mintegy 80 vendéggel. 

Budapest Főváros Levéltára 2015-ben is csatlakozott a Kutatók Éjszakája országos 

programsorozathoz, amely szeptember 25-én került megrendezésre. 

 

12.6. Sajtótájékoztatók 

 

1.2015. január 27. Sajtótájékoztató a BFL és a Ferencvárosi Torna Club között létrejött 

együttműködési megállapodás aláírásáról. (Groupama Aréna) 

2015. január 27-én hosszú távú együttműködési megállapodást kötött Budapest Főváros 

Levéltára és a Ferencvárosi Torna Club. Az aláírásra ünnepélyes sajtótájékoztató 

keretében került sor a Groupama Arénában. A Ferencvárosi Torna Club-bal kötött 

együttműködési megállapodás a levéltár magánirat feltárási koncepciójába illeszkedik, 

hiszen az FTC múltja ezer szállal kötődik a főváros történetéhez. Az egyesület története 

nélkül nem lehet megismerni Budapest múltját sem. Ezzel egy időben nyitották meg a 

Fradi Múzeum új időszaki kiállítását, amely a Ferencváros korábbi stadionjainak történetét 

mutatja be. A kiállítás kivitelezésében levéltárunk is tevékeny szerepet vállalt. 

http://www.fradi.hu/hu/labdarugas/nb-i/hirek/hivatalos-muzeum-/20150127/c/9330  

 

2. 2015. szeptember 25. Az 1944. évi, frissen előkerült adatfelszolgáltatási ívekről 

(Budapest Főváros Levéltára) 

 

Egy Kossuth Lajos téri lakás felújítása alkalmával a közfal kibontásakor fellelt 7000 ívnyi, 

nemzetközi szenzációt keltő iratanyag első bemutatására került sor sajtótájékoztató 

keretében.  A sajtótájékoztatón részt vett az iratanyagot megtaláló, majd levéltárunkba 

juttató Berdeffy házaspár is. Résztvevők száma: 50 fő.  

 

http://bparchiv.hu/id-2259-szenzacios_irategyuttes_kerult_elo_magya.html  

 

13. Levéltár-pedagógiai foglalkozások 

 

Budapest Főváros Levéltára 2012. július 1. és 2013. augusztus 31. között a TÁMOP 

3.2.11/10-1/KMR-2010 számú Európai Uniós pályázat keretében támogatást nyert, az 

„Írjál történelmet!” Rendhagyó komplex történelmi stúdiumok Budapest Főváros 

Levéltárában című programjára. A projekt lezárását követően a levéltár a partnerként 

közreműködő iskolákkal 5 éven át egy-egy foglalkozással tartja fenn a kapcsolatot. A 

projektben Budapest Főváros Levéltára a következő hét iskolával kötött együttműködési 

megállapodást tanórán kívüli levéltári foglalkozások megtartására: ELTE Radnóti Miklós 

Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Montessori 

Erzsébetvárosi Gimnázium, Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Diákotthon, Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, 

Szakiskola és Gimnázium, Veres Pálné Gimnázium, valamint a solymári Hunyadi Mátyás 

Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola.  

A rendhagyó történelemórák a következő nagyobb tematikai egységek köré 

csoportosultak: „A város szövete”, „Az írás története”, „Címer, pecsét, családfa”, 

„Deviancia-szubkultúra”, „Határok nélkül”, „Ismerd meg otthonaid!”, „Ismeretlen 

ismerős”, „Személyek és családok a régi Budapesten”. A foglalkozások során 11 szakkört, 

http://www.fradi.hu/hu/labdarugas/nb-i/hirek/hivatalos-muzeum-/20150127/c/9330
http://bparchiv.hu/id-2259-szenzacios_irategyuttes_kerult_elo_magya.html
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négy vetélkedőt, három témanapot és hat témahetet tartottunk, 102 alkalommal 

összesen 3133 főt regisztráltunk.  

A fenntartási időszak keretében a következő rendhagyó történelem órákra került sor:  

 

1. 2015. február 26. A TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010 számú Európai Uniós 

pályázat fenntartási időszaka keretében a solymári Hunyadi Mátyás Nemzetiségi 

Iskolában „Hunyadi Mátyás” rendhagyó történelem óra.  

2. 2015. május 19. A TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010 számú Európai Uniós 

pályázat fenntartási időszaka keretében a Kölcsey Gimnáziumban rendhagyó 

történelem óra Nagyszüleim világa – a 60-as évek címmel.  

3. 2015. május 26. A rendhagyó történelem óra második része a BFL-ben. 

 

2015. ősze: Városismereti vetélkedő fordulói és döntő  

Budapest Főváros Levéltára 2015-ben is rész vett a középiskolák számára megrendezett 

budapesti városismereti verseny megszervezésében és lebonyolításában. A vetélkedő az 

1990. évi első szabad önkormányzati választások 25. évfordulója apropóján a 

rendszerváltással foglalkozott. A Budapest egyesítésének 142. évfordulója alkalmából az 

„Iskolakapun Kívüli Program” elnevezésű rendezvénysorozat keretében lezajlott 

háromfordulós vetélkedő döntőjére 2015. november 17-én Budapest Főváros 

Levéltárában került sor.  

 

Levéltár látogatások 

 

2015. március 3. Közélet iskolája: "Magyarország társadalomtörténete alulnézetből" 

2015. március 23.  Károli Gáspár Református Egyetem 

2015. március 23.  CEU 

2015. április 8.  Toldy Ferencz Gimnázium 

2015. május 13. ELTE 

2015. május 14. Moszkvai delegáció 

2015. június 16. Szentpétervári delegáció 

2015. június 23.  Károlyi Mihály Közgazdasági Szakközépiskola  

2015. október 8. SZIE YBL Miklós Építéstudományi Kar 

2015. október 9 OKJT közműv. Szakember továbbképzés 

2015. október 21.  Óbudai Egyetem  

2015. november 4.  13. ker. Családsegítő központ 

2015. november 12. 13. kerületi Nyugdíjasok klubja 

2015. december 1.  ELTE  

2015. december 4.  ELTE BTK.  

 

Intézményünk 2015-ben is fogadott közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás 

tanulókat. 5 tanintézmény 9 tanulója választotta levéltárunkat az 50 órás közösségi 

munka elvégzésére.  

 

14. Nemzetközi kapcsolatok, együttműködési megállapodások 

 

Budapest Főváros Levéltára a továbbra is igyekszik széleskörű nemzetközi 

együttműködések kialakítására, elsősorban a Kárpát-medencei (városi) levéltárakkal, 

valamint Európai Unió–béli fontosabb városi levéltárakkal. A 2015-ös év legjelentősebb 

történései: 

 

1. 2015. április 17-18. Tagung des Arbeitskreises der Kommunalarchivarinnen 

und Kommunalarchivare – Kitzbühel Ehrenamt –ich misch mit! Überlegungen zu 

Sinn und Unsinn im Tätigkeitsbereich von Kommunalarchive 

 

Az Osztrák Városszövetség keretein belül működő Önkormányzati Levéltárosok 

Munkacsoportja 2015. április 17–18-án Kitzbühelben tartotta vándorgyűlését az Osztrák 

Levéltáros Egyesület (anyagi) támogatásával. A Munkacsoport 19 évvel ezelőtt, 1996. 

április 27-én Linzben tartotta alakuló ülését, ahol felállításának céljait két pontban 
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határozták meg: 1. az önkormányzati levéltárak működtetése, illetve (egyáltalán) 

létrehozása fontosságának tudatosítása, továbbá 2. az önkormányzati levéltárak közötti 

kommunikáció és a szakmai továbbképzés biztosítása. 

Budapest Főváros Levéltára második alkalommal képviseltette magát a kétnapos ülésen. 

A tavalyi meghívásra a Munkacsoport jelenlegi elnöke (2014 óta), Dr. Brigitte Rigele, Bécs 

Város és Tartomány Levéltára igazgatónője budapesti látogatásakor került sor, aki ebben 

az évben újból meghívta levéltárunkat a gyűlésre.   

Az ez évi rendezvény tematikája a Levéltár és a magyar levéltárügyben ismeretlen 

intézmény, az „Ehrenamt” (tiszteletbeli, fizetés nélkül vállalt hivatal) problematika köré 

csoportosult. Az ülésen kb. 60 „professzionális” és „tiszteletbeli” levéltáros vett részt. 

Péntek délután és szombat délelőtt két-két előadás hangzott el, a szombati programot a 

Mittersill város „tiszteletbeli” városi levéltárosával készített interjú egészítette ki.  

 

2. 2015. április 27. Kapcsolatfelvétel és látogatás a Prágai Városi Levéltárban  

 

A Budapest Főváros Levéltára és a Prágai Városi Levéltár között levéltári kapcsolatok évek 

óta szüneteltek. 2015. elején levéltárunk megkereste a prágai kollégákat a levéltári 

együttműködés újbóli elindításának szándékával. Több hónapos egyeztetés és ismételt 

levélváltások után 2015. április 27-én Prágában – a CO:OP project meeting során – került 

sor Dr. Kenyeres István főigazgató és Václav Ledvinka, a Prágai Városi Levéltár 

főigazgatója közötti személyes találkozóra. A találkozón jelen volt Dr. Sipos András 

főosztályvezető és Fazekasné dr. Toma Katalin főosztályvezető-helyettes, intézményi 

titkár is. A felek áttekintették az együttműködés lehetséges területeit. A prágai levéltár 

főigazgatója nyitottnak mutatkozott a jövőbeni együttműködési megállapodást illetően. A 

találkozót követően levéltárunk 2015 májusában megküldte az angol nyelvű 

együttműködési megállapodás-tervezetet a prágai levéltár részére, de sajnos azóta – 

írásbeli érdeklődésünkre sem kaptunk érdemleges választ szándékukat illetően.  

  

3. 2015. május 12-14. Moszkva Város Levéltári Főigazgatósága hivatalos 

látogatása levéltárunkban, együttműködési megállapodás aláírása (Elena 

Valerjevna Agejeva Mihail Mihajlovics Gorinov) 

 

Budapest Főváros Levéltára meghívására 2015. május 12-14. között hivatalos látogatást 

tett Levéltárunkban Mihail Mihajlovics Gorinov, Moszkva Város Levéltári Főigazgatósága 

helyettes vezetője és Elena Valerjevna Agejeva, Moszkva Város Központi Állami 

Levéltárának igazgatóhelyettese. A két levéltári intézmény vezetőinek első találkozójára 

Dr. Kenyeres Istvánnak, Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának 2014. november 

24-28. közötti moszkvai tartózkodása alatt került sor. A moszkvai tárgyalások során 

körvonalazódtak a két intézmény közötti együttműködési megállapodás egyes pontjai. 

A háromnapos budapesti látogatás alkalmával a moszkvai vendégek bepillantást nyertek 

a levéltár mindennapi működésébe, megismerkedtek az e-levéltár projekt megvalósítása 

során szerzett tapasztalatainkkal, tájékoztatást kaptak az intézményünkben folyó 

közművelődési tevékenységgel, valamint megtekintették az állományvédelmi műhelyeket, 

a levéltári raktárakat és a közösségi tereket. 

A vendégek részéről kiemelt érdeklődés kísérte a mikrofilmek digitalizálásának 

bemutatását, ugyanis Moszkva Város Központi Állami Levéltára e munkák 

megvalósításához gyűjti más levéltárak tapasztalatait. 

Május 13-án került sor a két intézmény közötti együttműködési megállapodás aláírására. 

A megállapodás értelmében a két fél a moszkvai és budapesti levéltárak fejlesztésében, 

Moszkva és Budapest történelmi kapcsolatainak kutatásában, a modern levéltári 

informatikai technológia alkalmazása terén kíván együttműködni. Kifejezték továbbá 

szándékukat szakemberek, levéltári információ és dokumentummásolatok cseréjére, 

közös tudományos projektek (konferenciák, kerekasztal beszélgetések, szemináriumok, 

prezentációk) indítására, közös kiadványok megjelentetésére, valamint közös kiállítások 

szervezésére. A tárgyalásokat lezáró beszélgetés során konkrét programok is szóba 

kerültek, amelyek megvalósítására a szükséges egyeztetések után a tervek szerint a jövő 

évben kerül sor. 
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A háromnapos látogatás mindkét fél számára eredményesen zárult és egyben megfelelő 

alapot biztosít a két főváros levéltárai közötti jövőbeni együttműködés gyakorlati 

megvalósítása számára. 

 

4. 2015. június 15-19. A szentpétervári városi levéltárak két levéltárosának 

szakmai tapasztalatcseréje (Artyem Szergejevics Boriszov, Natalja Jurjevna 

Suvalova) 

 

Budapest Főváros Levéltára és a Szentpétervári Levéltári Bizottság között létrejött 

együttműködés keretében 2015. június 15-19. között két szentpétervári levéltáros 

kollégát, Natalja Jurjevna Suvalovát, a Szentpétervári Levéltári Bizottságnak alárendelt 

Szentpétervári Központi Állami Levéltár munkatársát és Artyem Szergejevics Boriszovot, 

a Szentpétervári Levéltári Bizottságnak alárendelt Szentpétervári Központi Állami 

Történeti Levéltárának levéltárosát látta vendégül intézményünk, akik öt napot töltöttek 

Budapesten. Az öt nap folyamán az orosz kollégák betekintést nyertek Budapest Főváros 

Levéltára működésébe, szervezeti felépítésébe és a napi munkavégzésbe. 

 

5. 2015. szeptember 7-11. Szentpétervári szakmai tapasztalatcsere  

 

A májusi látogatást követően levéltárunk munkatársai is meghívást kaptak 

Szentpétervárra, hogy egy szakmai hét keretében megismerhessék a Szentpétervári 

Levéltári Bizottság működését. Dr. Kenyeres István főigazgató Fazekasné dr. Toma 

Katalint és Török Pétert – a Tájékoztatási és közművelődési osztály munkatársait – jelölte 

ki az utazásra. 

 

6. 2015. szeptember 30. - október 3. Kapcsolatfelvétel a Heidelbergi Városi 

Levéltárral 

 

Kenyeres István képviselte a Magyar Levéltárosok Egyesületét a X. Német Levéltári 

vándorgyűlésen Karlsruhe-ban. Kenyeres István Dr. Peter Blum, a Heidelbergi Városi 

levéltár igazgatója meghívására látogatást tett a helyi levéltárban.  A látogatás során a 

felek megállapodtak a két levéltár együttműködésében, a melynek keretében először 

2017-ben kerül sor programok megvalósítására, közöttük kiállításcserére. 

 

7. 2015. december 15. Budapest – a város és hídjai kiállítás megnyitója 

Szentpéterváron a Szentpétervári Levéltári Bizottsággal való 

együttműködés keretében 

 

2015. december 15-én kerül sor Szentpéterváron Budapest Főváros Levéltára és a 

Szentpétervári Levéltári Bizottság szervezésében megvalósult „Budapest – a város és 

hídjai” kiállítás megnyitására. A kiállítás a két intézmény között 2014. november 24-én 

Szentpéterváron megkötött együttműködési megállapodás keretében jött létre. A 2015 

júniusában és szeptemberében lezajlott szakmai tapasztalatcsere után a két intézmény 

levéltári munkatársai közös munkájának köszönhetően készült el a kiállítás, miközben 

folynak a Budapesten megrendezendő „Szentpétervári hidak” kiállítás előkészítő 

munkálatai is. 

 

8. Egyéb nemzetközi kapcsolatok 

 

Orthmayr Flóra és Gerhard Péter angol nyelvű előadást tartott az APEX szeptember 7. és 

9. között megrendezett budapesti konferenciáján (Different Presentation Methods of 

Digital Content and Related Metadata in the Databases of the Budapest City Archives). 

Orthmayr Flóra az egybekötött 25th International Archival Day konferencián és a 9th IIAS 

Autumn Archival School levéltáros továbbképzésen Triesztben, illetve Lipicában járt. 

László Zsófia 2015. március 30. és április 30. között a Francia Nemzeti Levéltár által 

szervezett nemzetközi levéltáros továbbképzésen (Stage Technique International 

d’Archives) vett részt.  
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9. Együttműködési megállapodások 

 

Az év során együttműködési keret-megállapodás aláírására került sor a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemmel, Moszkva Város Levéltári Főigazgatóságával, a CEU-val, a 

Károli Gáspár Református Egyetemmel, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolával (Beregszász) és egy jelentős sajtónyilvánosságot kapó esemény volt a 

Ferencvárosi Torna Clubbal kötött megállapodás. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem két 

BA és egy MA szakos hallgatója az egyetemmel kötött megállapodás alapján két-két 

hónap gyakornoki időt levéltárunkban tötött. 

 

15. Közreműködés a Magyar Levéltári Portál és a Hungaricana Közgyűjtményi 

Portál munkálataiban 

 

Intézményünk 2008 vége óta több, a Szolgáltató Levéltár stratégiai koncepció 

keretében 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 jelenleg mintegy 20, a Magyar 

Nemzeti Levéltár keretein belül működő megyei levéltár valamint az Országos Levéltár, és 

a városi levéltárak közös kereső–adatbázisát tartalmazza. A portálon 1,5 millió eredeti 

levéltári irat adatai érhetők el, amelyekhez 3 millió digitális kép csatlakozik. Az MLP–t 66 

országból használják, napi látogatottsága 200–300 fő körül mozog, de bizonyos 

időszakokban akadt példa több ezres látogatottságra is.  

2015-ben ENArC és NKA támogatással az MLP-t az alábbi BFL-es tartalmakkal 

bővítettük:  

 90.000 oldal pesti és budai tanácsülési jegyzőkönyv,  

 150 ezer oldal közjegyzői irat,  

 309 ezer oldal polgári per 

 140 ezer oldal fogolytörzskönyv,  

összesen: 689 ezer oldallal bővült tehát a rendszer a BFL-ben őrzött iratok tekintetében. 

Ezen kívül mintegy 58 ezer oldalnyi egyházi (érseki, püspöki körlevelek, református 

egyházmegyei jegyzőkönyvek, evangélikus canonica visitatio-k) iratanyaggal és 80 ezer 

oldalnyi egyetemi levéltári jegyzőkönyvi adattal bővült a rendszer, amely szorosan 

kapcsolódik az új közgyűjteményi portálhoz, a Hungaricana-hoz (www.hungaricana.hu).  

A Magyar Levéltári Portál megújítása egy NKA által támogatott pályázat keretében 

sikerült. A teljesen átalakított külső megjelenéshez egy használható, felhasználóbarát 

kezelőfelületet is átadásra került. 

2015. év nagy jelentőségű közgyűjteményi digitális fejlesztése volt a Hunagricana 

Közgyűjteményi portál április 1-jével történő beindítása. A portál az NKA 

kezdeményezésére az Országgyűlési könyvtár irányításával valósult meg. A BFL a portál 

kialakításának, tervezésének kezdetétől együttműködött az OGyK-val, a két fél április 3-

án együttműködési megállapodást is kötött a Hungaricana tartalmainak közös 

fejlesztéséről, ennek keretében a levéltári területen a BFL az integrátor. A Hungaricana 

már az induláskor közel 150 intézmény 15 millió oldalnyi tartalmát tette közzé. A BFL az 

eddig az MLP adatbázis-rendszerében szolgáltatott adataival és digitális tartalmaival járult 

hozzá a fejlesztéshez, így az MLP tartalmak ezentúl a Hungaricana rendszerébe 

integráltan is elérhetők. A döntés helyességét támasztja alá, hogy amíg az MLP napi 

látogatottsági száma 200-300 fő volt, addig a Hungaricana látogatottsága ma már eléri 

napi 4000 főt.  

 

Közösségi felületek 

 

A Facebook adta lehetőségekkel közvetlenül 1396 felhasználót, 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.  

Levéltárunk a már korábban létrehozott Youtube-csatorna kihasználtságán is javított, 

feltöltésre kerültek a levéltár kisfilmjei, a levéltári munkafolyamatokat bemutató szakmai 

http://www.hungaricana.hu/
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anyagok és a „Budapesti hétköznapok 1914” című konferencia rögzített előadásaiból is 

néhány. A BFL-hez köthető képi anyagokat összesen 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 542 alkalommal 

tekintették meg.  Link a BFL felületéhez: 

http://videotorium.hu/hu/channels/details/1667,Budapest_Fovaros_Leveltara  

https://www.youtube.com/user/Bparchiv1
http://videotorium.hu/hu/channels/details/1667,Budapest_Fovaros_Leveltara
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16. Közreműködés más Európai Uniós pályázatokban 

 

16.1. ENARC – European Network on Archival Cooperation” projekt 

 

Budapest Főváros Levéltára 2009-ben a Kultúra 2007–2015 EU–s program 

keretében elnyert nemzetközi konzorciális pályázat keretében résztvevője volt az „ENArC 

– European Network on Archival Cooperation” projektnek, amely az ICARUS 

(International Centre for Archival Research) keretein belül kialakult együttműködés 

gyümölcse. A konzorciumban 14 intézmény vett részt, elsősorban a számunkra 

legfontosabb közép- és délkelet-európai régióból (Ausztria, Csehország, Szlovákia, 

Szlovénia, Szerbia, Horvátország, Németország, Olaszország). A résztvevők a levéltári 

területet (nemzeti és területi/városi levéltárak), az egyetemi és akadémia szférát, a 

közigazgatást egyaránt képviselték. A projekt 2010 végén indult és 2015 áprilisáig 

tartott. Fő célja az volt, hogy a résztvevő intézmények olyan nemzetközi hálózatot 

alkossanak, amely abban segíti őket, hogy megfeleljenek azoknak a teljesen új 

kihívásoknak, melyeket a digitális tartalomszolgáltatás és on-line hozzáférés technikai 

lehetőségei hoznak létre a levéltárakkal szemben. Ennek eszközeként a projekt egyaránt 

támogatott a levéltárosok és a levéltári kulturális javak mobilitását szolgáló 

tevékenységeket. Számos konferenciára, workshopra, tanulmányútra és 

tapasztalatcserére került sor. A levéltári anyag széles körű megismertetését és társadalmi 

hasznosulását azok digitalizálása és erre a célra kialakított levéltári portálokon való 

tömeges közzététele, kiállítások rendezése, valamint a digitalizált anyagnak az egyetemi 

képzésben való felhasználása biztosította.  

A pályázat keretében a Levéltár 116.000 Euro támogatásban részesült 4,5 év alatt 

(mostani árfolyamon (kb. 310 Ft/Euro) számolva: 35.960.000 Ft). A szükséges önrészt 

munkatársaink munkája fedezte, az tényleges pénzkiadással nem járt a levéltár számára. 

A projekt keretében a BFL a Magyar Levéltári Portál fejlesztését és tartalombővítését 

végezte nagy sikerrel, sőt elmondható, az utóbbi években a portál fenntartását és az 

adatbázis nagyságrendileg is jelentős bővítését elsősorban ez a forrás tette lehetővé. A 

portál adatbázisát – amelynek tartalma időközben a Hungaricana közgyűjteményi 

portálon is hozzáférhetővé vált – mintegy 322.650 iratot leíró rekorddal sikerült 

gyarapítani, és 699.000 oldalnyi irat, terv, térkép on-line közzététele valósult meg a 

projekt eszközeivel.  

A BFL kivette részét a nemzetközi hálózatépítésből és tapasztalatok, módszerek 

kölcsönös átadásából is. A félévenkénti projekt-találkozókon és workshopokon való aktív 

részvétel mellett 2010-ben nemzetközi konferenciát rendeztünk a kataszteri térképek 

digitalizálásának, on-line közzétételének és társadalmi hasznosításának lehetőségeiről. 

Ennek nyomán a projekt egész tartama alatt kezdeményező és vezető szerepet 

játszottunk az ezzel kapcsolatos együttműködésben, melynek tapasztalatait egy 

levéltárunk közreműködésével készült, on-line is elérhető nemzetközi tanulmánykötet 

foglalja össze: http://edizioni.sns.it/it/testi-online/pdf-scaricabile-312.html. A 2015. évi 

prágai nagyszabású konferenciával zárult a projekt. Ebben való aktív és eredményes 

részvételünk fontos szerepet játszott abban, hogy részesei lehettünk a Kreatív Európa: az 

európai kulturális és alkotói (művészeti) szektorának támogatási programján belül, 11 

ország 16 levéltári, illetve egyetemi intézményének együttműködésével megvalósuló 

CO:OP projektnek, amely 2015-ben indult.” 

 

16.2. A CO:OP projekt 

 

Community as Opportunity – The creative archives´and users´network 

A közösség, mint lehetőség – A levéltárak és felhasználóik alkotói hálózata 

 

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 

http://edizioni.sns.it/it/testi-online/pdf-scaricabile-312.html
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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, részt vehessen 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 így a levéltárak világát, és ez az út végül egy heterogén, de összetartó, élő 

közösség kialakulásához vezethet. 

 

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 lehetővé teszi egy adott település, 

kisközösség, kerületrész, városrész stb. történelmére vonatkozó, főként 

magángyűjteményekben található források egy helyen történő megjelentetését és szabad 

hozzáférhetőségét. Az ötlet magánkezdeményezésből indult ki. Alexander Schatek a 

bécsi Praterre vonatkozó gyűjtését kívánta rendszerezni és a nagyközönség számára 

http://www.topotheque.eu/
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elérhetővé tenni. Saját cégének informatikai részlege alkotta meg erre a célra a 

Topothekot. 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 a 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; 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 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 tevékeny szerepet vállal a levéltár-pedagógiai 

munkacsomagban is, 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 

esetében -, nem jelentenek újdonságot levéltárunk számára, hiszen évek óta aktív 

szerepet vállalunk ezen a területen is.  

A projekt során a levéltár részéről elsőként 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 filmek 

különböző website-okra és a youtube-ra kerülnek 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 is, és arra, hogy ebbe a folyamatba a közönséget, a 
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levéltárhasználókat is bevonja. Általános európai tapasztalat, hogy a nemzetközi szakmai 

továbbképzésekre, nemzetközi kapcsolatfelvételekre, tapasztalatcserékre is alig akad 

intézményi, tagállami forrás, a levéltár-használók 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 2-3 napos konferenciákra, amely 

workshopok, kerekasztal-beszélgetések, előadások formájában lehetőséget ad az egyes 

intézményekben futó projektek, jövőbeli tervek bemutatására, megvitatására.  

 

Önálló munkacsomag foglalkozik az ICARUS egyik legrégebbi, folyamatosan 

fejlődő digitális platformja, a középkori okleveleket on-line publikáló Monasterium köré. 

Ebben a munkában nem vesz részt a BFL, csakúgy mint az EU-s projekt kötelező 

elemében, a disszeminációs munkacsomagban. 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. 

 

A projekt eddigi mérföldkövei: 

2014. december 1. - 2015. április 30. A felkészülési szakasz, amelyben a 

projektpartnerek kijelölték a munkatársak projektbeli tevékenységét, az egyes 

határidőket. Mint a WP 3 vezető partnerei, a mi feladatunk volt a 2015. április 27-29. 

közötti kick-off meeting keretében megrendezett első projekt meeting napirendi 

pontjainak összeállítása.  

A 2015. évben a következő nemzetközi projekt meetingekre került sor:  

2015. április 27-29. Prága – kick-off meeting és nemzetközi konferencia. A WP3 

munkacsomag meetingjének megszervezése, lebonyolítása volt a feladatunk. 

(Résztvevők: Dr. Kenyeres István, dr. Sipos András, dr. F. Toma Katalin) 

2015. november 23-25. St. Pölten – nemzetközi workshop, második projekt-

meeting és round table (Résztvevők: Dékány Dorottya, Dr. Kenyeres István, dr. Sipos 

András, dr. F. Toma Katalin). A WP3 munkacsomag második projekt meetingjének 

megszervezése, lebonyolítása volt a feladatunk. Ezen felül Dr. Kenyeres István előadást 

tartott a BFL beregszászi projektjéről, illetve részt vett a november 25-én Melkben 

megrendezett round table rendezvényen. A kerekasztal beszélgetés központi kérdése: A 
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közép-európai levéltárak a digitális korszakban.  

A Topotéka telepítésének előkészítése: 

Topotéka bemutatók: 

1. 2015. július 10. Az Országos Széchényi Könyvtár adott helyet a Workshop about 

innovation policies for Cultural Heritage Institutions rendezvénynek, ahol „CO:OP 

- creative and unconventional ways of cooperation between archives and the 

general public” címen került bemutatásra a szakmai közönség előtt a topotéka. 

2. 2015. július 17. Szolnokon a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. 

vándorgyűlésén A levéltárak és a nagyközönség aktív együttműködése – Mi is az 

a topotéka? címen a könyvtárosok számára készült prezentáció. 

Az év során három topotéka megnyitása körvonalazódott. Az ügyben tárgyalásokat 

folytattunk közgyűjteményi vezetőkkel, mindenekelőtt a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtárral.  

A tervek szerint elsőként a Berettyóújfalu topotéka internetes platform fog 

megnyílni. Az előkészítési munkálatok során első lépésként Berettyóújfalun a 

polgármester és az önkormányzatban kulturális felelős munkatársak számára készült 

prezentáció (2015. szeptember 21.). Az önkormányzat képviselő testülete is elfogadta a 

topotéka tervét, így a megfelelő technikai előkészítés után 2016 tavaszára tervezzük a 

Berettyóújfalu topotéka megnyitását. Tárgyaltunk egy tatabányai topotékáról, előkészítési 

munkák folynak egy Városliget topotéka, és egy Budafok-Nagytétény topotéka 

megnyitásáról. 

A 2015. évben 2 870 415 Ft munkabért számoltunk el önköltségként, és 6550 

eurót (kb. 2305.000 Ft) költöttünk a pályázati támogatásból.  

 

Úgy véljük, Budapest Főváros Levéltára 2015-ben is kiemelkedő szakmai 

teljesítményt nyújtott, ami az intézmény stabil gazdálkodásával és sikeres pályázati 

eredményekkel párosult, egyaránt szolgálva a fenntartó Főváros és a levéltárat használó 

állampolgárok, fővárosi és vidéki valamint külföldi felhasználók érdekét. 

 

 

Budapest, 2016. február 25. 

 

 

  Dr. Kenyeres István 

főigazgató 
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Mellékletek 
 

1.sz. melléklet – Gyűjtőterület 

 
A. Szervellenőrzés 

 
Rendvédelmi és jogszolgáltatási szervek 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1 BRFK Hivatala TÜKO 2 

2 BRFK Humánigazgatási Szolgálat Szervezési és Nyilvántartó Osztály 2 

3 BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság 1 

4 BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 1 

5 BRFK Kiemelt Ügyek Főosztálya 1 

6 BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság 1 

7 Budapesti Fegyház és Börtön 6 

8 Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 2 

9 FKI Dél-Budai Kirendeltség 1 

10 FKI Dél-Pesti Kirendeltség 1 

11 FKI Észak-Budai Kirendeltség, FKI II. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 1 

12 FKI Közép-Pesti Kirendeltség 1 

13 FKI Központi Irattár 2 

14 FKI Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 1 

15 Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 4 

16 Fővárosi Főügyészség 3 

17 Fővárosi Ítélőtábla 1 

18 Fővárosi Törvényszék 1 

19 Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala 1 

20 Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 1 

21 Fővárosi Törvényszék Közjegyzői Iratokat Kezelő Irodája 2 

22 Fővárosi Törvényszék TÜK irattár (Fő utca) 1 

23 Fővárosi Törvényszék TÜK Iroda 1 

24 Pesti Központi Kerületi Bíróság 3 

25 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 1 

Összesen:  42 

 
 
Oktatási, egészségügyi, nevelési, közművelődési intézmények 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1 Dr. Mező Ferenc Általános Iskola  1 

2 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2 

3 Frim Jakab Napköziotthon (XIII. kerületi Szociális Szolgáltató Központ) 1 

4 Gábor Áron Általános Iskola  1 

5 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1 

6 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 3 

7 Kőbányai Kincskeresők Óvoda  1 

8 Szent Rókus Kórház 2 

9 Uzsoki utcai Kórház 1 

10 Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium 1 

Összesen:  14 
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Önkormányzatok 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1 Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal 3 

2 Budapest I. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

3 Budapest III. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

4 Budapest VII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

5 Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

6 Budapest XX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

7 Budapest XXI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

 Összesen: 10 

 
 
Államigazgatás területi szervei 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1 Budapest Főváros Kormányhivatala 4 

2 Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály 1 

3 NAV KMR Regionális Adó Főigazgatósága 1 

Összesen:  6 

 
 

B. Selejtezési jegyzőkönyvek jóváhagyása 
 
Rendvédelmi és jogszolgáltatási szervek 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve Jkv-ek 

1 Benyó Judit Ügyvédi Iroda 1 

2 BRFK Bűnmegelőzési Osztály 1 

3 BRFK Bűnügyi Főosztály 2 

4 BRFK Bűnügyi-Koordinációs Osztály 2 

5 BRFK Bűnügyi-Technikai Osztály 3 

6 BRFK Dunai Vízirendészeti Kapitányság 3 

7 BRFK Egészségügyi Osztály 8 

8 BRFK Élelmezési Osztály 1 

9 BRFK Ellenőrzési Szolgálat 1 

10 BRFK értékelő-Elemző Osztály 6 

11 BRFK Felderítő Főosztály Vegyes Bűncselekmények osztály 1 

12 BRFK Felderítő Főosztály Vizsgálati osztály 2 

13 BRFK Felderítő Főosztály 4 

14 BRFK Fogdaszolgálati Osztály 1 

15 BRFK Gazdasági Igazgatóság 3 

16 BRFK Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztálya 2 

17 BRFK Hivatala 2 

18 BRFK Humánigazgatási Szolgálat 2 

19 BRFK Humánigazgatási Szolgálat Nyilvántartó osztály 2 

20 BRFK Humánigazgatási Szolgálat Szociális és Oktatási Osztály 1 

21 BRFK I. ker. Rendőrkapitányság 2 

22 BRFK Igazgatásrendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály 4 

23 BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály 3 

24 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság 24 

25 BRFK III. ker. Rendőrkapitányság 21 

26 BRFK Informatikai Osztály 3 

27 BRFK IV. ker. Rendőrkapitányság 9 

28 BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság 14 
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Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve Jkv-ek 

29 BRFK Kiemelt Ügyek Elemző Osztály 1 

30 BRFK Kiemelt Ügyek Főosztálya 3 

31 BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály 3 

32 BRFK Közgazdasági Osztály 1 

33 BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály 3 

34 BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Forgalomfelügyeleti és Biztonsági Osztály 3 

35 BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Közigazgatás hatósági Osztály 3 

36 BRFK Közrendvédelmi Főosztály 1 

37 BRFK Műszaki osztály 1 

38 BRFK Rendészeti Koordinációs Osztály 2 

39 BRFK Rendészeti Szervek Intézkedés-Taktikai Osztály 1 

40 BRFK Szabálysértési és Koordinációs Osztály 5 

41 BRFK Tevékenység-irányítási Központ 2 

42 BRFK Titkos Ügykezelési és Kárpótlási Osztály 12 

43 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság. 17 

44 BRFK VI. ker. Rendőrkapitányság 5 

45 BRFK VII. ker. Rendőrkapitányság 6 

46 BRFK VIII. ker. Rendőrkapitányság 5 

47 BRFK X. ker. Rendőrkapitányság 2 

48 BRFK XI. ker. Rendőrkapitányság 9 

49 BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság 4 

50 BRFK XIII. ker. Rendőrkapitányság 48 

51 BRFK XIV. ker. Rendőrkapitányság 48 

52 BRFK XIX. ker. Rendőrkapitányság 6 

53 BRFK XV. ker. Rendőrkapitányság 4 

54 BRFK XVI. ker. Rendőrkapitányság 5 

55 BRFK XVII. ker. Rendőrkapitányság 11 

56 BRFK XVIII. ker. Rendőrkapitányság 13 

57 BRFK XXI. ker. Rendőrkapitányság 9 

58 BRFK XXII. ker. Rendőrkapitányság 2 

59 BRFK XX-XXIII. ker. Rendőrkapitányság 4 

60 Budai Központi Kerületi Bíróság 3 

61 Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség 1 

62 Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség 1 

63 Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség 1 

64 Budapesti IX. Kerületi Ügyészség 1 

65 Budapesti Nyomozó Ügyészség 1 

66 Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség 1 

67 Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség 1 

68 Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség 1 

69 Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség 1 

70 Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség 1 

71 Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség 1 

72 Budapesti XX, XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség 1 

73 Dr. Boros Ügyvédi Iroda 1 

74 Dr. Hágen Ügyvédi Iroda 1 

75 Dr. Hornyák Ágnes ügyvéd 1 

76 Dr. Iván Erika Ügyvédi Iroda 1 

77 Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda 1 

78 dr. Lóránt Ügyvédi Iroda 1 

79 Fővárosi Főügyészség 1 

80 Fővárosi Ítélőtábla 2 

81 Fővárosi Törvényszék 1 

82 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2 
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Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve Jkv-ek 

83 Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 2 

84 Fővárosi Törvényszék GH Bírói Letéti Csoport 1 

85 Fővárosi Törvényszék GH Titkársága 1 

86 Fővárosi Törvényszék GH, Technikai és Anyagellátási csoport 1 

87 Fővárosi Törvényszék Végrehajtók Irodája 4 

88 K. Soós Ügyvédi Iroda 1 

89 Németh és Haraszti Ügyvédi Iroda 1 

90 Pesti Központi Kerületi Bíróság 3 

91 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 5 

Összesen:  413 

 
 
Oktatási, egészségügyi, nevelési, közművelődési intézmények 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve Jkv-ek 

1 Almáskert Óvoda 1 

2 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1 

3 Bárczi Géza Általános Iskola 1 

4 Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola  1 

5 Bp.-i Módszertani Szoc. Kp. és intézményei 1 

6 Budapest-Fasori Református Kollégium /Julianna Általános Iskola/ 1 

7 Derűs Alkony Idősek Klubja 1 

8 Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 1 

9 Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1 

10 Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1 

11 Éltes Mátyás Általános Iskola Diákotthon 1 

12 Évgyűrűk Idősek Klubja 1 

13 Firm Jakab Napközi Otthon 1 

14 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI és Kollégiuma 1 

15 Indián Nyár Id. Klub 1 

16 Kis János Általános Iskola 1 

17 Kispesti Gyöngykagyló Óvoda 1 

18 Kispesti Hársfa Óvoda 1 

19 Klub Kávézó 1 

20 Kőbányai Kincskeresők Óvoda 1 

21 Kőbányai Mocorgó Óvoda 1 

22 Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ 1 

23 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1 

24 Napfény id. Klub 1 

25 Őszikék Id. Klub 1 

26 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2 

27 Pogány Frigyes Szakközépiskola 1 

28 Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola 1 

29 Reménysugár Id. Klubja 1 

30 Soroksár önkormányzatának eü. és szoc. intézménye 1 

31 Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1 

32 Újbudai Hétszínvirág Óvoda 1 

33 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 1 

34 Zuglói Eü. Kp 1 

Összesen:  35 

 
 
Gazdasági szervek 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve Jkv-ek 

1 Magyar Kongresszusi Iroda Egyesülés 1 
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2 BKV Zrt. 1 

3 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1 

4 FKF Zrt. 2 

5 FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1 

6 FŐSZINFORM 1 

7 FŐTÁV Zrt. 3 

8 Fővárosi Vízművek Zrt. 1 

Összesen:  11 

 
 
Önkormányzatok, önkormányzati intézmények 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve Jkv-ek 

1 Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat 1 

2 Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal 6 

3 Budapest II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

4 Budapest IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

5 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

6 Budapest VII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

7 Budapest VIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

8 Budapest X. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

9 Budapest XII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4 

10 Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ 1 

11 Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3 

12 Budapest XIX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

13 Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

14 Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

15 Budapest XVII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

16 Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5 

17 Budapest XX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

18 Budapest XXI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

19 Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

20 Budapest XXIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

21 Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás 1 

 Összesen: 39 

 
 
Államigazgatás területi szervei 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve Jkv-ek 

1 Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 6 

2 Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály, Munkaügyi Központ 13 

3 
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály 

7 

4 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 7 

5 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri 
Főigazgatósága 

5 

Összesen:  38 

 
 
 
 
C. Iratkezelési szabályzatok/Irattári tervek véleményezése 

Sorszám A szabályzatot beküldő szerv neve Alkalom 

1 Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 1 

2 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1 

3 Budapest Főváros Levéltára 2 
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Sorszám A szabályzatot beküldő szerv neve Alkalom 

4 Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat I. sz. Gondozási Központ 1 

5 Budapest Főváros Kormányhivatala 1 

6 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó 
Központ 

1 

7 Budapest II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

8 Budapest IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

9 Budapest V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

10 Budapest VII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

11 Budapest XII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

12 Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

13 Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

14 Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

15 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1 

16 FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Kft. 2 

17 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Vezetői Háttértámogató Osztály 1 

18 ORFK 1 

19 Országos Bírósági Hivatal 8 

20 Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 

21 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 1 

22 XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1 

23 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1 

24 FKF Zrt. 1 

25 FŐKERT Zrt. 1 

26 FŐTÁV ZRt. 1 

27 Budapesti Városigazgatóság Zrt. 1 

Összesen: 38 
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2. sz. melléklet – Iratgyarapodás 

 

Sorszám Jelzet Iratok megnevezése Időkör Ifm. Egyéb 

terjedelem 

1. IV.1420.r 1610/1944. ME. rendelet 

végrehajtásához felvett 

adatszolgáltatási ívek  

1944 1,40   

2. V.473.f Pestszentlőrinc megyei város iratai, 

építési iratok 

1937-

1949 

0,03   

3. VI.12.c.4 Budapesti Rendőr-főkapitányság 

központi szervezetének iratai, 

fogyatéki dossziék 

1948-

1952 

12,24   

4. VII.2.e Polgári Jogi Társaságok és 

Gazdasági Társaságok iratai 

1980-as 

évek 

7,32   

5. VIII.3820 Budapesti Művelődési Központ 

iratai  

1983-

2013 

0,24   

6. X.501 "Szépen, emberül" Alapítvány iratai 1940-

2009 

2,64   

7. XIII.65 A Sallak, valamint a Csiszár-Patasi-

Perédi családok iratai 

1870-

1990 

1,38   

8. XIII.66 Sasvári (Schopp) József és családja 

iratai 

1870-

2000 

0,67   

9. XIII.67 A Grónai (Grosz) család iratai 1870-

2010 

0,48   

10. XIV.232 Fekete Erik banktisztviselő és 

családtagjainak iratai 

1940-

2006 

2,30   

11. XIV.233 Dr. Király István irodalomtörténész 

és felesége, Landler Mária iratai 

20. sz. 0,72   

12. XIV.237 Chovan Lóránt festőművész naplói 

és levelezése 

1939-

2004 

1,50   

13. XIV.243 Gerle János építész gyűjteményes 

és magániratai 

19-20. 

sz. 

5,00   

14. XIV.246 Czeglédy Ilona régész személyes és 

szakmai iratai 

1916-

2000 

0,78   

15. XIV.247 Dr. Németh Endre és a rákospalota-

pestújhelyi Fáklya Ifjúsági Klub iratai 

1953-

1958 

0,03 128 MB 
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16. XIV.258 Szely József, a Magyar Gyapjúfonó 

és Szövőgyár egykori igazgatójának 

szakmai irathagyatéka 

1955-

1984 

1,32   

17. XIV.262 Dr. Csorba János budapesti 

polgármester magánlevelezése 

1946-

1953 

0,12   

18. XIV.263 Szász Pál munkaszolgálatos iratai 20. sz. 

eleje 

  277 MB 

19. XIV.264 Grundtner József zsebnaptárai 1938-

1983 

0,12   

20. XIV.265 Hollósi Antal részvénytőkés, 

bankigazgató, háztulajdonos iratai 

1910-

1950 

0,60   

21. XIV.266 Kállai Eszter népművelő iratai 1953-

2009 

3,12   

22. XV.16.g.201/93 Budapest térképe, 2014 2014   1 db térkép 

23. XV.17.d.1514  Fővárosi Kertészet közparktervei  1893-

1950 

  387 db terv 

24. XV.17.f.408 Mű-Hely Tervező és Tanácsadó Zrt. 

várostervezési tervdokumentációi 

1985-

2014 

52,00 93286,4 MB 

25. XV.19.c  Városligeti vurstli bódésorát 

ábrázoló fénykép 

1900 

körül 

  1 db fénykép 

26. XV.37.e Papíralapú tulajdoni lapok digitális 

másolatai 

1975-

1998 

  43110,4 MB 

27. XV.37.h Telekkönyvi és ingatlan-

nyilvántartási iratok gyűjteménye, 

földhivatali térképek 

1880–

1992 

  4133 db 

térkép 

28. XV.37.h, i Földhivatali térképek és kárpótlási 

iratok digitális másolatai 

1880-

2007 

  14336 MB 

29. XV.37.i  Fővárosi Földhivatal kárpótlási iratai 1992-

2007 

21,12   

30. XXIII.124 Budapest Főváros Tanács 

Végrehajtó Bizottsága Közlekedési 

Főigazgatóság iratai 

1979-

1988 

3,86   

31. XXIII.126.a Budapest Főváros Tanács 

Végrehajtó Bizottsága Közmű és 

Mélyépítési Főigazgatóság iratai 

1979-

1990 

7,56   

32. XXIII.131 Budapest Főváros Tanács 

Végrehajtó Bizottsága 

Ingatlankezelési és Építési 

1979-

1990 

9,51   
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Főigazgatóság iratai 

33. XXIII.133 Budapest Főváros Tanács 

Végrehajtó Bizottsága Budapesti 

Testnevelési és Sporthivatal iratai 

1982-

1990 

1,05   

34. XXIII.204.h Újpest megyei város, illetve a IV. 

Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága személyzeti nyilvántartó 

kartonjai 

1900-

1970 

5,28   

35. XXIII.205.b Budapest V. Kerületi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága disszidens 

ügyek iratai  

1977-

1980 

0,12   

36. XXIII.205.e Budapest V. Kerületi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága tanári 

nyilvántartó kartonok  

1950-

1997 

0,48   

37. XXIII.218.a.1 Budapest XVIII. Kerületi Tanács 

tanácsülési jegyzőkönyvei  

1990 0,02   

38. XXIII.218.a.2 Budapest XVIII. Kerületi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága üléseinek 

jegyzőkönyvei  

1990 0,10   

39. XXIII.218.b Budapest XVIII. Kerületi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága 

szakigazgatási szerveinek iratai 

1967-

1990 

4,44   

40. XXIII.218.d Budapest XVIII. Kerületi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága műszaki 

iratok 

1984-

1990 

31,14   

41. XXIII.218.e Budapest XVIII. Kerületi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága gyámügyi 

iratok 

1988-

1990 

3,00   

42. XXIII.218.f Budapest XVIII. Kerületi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága 

hadigondozási iratok 

1940-

1960 

0,24   

43. XXIII.218.g Budapest XVIII. Kerületi Tanács 

elektronikus iktatási állományai 

1984-

1990 

  54,84 MB 

44. XXIV.1 Budapesti Rendőr-főkapitányság 

vegyes iratok 

1957-

2012 

11,16   

45. XXIV.146 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

Fővárosi Igazgatóság iratai 

1980-

1995 

0,36   

46. XXIV.521 Fővárosi Munkaügyi Központ 

létszámleépítéssel kapcsolatos 

1991-

1995 

3,36   
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iratai 

47. XXIV.1601.a Határőrezred iratai 1994-

1996 

3,36   

48. XXIV.1601.c Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság 

iratai 

1994-

1996 

0,12   

49. XXIV.1602 Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság VII. kerületi tűzesetek 

iratai 

1992-

1993 

0,03   

50. XXV.4.h Fővárosi Bíróság, TÜK elnöki iratok 1938-

2008 

4,20   

51. XXV.101.b Budapesti Fegyház és Börtön 

fogvatartottak iratai 

1951-

1990 

122,16   

52. XXV.102 Fővárosi Büntetés-végrehajtási 

Intézet fogvatartottak iratai 

1951-

1990 

41,88   

53. XXV.201.a Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, okiratok 

1956-

1991 

71,14   

54. XXV.201.b Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, hagyatéki ügyek 

1978-

1991 

71,79   

55. XXV.201.c Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, kihirdetett végrendeletek 

1956-

1991 

8,77   

56. XXV.201.e Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, tulajdon-átszállási ügyek az 

1987.évi I. törvény alapján 

1987-

1989 

3,12   

57. XXV.202.a Budapesti Állami Közjegyzők Irodája 

XX. kerületi közjegyzője, okiratok 

1956-

1991 

2,58   

58. XXV.202.b Budapesti Állami Közjegyzők Irodája 

XX. kerületi közjegyzője, hagyatéki 

ügyek 

1985-

1991 

0,1   

59. XXV.202.c Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, XX. kerületi közjegyzője, 

kihirdetett végrendeletek 

1956-

1991 

0,12   

60. XXV.203.a Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, XXI. kerületi közjegyzője, 

okiratok 

1956-

1991 

6,3   

61. XXV.203.b Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, XXI. kerületi közjegyzője, 

hagyatéki ügyek 

1960-

1966 

0,02   

62. XXV.203.c Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, XXI. kerületi közjegyzője, 

1956- 0,48   
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kihirdetett végrendeletek 1991 

63. XXV.204.a Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, XXII. kerületi közjegyzője, 

okiratok 

1956-

1991 

0,36   

64. XXV.204.c Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, XXII. kerületi közjegyzője, 

kihirdetett végrendeletek 

1956-

1991 

0,12   

65. XXV.205.a Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, I. és V. kerületi közjegyzője, 

okiratok 

1956-

1991 

2,07   

66. XXV.205.c Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, I. és V. kerületi közjegyzője, 

kihirdetett végrendeletek 

1956-

1991 

0,36   

67. XXV.206.a Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, XVIII. kerületi közjegyzője, 

okiratok 

1956-

1991 

3,24   

68. XXV.206.c Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, XVIII. kerületi közjegyzője, 

kihirdetett végrendeletek 

1956-

1991 

0,48   

69. XXV.207.a Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, XIX. kerületi közjegyzője, 

okiratok 

1956-

1991 

3,34   

70. XXV.208.a Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, IV-XV. kerületi közjegyzője, 

okiratok 

1956-

1991 

5,14   

71. XXV.208.b Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, IV-XV. kerületi közjegyzője, 

hagyatéki ügyek 

1970-

1978 

0,02   

72. XXV.208.c Budapesti Állami Közjegyzők 

Irodája, IV-XV. Kerületi közjegyzője, 

kihirdetett végrendeletek 

1956-

1991 

0,73   

73. XXV.209.a Dr. Sándor Gabriella közjegyző 

iratai, okiratok 

1990-

1991 

0,02   

74. XXIX.1602 Fővárosi Távfűtő Művek (FŐTÁV) 

iratai 

1991-

2001 

0,12   

75. XXIX.1661.a Budapesti Közlekedési Vállalat és 

jogelődei iratai, általános iratok 

1962-

1990 

2,04   

76. XXIX.1661.c Budapesti Közlekedési Vállalat és 

jogelődei iratai, személyzeti iratok 

1958-

1990 

3,40   
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(2010) 

77. XXXVI.201.a Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése üléseinek jegyzőkönyvei 

2012 4,30   

78. XXXVI.201.b.2 Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése üléseinek hangfelvételei 

2012   3017,5 MB 

79. XXXVI.421.a.3 Budapest II. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete üléseinek 

hangfelvételei 

2014   1105,92 MB 

80. XXXVI.421.b Budapest II. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

közmeghallgatásának hangfelvétele 

2014   104 MB 

81. XXXVI.561.a.3 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete üléseinek 

hangfelvételei 

2014   186 MB 

82. XXXVI.562.a.3 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Ellenőrzési Bizottsága üléseinek 

hangfelvételei 

2014   153 MB 

83. XXXVI.562.k Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

üléseinek hang-felvételei 

2014   436 MB 

84. XXXVI.562.l Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Gazdasági 

Bizottsága üléseinek hangfelvételei 

2014   272 MB 

85. XXXVI.562.m Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága 

üléseinek hangfelvételei 

2014   22 MB 

86. XXXVI.562.n Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Humán Ügyek 

Bizottsága üléseinek hangfelvételei 

2014   195 MB 

87. XXXVI.562.o Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottsága 

üléseinek hangfelvételei 

2014   67 MB 
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88. XXXVI.562.p Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Kulturális, 

Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága üléseinek hangfelvételei 

2014   37 MB 

89. XXXVI.563.b.2 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete József Attila 

Városrészi Önkormányzat üléseinek 

hangfelvételei 

2014   124 MB 

90. XXXVI.581.a.3 Budapest X. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete üléseinek 

hangfelvételei 

2013-

2014 

  3513,2 MB 

91. XXXVI.581.b Budapest X. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

közmeghallgatásainak 

hangfelvételei 

2013-

2014 

  173,2 MB 

92. XXXVI.582 Budapest X. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete bizottságai 

üléseinek hangfelvételei 

2013-

2014 

  9177,12 MB 

93. XXXVI.661.a.3 Budapest XIV. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

üléseinek hangfelvételei 

2014   374 MB 

94. XXXVI.662.e.2 Budapest XIV. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága üléseinek 

hangfelvételei 

2014   210 MB 

95. XXXVI.662.z Budapest XIV. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi Bizottsága üléseinek 

hangfelvételei 

2014   120 MB 

96. XXXVI.662.aa Budapest XIV. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

Tulajdonosi Bizottsága üléseinek 

hangfelvételei 

2014   301 MB 

97. XXXVI.662.ab Budapest XIV. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

Humán Közszolgáltatási Bizottsága 

üléseinek hangfelvételei 

2014   315 MB 

98. XXXVI.701.a.1 Budapest XVI. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1990-

1999 

2,10   

99. XXXVI.702 Budapest XVI. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

1995- 1,80   
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bizottságainak jegyzőkönyvei 1999 

100. XXXVI.741.a.1 Budapest XVIII. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testületi 

ülések jegyzőkönyvei 

1990-

2000 

6,84   

101. XXXVI.741.c Budapest XVIII. Kerületi 

Önkormányzat alpolgármesteri 

iratok 

1995-

1998 

0,36   

102. XXXVI.742 Budapest XVIII. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

bizottságainak iratai 

1995-

1999 

0,84   

103. XXXVI.746.a Budapest XVIII. Kerületi 

Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Művelődési és Sport Osztály 

iratai 

1991-

1992 

0,12   

104. XXXVI.746.b Budapest XVIII. Kerületi 

Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal gyámügyi iratai 

1991 0,72   

105. XXXVI.746.c Budapest XVIII. Kerületi 

Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal választási iratai 

1994-

1995 

0,24   

106. XXXVI.746.d Budapest XVIII. Kerületi 

Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Jegyzői Titkárság iratai 

1992-

1998 

1,68   

107. XXXVI.781.a.3 Budapest XX. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

üléseinek hangfelvételei 

2014   1187,84 MB 

108. XXXVI.781.b Budapest XX. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

közmeghallgatásainak 

hangfelvételei 

2014   1105,92 MB 

    Összesen: 573,42 ifm, 4134 térkép, 

387 terv, 1 fotó, 29 DVD, 

22 CD, 173389,34 MB  
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3. sz. 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 5,04 

VII.2.c Budapesti (Pesti) Királyi Törvényszék iratai. Polgári peres iratok 1872-1950 0,40 

XXIII.205.a.2 Budapest V. Kerületi Tanács VB üléseinek jegyzőkönyvei 1982-1990 1,44 

XXIII.207.a.2 Budapest VII. Kerületi Tanács VB üléseinek jegyzőkönyvei 1963-1982 2,88 

XXIII.208.a.1 Budapest VIII. Kerületi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei 1958-1990 2 

XXXV.110.a MDP XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei 1948–1955 1,08 

XXXV.111.a MDP XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei 1948–1956 0,84 

XXXV.158.a MDP XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei 1948–1955 0,6 

XXXV.161.a MDP XXII. Kerületi Bizottság vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei 1948–1955 0,96 

XXXV.19.a.1 MSZMP XIV. Kerületi Bizottság pártértekezleteinek jegyzőkönyvei 1956-1989 0,36 

XXXV.19.a.2 
MSZMP XIV. Kerületi Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,12 

XXXV.19.a.3 MSZMP XIV. Kerületi Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei 1956-1989 0,87 

XXXV.19.a.4 MSZMP XIV. Kerületi Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei 1956-1976 1,8 

 Összesen:  18,39 

 

B) Köttetésre előkészítés 

Jelzet Megnevezés  Évkör  Kötet 

IV.1407.b Tanácsi ügyosztályok központi irattára. Számsorkönyvek  1873-1930 15 

V.1.a Óbudai tanácsülési jegyzőkönyvek. Mutatókönyvek. 62-65. kötet 1857-1860 4 

XV.37.d  Budapesti telekkönyvi betétek 1926-1972 10 

XXV.47.c Budapest IV-XV. Kerületi Bíróság, polgári peres és perenkívüli iratok 1962-1982 25 

 Összesen:  54 

 

C) Elkészült mikrofilmek ellenőrzése 

Jelzet Megnevezés Évkör Tekercs Kötet 

IV. 1478.c  
Budapest IX. ker. Elöljáróság, iparnyilvántartások 72-82. 
kötet 

1873-1992 10 
 

IV. 1479.d  Budapest X. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások 1884-1949 7 
 

IV. 1480.b  Budapest XI. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások 1934-1957 12 
 

IV. 1481.g  Budapest XII. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások 1942-1958 1 
 

IV. 1482.d  Budapest XIII. kerület Elöljáróság, iparnyilvántartások 1938-1949 3 
 

IV. 1483.b  Budapest XIV. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások  1935-1949 2 
 

IV.1402.b Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének iratai 1937-1944 26 
 

XXV.47.c 
Budapest IV-XV. Kerületi Bíróság, polgári peres és perenkívüli 
iratok 

1962-1982 
 

25 

Összesen: 61 25 

 

D) Digitalizálásra előkészítés 

Jelzet Megnevezés  Évkör  Ifm Egyéb 

IV.1212.a Pest város tanácsának tanácsülési jegyzőkönyvei 1839-1859 17 
 

IV.1319 Pest város tanácsának iratai - elnöki iratok 1851-1852 0,42   

IV.1343.f Pest város Visszaállított Városi Törvényszék iratai, Válóperek 1866-1872 0,36   

VII.173.a Gászner Béla közjegyző okiratai 1875-1889 2,88   

XII.1 Budai kapucinus rendház és plébánia iratai 1787–1946 0,45   
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XV.19.c.11  
Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti Főosztály 
fotói 

1960–1970 
 

500 db 
fotó 

XV.37.c.  Pesti telekkönyvi betétek 1878-1926 10 
 

XV.37.d. Tulajdoni lap tervezetek 1970-es évek 12,48 
 

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

1883–2000 
 

6300 db 
térkép 

  Ybl Miklós Virtuális Archívumban közzétett iratok, tervek, fotók 19. sz. 
 

2000 folio 

  
Biztonsági raktárban őrzött iratok digitalizálásának teljessé 
tétele 

18-19. sz. 
 

2735 folio 

Összesen: 43,59 ifm, 500 fotó, 146 kötet, 6300 db térkép, 4735 folio 

 

E) Digitalizálás (hanganyag) 

Jelzet Megnevezés Évkör Hangkazetta Fájl 

XIV.83 Ritter Irén operaénekes iratai é.n. 
6 db orsós 

szalag 
251 MB 

XXXVI.201.b.1 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűléseinek 
hangfelvételei 

1994-1997 
193 db 

hangkazetta  

XXXVI.201.b.2 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűléseinek 
hangfelvételei 

2009-2012 
 

115 db 

XXXVI.421.a.3 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-
testületi ülések hangfelvételei  

2007-2014 
 

392 db 

XXXVI.481.a.3 
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Képviselő-
testületi ülések hangfelvételei  

2009-2010 
 

58 db 

XXXVI.501.a.3 
Budapest Főváros VI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-
testületi ülések hangfelvételei  

2005-2009 
 

158 db 

XXXVI.521.a.3 
Budapest Főváros VII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-
testületi ülések hangfelvételei  

2007-2011 
 

95 db 

XXXVI.561.a.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-
testületi ülések hangfelvételei  

2005-2014 
 

111 db 

XXXVI.562.a.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Pénzügyi és Költségvetési, (2010-től Pénzügyi 
és Ellenőrzési) Bizottsági ülések hangfelvételei  

2009-2014 
 

61 db 

XXXVI.562.c.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Tulajdonosi Bizottsági ülések hangfelvételei 

2009-2010 
 

13 db 

XXXVI.562.d.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Vagyonkezelési Bizottsági ülések 
hangfelvételei 

2009-2010 
 

23 db 

XXXVI.562.e.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsági ülések 
hangfelvételei 

2009-2010 
 

20 db 

XXXVI.562.f.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülések 
hangfelvételei 

2009-2010 
 

12 db 

XXXVI.562.g.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Emberi Jogi, Civil Szervezeti és Egyházi 
Bizottsági ülések hangfelvételei 

2009-2010 
 

12 db 

XXXVI.562.h.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Környezetvédelmi, Közterületi és 
Közbiztonsági Bizottsági ülések hangfelvételei 

2009-2010 
 

19 db 

XXXVI.562.i.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági ülések 
hangfelvételei 

2009-2010 
 

13 db 

XXXVI.562.j.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Közbeszerzési Bizottsági ülések hangfelvételei  

2009-2010 
 

37 db 
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Jelzet Megnevezés Évkör Hangkazetta Fájl 

XXXVI.562.k.3 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottsági ülések hangfelvételei  

2010-2014 
 

98 db 

XXXVI.562.l 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Gazdasági Bizottsági ülések hangfelvételei 

2010-2014 
 

68 db 

XXXVI.562.m 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottsági ülések 
hangfelvételei 

2010-2014 
 

13 db 

XXXVI.562.n 
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat képviselő-
testületének Humán Ügyek Bizottsága ülések 
hangfelvételei 

2010-2014 
 

68 db 

XXXVI.563.b.2 
Budapest Főváros IX. Kerületi József Attila Városrész 
Önkormányzat üléseinek hangfelvételei  

2010-2014 
 

44 db 

Összesen: 6 db orsós szalag, 193 db hangkazetta, 251 MB, 1 430 db fájl 

 
F) Digitalizálás ellenőrzése 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Db/ 

tekercs 
Megjegyzés 

IV.1202.a Pest város Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 1840-1854 107000 fájl 

V.1.a 
Óbuda mezőváros tanácsülési jegyzőkönyvei digitalizált 
mikrofilmek 

1744-1873 26000 fájl 

  Biztonsági raktár digitalizálásának pótlásai 18-19. sz. 168 fájl 

XXIII.102.a.1 Budapest Főváros Tanácsa VB üléseinek jegyzőkönyvei 1950-1990 138 
Pdf-ellenőrzés, 
pótlások is 

XXXV.6.a 
MSZMP I. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 15 
Darabszintű 
jpg-átnézés, 
majd pdf is 

XXXV.7.a 
MSZMP II. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 17 
Darabszintű 
jpg-átnézés, 
majd pdf is 

XXXV.8.a 
MSZMP III. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 19 
Darabszintű 
jpg-átnézés, 
majd pdf is 

XXXV.9.a 
MSZMP IV. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 22 
Darabszintű 
jpg-átnézés 

XXXV.10.a 
MSZMP V. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 30 
Darabszintű 
jpg-átnézés 

XXXV.1.a.5-23. MSZMP Budapesti Bizottsága vezető testületi ülései 1956-1989 19 
Darabszintű 
jpg-átnézés 

XXXV.96.a MDP I. Kerületi Bizottság vezető testületi jegyzőkönyvei 1948-1955 4 Pdf-ellenőrzés 

XXXV.97.a 
MDP II. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1948-1956 4 Pdf-ellenőrzés 

XXXV.98.a 
MDP III. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1948-1955 6 Pdf-ellenőrzés 

XXXV.176.a 
MDP IV. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1948-1956 7 Pdf-ellenőrzés 

XXXV.100.a MDP V. Kerületi Bizottság vezető testületi jegyzőkönyvei 1948-1956 5 Pdf-ellenőrzés 

XXXV.101.a 
MDP VI. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1948-1955 4 Pdf-ellenőrzés 

XXXV.102.a 
MDP VII. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1948-1955 2 Pdf-ellenőrzés 

XXXV.103.a 
MDP VIII. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1948-1956 8 Pdf-ellenőrzés 

XXXV.104.a 
MDP IX. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1948-1956 4 Pdf-ellenőrzés 
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Jelzet Megnevezés Évkör 
Db/ 

tekercs 
Megjegyzés 

XXXV.105.a 
MDP X. Kerületi Bizottság vezető testületi 
jegyzőkönyvei 

1948-1956 6 Pdf-ellenőrzés 

Összesen: 133 478  

 
 

Digitalizált levéltári anyagok kimutatása digitalizáló eszközök szerint 
 
 

A.) A/O szkenner: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem 

XV.16.g. Fővárosi Vízművek térképei 964 térkép 

XV.17.d. Fővárosi Vízművek térképei 86 térkép 

XV.17.d.1514 Fővárosi Kertészet tervei 24 tervlap 

XV.17.d.329 Építési Ügyosztály Tervtára 92 db tervrajz 

XV.17.g OTKA 164 db 

XV.37.h. Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatalától térképei 2406 térkép 

XXIII.102.a.1 VB ülések jegyzőkönyvei térképek 98 db 

 Belső digitalizálás 150 db tervrajz 

 Kutatói megrendelés digitalizálás 984 tervrajz, térkép 

 Budapest +25 Választás, mindennapok kiállítás 177 térkép 

Összesen: 5 145 db terv-térkép 

 
 

B.) A/1 könyvszkenner: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem (felvétel) 

IV.1202.a  Pest város tanácsának jegyzőkönyvei  93 891 

IV. 1324. a Pesti telek és betáblázási könyvek 10 383 

VII.101.p. Gyűjtőfogház, 1951-es elítélt-törzslapok 32 541 

XV.16.g. Alumínium térképek Budapest 5 954 

XV.19.c. Fotótár: Városrendezési Osztály fotói 2 048 

XV.19.d. Klösz György fotók pótlás 54 

XV.37.h. Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatalától térképei  3 954 

XXV. 47.c  5 066 

Páncélterem Biztonsági raktár pótlás 2 735 

 Budapest +25 Választás, mindennapok kiállítás 294 

 Ybl Miklós Archívum, Hidak kiállítás, kutató megrendelések 7 059 

 Összesen: 163 979 felvétel 

 
 
 
 

C.) A/2 könyvszkenner: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem (felvétel) 

VII.183 Gászner Béla közjegyző iratai 28 300  

VII.175 Steinbach István közjegyző iratai 28 352 

XII.1. Budai kapucinus rendház és plébánia irata 2 351 

XI.1519.r. 
Budapesti Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság hivatalos 
közlönye 

571  

XV.37. c. Pesti telekkönyvi betétek 78 153 

 ELTE_- BTK Tanácsülési jegyzőkönyvek 4 964 

XV.16.f  Újpest térképei 52 

Válogatott 
anyag 

Ybl Miklós tematikus honlap céljára és belső digitalizálás 3 421 
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 MNL Handleiding Kelemen 293 

Összesen: 146 452 felvétel 

 
 

D.) Fotó-filmszkenner: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem 

 Gép próba, tesztek 65 fotó 

VII.39 Városvédő egyesület fotói 8 fotó 

XIII.58 Pethő család ff. negatív felvételei különböző méretű üvegen és filmen 115 vegyes 

XV.37.d. Kutatói megrendelés 4 fotó 

XXXV.102.a Vázsonyi Vilmos kötethez fotók 8 fotó 

XV.40 Beke László színes diafilm leica diái 63 dia 

Összesen: 200 fotó, 63 dia 

 
 

E.) Dokumentumszkenner: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem 

XV.37.d.  Budapesti telekkönyvi betétek, tulajdoni lap tervezetek 133 749  

XXXV.102.a.  MDP Vezető testületek iratai Pártbizottsági ülések (1948-1955) 2 135 

 XV.37.c Pesti telekkönyvi betétek 3000 pdf 

XXXV.96.a MDP I. Kerületi Bizottságának iratai 456 pdf 

XXXV.97.a MDP II. Kerületi Bizottságának iratai 530 pdf 

XXXV.98.a MDP III. Kerületi Bizottságának iratai 510 pdf 

XXXV.101.a MDP IV. Kerületi Bizottságának iratai 485 pdf 

XXXV.102.a MDP VII. Kerületi Bizottságának iratai 374 pdf 

XXXV.105.a MDP X. Kerületi Bizottságának iratai 582 pdf 

XXIII.102.a.1 VB-ülések jegyzőkönyvei (1950-1990) 1123 pdf 

XXXV.7 MSZMP II. Kerületi Bizottságának iratai (1956-1989) 862 pdf 

 Budapest Főváros Levéltára Budapest +25 kiállítás 73 pdf 

Összesen: 145 848 felvétel, 7 995 pdf  

 
 

F.) Mikrofilmszkenner – digitalizált mikrofilmek kimutatása: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem (tekercs) 

XXXIII.1. a. Állami anyakönyvek másodpéldányai 774 

IX.916 Klösz György és Fiai Cég iratai  14 

XV.20.47 / V.704. a  Cinkota nagyközség iratai. / Képviselőtestületi jegyzőkönyvek 2 

XV.20.28. / IV.1215. Pest Város telekkönyvi iratainak gyűjteménye 2 

XV.20.71/XXV.1. a.  Budapesti Népbíróság iratai, Büntetőperes iratok (1956-1989) 420 

XV.20.117./XV.37. f.  Telekkönyvi alapiratok 42 

XV.20.70/XXIII.202.a.1  Tanácsülések jegyzőkönyvei  9 

XV.20.70/XXIII.202.a.2  Tanácsülések jegyzőkönyvei 23 

XV.20.70/XXIII.203.a.1 Tanácsülések jegyzőkönyvei 5 

XV.20.70/XXIII.203.a.2  Tanácsülések jegyzőkönyvei 19 

XV.20.70/XXIII.204.a.1  Tanácsülések jegyzőkönyvei 7 

XV.20.70/XXIII.204.a.2  Tanácsülések jegyzőkönyvei 20 

XV.20.120/XXV.44.c  PKKB bírósági iratok 3 

XV.20.43 /V.6  Az óbudai zsidó hitközség iratai (1764-1860) 1 

XV.20.14/ IV.1009.c  Buda város Telekhivatalának iratai, Teleklevelek 5 

XV.20.13/ IV.1009.b  
Buda város Telekhivatalának iratai, A Budai kamarai 
Adminisztrációtól átvett telekkönyvek. Telekadó 

6 

XV.20.28 IV.1215.d  Pest város telekkönyvi iratai, Telekátírási jegyzőkönyvek 2 

Összesen: 1354 tekercs 
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G.) Audiovizuális munkaállomás: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem 

XIV.47 Krassó György és Miklós iratai 
6 db orsósszalag és 3 db 

magnószalag 

XIV.83 Ritter Irén operaénekes iratai. Előadások amatőr hangfelvételei 6 orsósszalag 

XIV.187 
Kirschner Péter fővárosi kulturális tanácsadó félhivatalos és szakmai 
iratai. Civil szervezeti tematikájú hangfelvételek, műsorok kazettái, 
stúdiószalagjai 

23 hangkazetta 
 

XV. 40  BIKI 22 hangkazetta 

XXXVI.201.b.1 
Budapest Főváros Közgyűlése üléseinek hanganyaga és a kerületi 
önkormányzatok 

187 hangkazetta 
konvertálás mp3 

XXXVI. 
Mikrovoks formátumú hanganyagok mp3-rá alakítása 2008.02.28-
2008.04.24 

3 ülés 

V. osztály  Külső munka FTC orsósszalag 4 db orsósszalag 

Audio-videó anyag digitalizálás: 235 hangkazetta, 16 db orsósszalag, mikrovoks konvertálás mp3, 

 
 

Mikrofilmezett iratok kimutatása eszközök szerint 
 
 

A.) 35 mm-es kamera: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem 

IV.1402.b. Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének iratai 19 369  

IV. 1478.c  Budapest IX. ker. Elöljáróság, iparnyilvántartások 72-82. kötet 1 025 

IV. 1479.d. Budapest X. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások 7 298 

IV. 1481.b. Budapest XI. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások 8 350  

IV. 1480.g. Budapest XII. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások 495 

IV. 1482.d. Budapest XIII. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások 3 622 

IV. 1483.b. Budapest XIV. kerületi Elöljáróság, iparnyilvántartások 2 697 

Összesen: 42 856 felvétel 

 
 

B.) 16 mm-es kamera: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem 

XXIII.202.a.2. 
Budapest II. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsági üléseinek 
jegyzőkönyvei 

24 482 

XXIII.204.a.1. 
Budapest V. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsági üléseinek 
jegyzőkönyvei 

71 243 

XXIII.205.a.1. 
Budapest V. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsági üléseinek 
jegyzőkönyvei 

19 321 

XXIII.206.a.1. 
Budapest VI. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsági üléseinek 
jegyzőkönyvei 

9 819 

XXV.1. b. Budapesti Népbíróság igazolóbizottsági iratai  104 996 

XXXV.158.a. MDP XVII. Kerületi Bizottság vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei 10 000 

Összesen: 241 458 felvétel 

 
 

Hagyományos állományvédelmi munkák 
 
 

A.) Restaurált anyagok kimutatása: 

Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem 

IV.1002.z Hagyatéki leltárak  1 füzet 18 fólió 

IV.1202.cc Test.a.n 4678  4 fólió 

IV. 1228 Történeti értékű okmányok, Csermák  15 fólió 
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Antal felségfolyamodványa saját 
zeneművével  

IV.1303.f Pest város tanácsának iratai X.kútfő 1872 53 fólió, 1 térkép 0,6m² 

IV.1303.i 
Perbeli egyezség Pest közönsége és a 
Lánchíd Rt. között 

1864 6 fólió 

VI.1.a 
Magy. Kir. Államrendőrség Bp. 
Főkapitányságának elnöki reselvált 
iratai 108.kötet 

1877-1880 12 fólió 

XV.5. No.8 Budai német mészáros céh könyve 1500-1529 25 fólió 

XV.16. Földhivatal 1930-1950 88 db térkép 43,8m² 

XV.17.d 328 Kossuth tér déli oldala  1 db tervrajz 0,96m² 

XV.17.d 329 Teréz krt. lakóház   1 db tervrajz 0,4m² 

XV.16.b.224/82 
A mai Roosevelt téren (MTA helyén) 
állott ingatlan helyszínrajza 

1850 1 db tervrajz 0,4m² 

BTM Budai vár  6 fólió, 46 db tervrajz 25,9m² 

Válogatott anyag Ybl Miklós tematikus honlap  1 db oklevél, 4 db tervrajz 2,9m² 

Összesen: 1 könyv, 1 oklevél, 1 füzet, 139 fólió, 142 db tervrajz, térkép, 75m² 

 
 

B.) Konzervált iratok kimutatása: 

Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem 

VII.101.p. Gyűjtőfogház, Névmutatókönyvek  1951 5 kötet 

VII.173 Közjegyzői okiratok  26 fólió 

XI.1519.I, XV.17.e-h Hidak kiállításhoz  52 db tervrajz 33m² 

XV.16 Földhivatal 1930-1950 3 253 db térkép 1535m² 

XV.17 Kutatói megrendelések  19 db tervrajz 8,8m² 

XXV.47.c IV.-XV. ker. bíróság iratai  3 kötet 

XV.37.c  Pesti telekkönyvi betétek 1890-1920 27 fólió 

XV.37.c.376köt. Névjegyzék L-R  321 fólió 

XV.f 407 Manno kötet  6 db tervrajz, térkép 1,8m² 

Válogatott anyag Ybl Miklós tematikus honlap  
3 fotó, 4 db füzet, 1283 fólió,  
120 db tervrajz térkép 52,4m² 

XV.17 Tervtár  14 db tervrajz 5,9m² 

1.610/1944 Adatszolgáltatási ívek 1944 7 008 fólió 

BTM Budai vár  3 fotó, 63 db tervrajz 26,1m² 

Összesen: 3 fotó, 4 füzet, 8 665 fólió, 8 kötet, 3 527 db tervrajz, térkép 1 663m² 

 
C.) Köttetett iratok (kötetek) kimutatása: 

Jelzet Megnevezés Terjedelem 

IV.1015.a. Buda v. II. József-féle törvényszékének iratai  5 kötet 

IV.1407.b 
Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai 
Számsorkönyvek  

15 kötet 

VI.1. a. 
Magyar Királyi Államrendőrség Bp. Főkapitányságának 
elnöki reselvált iratai  

20 kötet 

VII.5. c.  Bp.-i Büntetőtörvényszék, főlajstrom könyvek 9 kötet 

XV.47.d  Budapesti Telekkönyvi betétek 10 kötet 

XXIII.207.b 
Budapest Főváros VII. kerületi tanács VB, szakigazgatási 
szervei segédkönyvek 

10 kötet 

XXV.47.c. IV.-XV. ker. bíróság iratai 7 kötet 

BFL könyvtár 10 kötet 

 Pallium vágás 28 800 ív 

Összesen: 86 kötet 

 
 

D.) Szétbontandó kötetek kimutatása: 
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Jelzet Megnevezés Terjedelem 

XXIII.213.a XIII. Kerületi Tanács tanácsülési jegyzőkönyvek 57 kötet 

XXIII.213.a 
XIII. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsági üléseinek 
jegyzőkönyvei 

110 kötet 

XXIII.214.a XIV. Kerületi Tanács tanácsülési jegyzőkönyvek 14 kötet 

XXIII.214.a 
XIV. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsági üléseinek 
jegyzőkönyvei 

73 kötet 

XXIII.215.a XV. Kerületi Tanács tanácsülési jegyzőkönyvek 23 kötet 

XXIII.215.a 
XV. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsági üléseinek 
jegyzőkönyvei 

37 kötet 

 Arcanum részére 249 kötet 

 Levéltárosok részére 17 kötet 

Összesen: 580 kötet 
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4. sz. melléklet – Rendezési munkák 

 
A.) Alapszintű rendezés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VI.1.c Főkapitányi napiparancsok 1956-1970 0,05 

VI.12.a.1 BRFK Elnöki iratai 1948-1957 0,6 

VI.12.a.4 BRFK Főkapitány(helyettes)i értekezletek 1990-1991 0,03 

VI.12.b.1 BRFK Rendkívüli Halálesetek iratai 1992-1993 0,01 

VI.12.c.2 BRFK Központi Szervek Személyügyi Felvételi iratai 1945-1955 3,6 

VI.12.c.3 Fegyelmi iratok 1945 0,48 

VI.14.a BRFK Bűnügyi Szervek Általános iratok 1962-1989 3,6 

VI.14.c.1. BRFK Bűnügyi Szervek büntető iratai 1957-1987 16,32 

VI.14.d. Budapesti Rendőrfőkapitányság Bűnügyi technikai iratok  1998-2005 0,12 

VI.14.e. Budapesti Rendőrfőkapitányság Bűnügyi műszaki iratok  1993-2011 0,24 

VI.15.a BRFK Rendészeti Szervek, Általános iratok 2009-2011 0,72 

VI.15.d.1 
BRFK Rendészeti szervek Közrendvédelmi iratok, Általános 
iratok 

1958-2011 2,64 

VI.15.d.2 
BRFK Rendészeti szervek Közrendvédelmi iratok, 
Biztosítások iratai 

1991-2008 3,36 

VI.15.e.1 BRFK Közlekedésrendészet általános iratai 1988-1989 0,04 

VI.15.f.1. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti 
Főosztály általános iratok 

1957-2012 2,16 

VI.15.f.2. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti 
Főosztály fegyverengedélyek 

1994-2009 0,12 

VI.15.f.3. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti 
Főosztály iratminta-gyűjtemény 

1992-2000 1,44 

VI.15.f.4. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti 
Főosztály Külföldieket Ellenőrző Osztály 

1988-1991 0,24 

VI.16.a. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Gazdasági szervek iratai 
Híradástechnikai iratok 

1950-2008 2,52 

VI.16.b.  
Budapesti Rendőrfőkapitányság Gazdasági szervek iratai 
általános iratok 

1957-2008 0,72 

VI.18.a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1934 0,04 

VI.26.a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1942 0,11 

VI.31.a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1944 0,02 

VI.34.a BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1977, 1984 0,03 

VIII.100 
Budapesti állami oktatásügyi alkalmazottak nyilvántartásai 
gyűjteménye 

1885-1950 2,6 

XXIV.1601.a Határőrezred iratai 1994-1996 3,36 

XXIV.1601.c Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság 1994-1996 0,04 

 Összesen: 45,21 

 
 

B.) Darabszintű rendezés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VI.1.c Főkapitányi napiparancsok 1956-1970 0,05 

VI.12.a.1 BRFK Elnöki iratai 1948-1957 0,6 

VI.12.a.4 BRFK Főkapitány(helyettes)i értekezletek 1990-1991 0,03 

VI.12.b.1 BRFK Rendkívüli Halálesetek iratai 1992-1993 0,01 

VI.12.c.2 BRFK Központi Szervek Személyügyi Felvételi iratai 1945-1955 3,6 

VI.12.c.3 Fegyelmi iratok 1945 0,48 

VI.14.a BRFK Bűnügyi Szervek Általános iratok 1962-1989 3,6 

VI.14.c.1. BRFK Bűnügyi Szervek büntető iratai 1957-1987 16,32 
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Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VI.14.d. Budapesti Rendőrfőkapitányság Bűnügyi technikai iratok  1998-2005 0,12 

VI.14.e. Budapesti Rendőrfőkapitányság Bűnügyi műszaki iratok  1993-2011 0,24 

VI.15.a BRFK Rendészeti Szervek, Általános iratok 2009-2011 0,72 

VI.15.d.1 
BRFK Rendészeti szervek Közrendvédelmi iratok, Általános 
iratok 

1958-2011 2,64 

VI.15.d.2 
BRFK Rendészeti szervek Közrendvédelmi iratok, 
Biztosítások iratai 

1991-2008 3,36 

VI.15.e.1 BRFK Közlekedésrendészet általános iratai 1988-1989 0,04 

VI.15.f.1. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti 
Főosztály általános iratok 

1957-2012 2,16 

VI.15.f.2. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti 
Főosztály fegyverengedélyek 

1994-2009 0,12 

VI.15.f.3. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti 
Főosztály iratminta-gyűjtemény 

1992-2000 1,44 

VI.15.f.4. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti 
Főosztály Külföldieket Ellenőrző Osztály 

1988-1991 0,24 

VI.16.a. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Gazdasági szervek iratai 
Híradástechnikai iratok 

1950-2008 2,52 

VI.16.b.  
Budapesti Rendőrfőkapitányság Gazdasági szervek iratai 
általános iratok 

1957-2008 0,72 

VI.18.a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1934 0,04 

VI.26.a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1942 0,11 

VI.31.a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1944 0,02 

VI.34.a BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1977, 1984 0,03 

VIII.100 
Budapesti állami oktatásügyi alkalmazottak nyilvántartásai 
gyűjteménye 

1885-1950 2,6 

XIV.263 Szász Pál munkaszolgálatos iratai 1912-2002 0,005 

XV.17.d.329 Építési Ügyosztályok Tervtára 1873–2006 21,6 

XV.19.c.11  
Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti 
Főosztály fotói 

1960–1970 500 db fotó 

XV.37.b Óbudai telekkönyvi betétek digitalizált mikrofilmjei  1854-1921 23 796 fájl 

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

1883–2000 
5 133 db 
térkép 

XXIII.205.a.2 Budapest V. Kerületi Tanács VB üléseinek jegyzőkönyvei 1982-1990 1,44 

XXIII.207.a.2 Budapest VII. Kerületi Tanács VB üléseinek jegyzőkönyvei 1963-1982 2,88 

XXIII.208.a.1 Budapest VIII. Kerületi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei 1958-1990 2 

XXIV.1601.a Határőrezred iratai 1994-1996 3,36 

XXIV.1601.c Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság 1994-1996 0,04 

XXV.101.b.2 
Budapesti Fegyház és Börtön, fogvatartottakra vonatkozó 
iratok, férfiak 

1951-1990 16,56 

XXXV.110.a 
MDP XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1948-1956 1,08 

XXXV.158.a 
MDP XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1948–1955 0,6 

XXXV.19.a.1 
MSZMP XIV. Kerületi Bizottság pártértekezleteinek 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,36 

XXXV.19.a.2 
MSZMP XIV. Kerületi Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,12 

XXXV.19.a.3 MSZMP XIV. Kerületi Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei 1956-1989 0,87 

XXXV.19.a.4 
MSZMP XIV. Kerületi Végrehajtó Bizottság üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1956-1976 1,8 

Összesen: 94,52 ifm, 500 db fotó, 23 796 fájl, 5 133 db térkép 

 
 
 



 92 

C.) Középszintű rendezés – ügyiratszintű 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1411.b Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai 1873-1944 7,32 

VI.12.a.2 BRFK Főkapitányi Szervek Normák 1945-1980 1,08 

VI.14.b BRFK Bűnügyi Normák 1955-1979 0,36 

VI.15.b BRFK Rendészeti Szervek - Normák 1955-1997 0,24 

VI.16.c BRFK Gazdasági normák 1961-2002 0,6 

VI.26.a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1940-1947 0,1 

XXIII.106.k 
Budapest Főváros Tanácsa Igazgatási Osztály Jogi Csoport peres 
iratai 

1961-1962 8,28 

XXIII.201.b Budapest I. Kerületi Tanács VB szakigazgatási szerveinek iratai 
1950-1956,  
1964-1975 

1,2 

XXIII.213.b 
Budapest XIII. Kerületi Tanács VB szakigazgatási szerveinek 
iratai 

1950-1990 88,34 

XXV.101.b.2 
Budapesti Fegyház és Börtön, fogvatartottakra vonatkozó 
iratok, férfiak 

1951-1990 186 

XXV.102 Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet iratai 1959-1961 5,4 

XXV.44.c 
Pesti Központi Kerületi Bíróság, polgári peres és perenkívüli 
iratok 

1958-1964 3,12 

Összesen:  302,04 

 
 

D.) Középszintű rendezés – tételszintű 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm. 

XI.507 Borbás Testvérek Első Budapesti Kötszövöttárugyár iratai 1920-1922 0,02 

XI.541 Kelenföldi Textilfestő és Gyapjúáru Kikészítő Rt. Iratai 1922-1927 0,04 

XI.561 
Óbudai Fehérítő-, Festő- és Impregnálógyár Rt. (Óbudai 
Textilkikészítőgyár) iratai  

1918-1957 2,98 

XI.599 Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt. Iratai 1930-1950 0,12 

XIII.12 Kappel család iratai 1768-1855 1,14 

XIII.18 Schechak család iratai XVIII.sz.-1917 0,03 

XIII.28 Haggenmacher család iratai 1907-1950 k. 0,06 

XIII.29 Sík (Schick) család iratai  1911-1984 0,06 

XIII.32 Batta és Nyigri család iratai 1887-2002 0,24 

XIII.36 Reisner-Stein-Radó család iratai 1871-1991 0,12 

XIII.41 Szentléleky Tihamér és Koroknay Éva iratai 1897-2003 1,72 

XIII.57 Bronner-Weisz (Vári) család iratai 1905-2008 0,36 

XIII.58 
Id. és ifj. Szekeres Kálmán és családja, valamint Szekeres 
Margit iratai 

1739-2001 1,02 

XV.17.e.301  
Fővárosi Tanács VB (Főpolgármesteri Hivatal) VIII. 
Városrendezési ügyosztályának tervei 

1950-2010 0,8 

XV.17.e.306  Budapesti Műemléki Felügyelőség, tekercsben tárolt tervek 1960–1990 4,5 

XV.17.e.308  Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda térrajzai 1950–2000 
 

XXIII.101.m Budapest Főváros Tanácsa Ifjúságpolitikai Bizottság iratai 1974-1975 0,02 

XXIII.101.p Fővárosi Idegenforgalmi Bizottság iratai 1981-1985 0,02 

XXIII.101.q Budapest Főváros Tanácsa Termelési és Ellátási Bizottság iratai 1977-1988 0,09 

XXIII.102.e 
Budapest Főváros Tanácsa VB a cigánylakosság helyzetével 
foglalkozó koordinációs bizottság iratai 

1970-1990 0,6 

XXIII.102.h Fővárosi Idegenforgalmi Munkabizottság iratai 1976-1978 0,12 

XXIX.503  Bútortextil Vállalat iratai 1947-1952 0,6 

XXIX.512 Magyar Gyapjúfonó- és Szövőgyár iratai 1948-1964 0,12 

XXIX.530 Budapesti Finomkötöttárugyár iratai 1965-1974 0,02 

XXIX.531 Kalapgyár iratai 1954-1983 2,3 

XXIX.538 Szalag és Zsinórgyár iratai (1940) 1950-2011 3,66 

XXIX.539 Csillaghegyi Lenárugyár (Lenfonó-és Szövőipari Vállalat (1923) 1948-1997 7,2 
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Jelzet Megnevezés Évkör Ifm. 

Csillaghegyi Szövőgyára) iratai 

XXXV.1.b. 
405-467. őe. 

MSZMP Budapesti Bizottsága Párt- és Tömegszervezetek 
Osztályának vegyes iratai 

1957-1989 5,64 

XXXV.10.c 
Magyar Vadászok Országos Szövetsége MSZMP Bizottsága 
iratai 

1976-1989 0,06 

Összesen:  20,45 

 
E.) Darabszintű ellenőrző rendezés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

XV.17.d.328 Közületi Tervtár, fényképek 1873-1950 479 db fotó 

XXXV.111.a 
MDP XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületi 
üléseinek jegyzőkönyvei 

1948-1956 0,84 

XXXV.161.a 
MDP XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületi 
üléseinek jegyzőkönyvei 

1948-1955 0,96 

VII.176,  Stamberger Ferenc közjegyző 1910-1918 9,24 

VII.214 Janits Imre közjegyző iratai 1914-1918 0,96 

VII.222.a Jakab Géza közjegyző iratai 1903-1919 3,36 

VII.187.a Holitscher Szigfrid közjegyző iratai 1922-1946 2,4 

VII.179.a Lázár Ferenc Közjegyző iratai 1919-1927 1,08 

VII.225.a Szécsi Ferenc közjegyző iratai 1916-1918 0,24 

VII.224 Velsz Emil közjegyző iratai 1900-1916 0,84 

VII.219.a Teőke Béla közjegyző iratai 1915-1918 0,48 

XXV.201.c -XXV.208.c BÁKI 
 

11,4 

Összesen: 31,8 ifm, 479 db fotó 

 
 

F.) Középszintű ellenőrző rendezés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1419.j 
Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1941. évi 
népszámlálás lakásívei  

1941 15,96 

IV.1419.j 
Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának iratai, 1941. 
évi népszámlálás számlálójárásokba be nem sorolt iratai 

1941 5,88 

IV.1419.n 
Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1945. évi 
népösszeírás lakásívei  

1945 15,84 

V.473.f Pestszentlőrinc megyei város, építési iratok 1921-1949 12,6 

VIII.141.b 
Budapesti Kereskedelmi Akadémia  Alapítvány Felső 
Kereskedelmi Iskolája iratai- Anyakönyvek, tanulói 
nyilvántartások 

1857-1958 11,04 

XI.501 Adler Nándor és Társa Posztógyár iratai  1934-1950 0,53 

XI.502 Adria Selyemszövőgyár Rt. iratai  1934-1949 1,64 

XI.506 Bertex Textiláru Rt. iratai  1931-1949 0,24 

XI.518  Dénes István Mechanikai Szövőgyár iratai  (1925) 1938-1949 0,65 

XI.523  Első Rákospalotai Kötő- és Kötszövőgyár Rt. iratai  1911-1949 (1950) 1,56 

XI.524 Erdős Zsigmond Kötszövöttárugyár iratai  1937 0,02 

XI.532 Guttmann és Fekete Harisnya- és Kötöttárugyár iratai 1924-1949 1,64 

XI.536 Hungária Gumitextil és Kötszergyár Rt. iratai 1931-1947 0,02 

XI.537 Joss M. és Lőwenstein Rt. iratai  1920-1948 0,02 

XI.539  Kammer Testvérek Textilipar Rt. iratai  (1925) 1929-1943 0,48 

XI.544  Kovald Péter és Fia Rt. iratai  (1909) 1921-1934 0,2 

XI.545  Özv. Kovács Miklósné Kelme- és Vegytisztító iratai  1937-1949 0,1 

XI.550 Magyar Konfekcióművek Rt. iratai 1935–1951 0,84 

XI.554  Magyar Textilipar Rt. iratai  1921-1951(1952; 
1957) 

4,38 

XI.556 Mechanikai Szövőgyár Rt. iratai  (1900) 1922-1950 
(1951) 

4,71 
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Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

XI.558 Mészáros Pál és Mészáros Béla Szövőüzem iratai 1927–1950 0,2 

XI.559 Müller Károly Mechanikai Szövőgyára iratai 1947 0,01 

XI.562 Országos Egészségügyi Anyagraktár - Rico Magyar 
Kötszerművek Rt. iratai 

1914–1948 0,36 

XI.564 Pannónia Kender- és Lenipari Rt. iratai 1898-1949 7 

XI.565 Pestszenlőrinci Organtinszövő Kikészítőüzem és Kereskedelmi 
Kft. iratai 

1942–1946 0,09 

XI.566 Popper János Cége iratai 1945–1950 0,08 

XI.567 Reis és Breth Cég iratai 1923–1950 0,24 

XI.568 A. Rudolph-féle Magyar Csipke- és Paszományárugyár Rt. iratai  1923-1948 0,74 

XI.569 Ruházati Kft. iratai 1942–1948 0,4 

XI.570 Sárközi, Tatár és Forgács Textiltechnikai és Műszaki Kft. iratai 1945–1949 0,03 

XI.571 Schillinger Miksa Rt. iratai 1926 0,01 

XI.572 Selyemfestő-, Kikészítő és Nyomó Rt. iratai 1937-1948 0,01 

XI.575 Steindler Testvérek Fonó, Szövő és Ruhagyár 1934-1950 0,08 

XI.577 Szivárvány Kelmefestő, Vegytisztító és Gőzmosógyár Kft. iratai 1911-1948 0,05 

XI.578 Textillaboratórium Kft. iratai 1939-1946 0,04 

XI.579 Torpedó Textiltechnikai és Műszaki Kft. iratai 1935-1950 0,24 

XI.580 Trentin Lajos Szövőüzem iratai 1948-1949 0,03 

XI.582 Újpesti Tarkánszövő- és Kikészítőgyár Rt. iratai 1932-1947 0,14 

XI.583 UNIO Textilművek Rt. Iratai 1936-1948 0,02 

XI.584 Varrócérnagyár és Kereskedelmi Rt. iratai 1946 0,01 

XI.585 Victoria Textilgyár (Viktória Textilgyár Frank Márk) iratai  1938-1950 0,32 

XI.588 Bajai Posztó és Takarógyár Rt. iratai 1925-1948 0,24 

XI.593 Érsekújvári Kender- és Lengyár Rt. iratai  1909-1948 0,36 

XII.1 Budai kapucinus rendház és plébánia iratai 1787–1946 0,45 

XIII.23  Siebenfreud-Szűcs család iratai  1745-1998 1,1 

XIII.49  Pintér-Harangozó család iratai  1918-1999 0,14 

XIII.59 Oelschläger-Metzner családok iratai 1890–2007 0,28 

XV.1-3 Gyűjtemények  19-20. sz. 1,05 

XVII.1101 Hazafias Népfront XIX-XXII. kerületi bizottságok 1958-1990 1,56 

XXIII.115.a Budapest Főváros Tanácsa VB Egészségügyi Főosztály iratai 1985-1990 30 

XXIII.202.e Budapest II. Kerületi Tanács VB Műszaki Osztály iratai 1987-1988 4,8 

XXV.48.c XVIII-XIX. Kerületi Bíróság 1985-1987 5,54 

XXXV.95.i. MDP Budapesti Pártbizottság Fegyelmi Osztályának iratai 1948-1956 2 

  Pest város levéltárába tartozó iratokat felölelő régi lymbus 
anyag felszámolása.  

18-19. sz. 0,6 

Összesen:  136,57 

 
 

G.) Raktárrendezés, mintaállványozás 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1303.f. Pest város Tanácsának iratai. Tanácsi iratok X. kútfő,  1869-1872 140 

IV.1303.g – 1318 Pest város levéltára 1849–1873 35,68 

VII.2.e 
 Pesti (1875-től) Budapesti Királyi Törvényszék (1946-tól 
Budapesti Törvényszék) iratai - Cégbírósági iratok  

120 

VIII.141.b 
Budapesti Kereskedelmi Akadémia Alapítvány Felső 
Kereskedelmi Iskolája iratai- Anyakönyvek, tanulói 
nyilvántartások 

1857-1958 11,04 

XV.17.f.331.a  Ybl Miklós hagyatéka, tervek 1844–1891 4170 db terv 

XXIII.101.m 
Budapest Főváros Tanácsa Ifjúságpolitikai Bizottság 
iratai 

1974-1975 0,02 

XXIII.101.p Fővárosi Idegenforgalmi Bizottság iratai 1981-1985 0,02 

XXIII.101.q Budapest Főváros Tanácsa Termelési és Ellátási 1977-1988 0,09 
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Bizottság iratai 

XXIII.102.e 
Budapest Főváros Tanácsa VB a cigánylakosság 
helyzetével foglalkozó koordinációs bizottság iratai 

1970-1990 0,6 

XXIII.102.h Fővárosi Idegenforgalmi Munkabizottság iratai 1976-1978 0,12 

XXIII.106.k 
Budapest Főváros Tanácsa Igazgatási Osztály Jogi 
Csoport peres iratai 

1961-1962 8,28 

XXIII.115.a 
Budapest Főváros Tanácsa VB Egészségügyi Főosztály 
iratai 

1985-1990 30 

XXIII.201.b 
Budapest I. Kerületi Tanács VB szakigazgatási 
szerveinek iratai 

1950-1956, 
1964-1975 

1,2 

XXIII.202.e Budapest II. Kerületi Tanács VB Műszaki Osztály iratai 1987-1988 4,8 

XXIII.205.a.2 Budapest V. Kerületi Tanács VB üléseinek jegyzőkönyvei 1982-1990 1,44 

XXIII.207.a.2 
Budapest VII. Kerületi Tanács VB üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1963-1982 2,88 

XXIII.208.a.1 Budapest VIII. Kerületi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei 1958-1990 2 

XXIII.213.b 
Budapest XIII. Kerületi Tanács VB szakigazgatási 
szerveinek iratai 

1950-1990 88,34 

XXV.48.c XVIII-XIX. Kerületi Bíróság 1985-1987 5,54 

XXXV.1.b. 405-467. őe. 
MSZMP Budapesti Bizottsága Párt- és 
Tömegszervezetek Osztályának vegyes iratai 

1957-1989 5,64 

XXXV.110.a 
MDP XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1948-1956 1,08 

XXXV.111.a 
MDP XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1948-1956 0,84 

XXXV.158.a 
MDP XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1948–1955 0,6 

XXXV.161.a 
MDP XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1948-1955 0,96 

XXXV.19.a.1 
MSZMP XIV. Kerületi Bizottság pártértekezleteinek 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,36 

XXXV.19.a.2 
MSZMP XIV. Kerületi Ideiglenes Intéző Bizottság 
üléseinek jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,12 

XXXV.19.a.3 
MSZMP XIV. Kerületi Pártbizottság üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,87 

XXXV.19.a.4 
MSZMP XIV. Kerületi Végrehajtó Bizottság üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1956-1976 1,8 

XXXV.95.i. 
MDP Budapesti Pártbizottság Fegyelmi Osztályának 
iratai 

1948-1956 2 

Összesen: 466,32 ifm, 4170 db terv 
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5. sz. melléklet – Segédletkészítés 

 
 

A.) Ideiglenes raktári jegyzék készítése 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VII.1.b Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Fegyelmi iratok 1890-1950 11,54 

VII.1.d Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok 1891-1950 414,48 

VII.17.c Budapesti Főállamügyészség iratai. Büntető eljárások iratai 1947-1950 29,16 

VIII.3810 XVIII. Kerületi Művelődési Házak Igazgatósága iratai 1985-1989 0,24 

X.6 Zöld Alternatíva (Zöld Demokraták) Párt iratai 
(1978)  

1990-2004 
1,62 

X.60 Acélhang Férfikórus iratai 1910-1989 1,44 

XIV.258 
Szely József a Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár egykori igazgatójának 
szakmai irathagyatéka 

1955-1984 1,32 

Összesen:  459,8 

 
 

B.) Raktári jegyzék készítés, módosítás 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

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 12,6 

VI. 14.c.1. BRFK Bűnügyi Szervek bűntető iratok 1957-1987 16,32 

VI.1.c Főkapitányi napiparancsok 1956-1970 0,05 

VI.12.a.1 BRFK Elnöki iratai 1948-1957 0,6 

VI.12.a.2 BRFK Főkapitányi Szervek Normák 1945-1980 1,08 

VI.12.c.2 BRFK Központi Szervek Személyügyi Felvételi iratai 1901-1955 4,38 

VI.12.c.3 Fegyelmi iratok 1945 0,48 

VI.14.a BRFK Bűnügyi Szervek Általános iratok 1962-1989 3,6 

VI.14.b BRFK Bűnügyi Normák 1955-1979 0,36 

VI.14.d. Budapesti Rendőrfőkapitányság Bűnügyi technikai iratok  1998-2005 0,12 

VI.14.e. Budapesti Rendőrfőkapitányság Bűnügyi műszaki iratok  1993-2011 0,24 

VI.15.a BRFK Rendészeti Szervek, Általános iratok 2009-2011 0,72 

VI.15.b BRFK Rendészeti Szervek - Normák 1955-1997 0,24 

VI.15.d.1 BRFK Rendészeti szervek Közrendvédelmi iratok, Általános iratok 1958-2011 2,64 

VI.15.d.2 BRFK Rendészeti szervek Közrendvédelmi iratok, Biztosítások iratai 1991-2008 3,36 

VI.15.f.1. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztály 
általános iratok 

1957-2012 2,16 

VI.15.f.2. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztály 
fegyverengedélyek 

1994-2009 0,12 

VI.15.f.3. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztály 
iratminta-gyűjtemény 

1992-2000 1,44 

VI.15.f.4. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztály 
Külföldieket Ellenőrző Osztály 

1988-1991 0,24 

VI.16.a. 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Gazdasági szervek iratai 
Híradástechnikai iratok 

1950-2008 2,52 

VI.16.b.  
Budapesti Rendőrfőkapitányság Gazdasági szervek iratai általános 
iratok 

1957-2008 0,72 

VI.16.c BRFK Gazdasági normák 1961-2002 0,6 
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VI.18.a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1934 0,04 

VI.26.a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1940-1947 0,11 

VI.31.a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság általános iratai 1944 0,02 

VII.102.a 
Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogház iratai. 
Fogolytörzskönyvek 

1895-1950 9,6 

VII.12.c 
Budapesti Központi Királyi Járásbíróság iratai. Társadalombiztosítási 
perek iratai 

1932-1948 176,38 

VII.21. Kispesti Királyi Járásbíróság iratai 1930-1952 0,15 

VII.6.a 
Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Polgári peres és 
perenkívüli iratok 

1928-1950 1,5 

VIII.100 
Budapesti állami oktatásügyi alkalmazottak nyilvántartásai 
gyűjteménye 

1885-1950 4,06 

VIII.141.b 
Budapesti Kereskedelmi Akadémia  Alapítvány Felső Kereskedelmi 
Iskolája iratai- Anyakönyvek, tanulói nyilvántartások 

1857-1958 11,04 

VII-XXV. Magánközjegyzői fondok teljes terjedelmében 1875-1955 440,99 

XI.501 Adler Nándor és Társa Posztógyár iratai  1934-1950 0,53 

XI.502 Adria Selyemszövőgyár Rt. iratai  1934-1949 1,64 

XI.506 Bertex Textiláru Rt. iratai  1931-1949 0,24 

XI.507 Borbás Testvérek Első Budapesti Kötszövöttárugyár iratai 1920-1922 0,02 

XI.518  Dénes István Mechanikai Szövőgyár iratai  
(1925) 1938-

1949 
0,65 

XI.523  Első Rákospalotai Kötő- és Kötszövőgyár Rt. iratai  
1911-1949 

(1950) 
1,56 

XI.524 Erdős Zsigmond Kötszövöttárugyár iratai  1937 0,02 

XI.532 Guttmann és Fekete Harisnya- és Kötöttárugyár iratai 1924-1949 1,64 

XI.536 Hungária Gumitextil és Kötszergyár Rt. iratai 1931-1947 0,02 

XI.537 Joss M. és Lőwenstein Rt. iratai  1920-1948 0,02 

XI.539  Kammer Testvérek Textilipar Rt. iratai  
(1925)  

1929-1943 
0,48 

XI.541 Kelenföldi Textilfestő és Gyapjúáru Kikészítő Rt. Iratai 1922-1927 0,04 

XI.544  Kovald Péter és Fia Rt. iratai  
(1909)  

1921-1934 
0,2 

XI.545  Özv. Kovács Miklósné Kelme- és Vegytisztító iratai  1937-1949 0,1 

XI.550 Magyar Konfekcióművek Rt. iratai 1935–1951 0,84 

XI.554  Magyar Textilipar Rt. iratai  
1921-1951 

(1952; 1957) 
4,38 

XI.556 Mechanikai Szövőgyár Rt. iratai  
(1900) 1922-
1950 (1951) 

4,71 

XI.558 Mészáros Pál és Mészáros Béla Szövőüzem iratai 1927–1950 0,2 

XI.559 Müller Károly Mechanikai Szövőgyára iratai 1947 0,01 

XI.561 
Óbudai Fehérítő-, Festő- és Impregnálógyár Rt. (Óbudai 
Textilkikészítőgyár) iratai  

1918-1957 2,98 

XI.562 
Országos Egészségügyi Anyagraktár - Rico Magyar Kötszerművek Rt. 
iratai 

1914–1948 0,36 

XI.564 Pannónia Kender- és Lenipari Rt. iratai 1898-1949 7 

XI.565 
Pestszenlőrinci Organtinszövő Kikészítőüzem és Kereskedelmi Kft. 
iratai 

1942–1946 0,09 

XI.566 Popper János Cége iratai 1945–1950 0,08 

XI.567 Reis és Breth Cég iratai 1923–1950 0,24 

XI.568 A. Rudolph-féle Magyar Csipke- és Paszományárugyár Rt. iratai  1923-1948 0,74 

XI.569 Ruházati Kft. iratai 1942–1948 0,4 

XI.570 Sárközi, Tatár és Forgács Textiltechnikai és Műszaki Kft. iratai 1945–1949 0,03 

XI.571 Schillinger Miksa Rt. iratai 1926 0,01 

XI.572 Selyemfestő-, Kikészítő és Nyomó Rt. iratai 1937-1948 0,01 

XI.575 Steindler Testvérek Fonó, Szövő és Ruhagyár 1934-1950 0,08 
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XI.577 Szivárvány Kelmefestő, Vegytisztító és Gőzmosógyár Kft. iratai 1911-1948 0,05 

XI.578 Textillaboratórium Kft. iratai 1939-1946 0,04 

XI.579 Torpedó Textiltechnikai és Műszaki Kft. iratai 1935-1950 0,24 

XI.580 Trentin Lajos Szövőüzem iratai 1948-1949 0,03 

XI.582 Újpesti Tarkánszövő- és Kikészítőgyár Rt. iratai 1932-1947 0,14 

XI.583 UNIO Textilművek Rt. Iratai 1936-1948 0,02 

XI.584 Varrócérnagyár és Kereskedelmi Rt. iratai 1946 0,01 

XI.585 Victoria Textilgyár (Viktória Textilgyár Frank Márk) iratai  1938-1950 0,32 

XI.588 Bajai Posztó és Takarógyár Rt. iratai 1925-1948 0,24 

XI.593 Érsekújvári Kender- és Lengyár Rt. iratai  1909-1948 0,36 

XI.599 Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt. Iratai 1930-1950 0,12 

XIII.12 Kappel család iratai 1768-1855 1,14 

XIII.18 Schechak család iratai XVIII.sz. -1917 0,03 

XIII.23  Siebenfreud-Szűcs család iratai  1745-1998 1,1 

XIII.28 Haggenmacher család iratai 1907-1950 k. 0,06 

XIII.29 Sík (Schick) család iratai  1911-1984 0,06 

XIII.32 Batta és Nyigri család iratai 1887-2002 0,24 

XIII.36 Reisner-Stein-Radó család iratai 1871-1991 0,12 

XIII.41 Szentléleky Tihamér és Koroknay Éva iratai 1897-2003 1,72 

XIII.49  Pintér-Harangozó család iratai  1918-1999 0,14 

XIII.57 Bronner-Weisz (Vári) család iratai 1905-2008 0,36 

XIII.58 
Id. és ifj. Szekeres Kálmán és családja, valamint Szekeres Margit 
iratai 

1739-2001 1,02 

XIII.59 Oelschläger-Metzner családok iratai 1890–2007 0,28 

XXIII.102.e Cigánylakosság helyzetével foglalkozó koordinációs bizottság 1969-1990 0,6 

XXIII.106.k 
Budapest Főváros Tanácsa Igazgatási Osztály Jogi Csoport peres 
iratai 

1961-1962 8,28 

XXIV.1601.a Határőrezred iratai 1994-1996 3,36 

XXIV.1601.c Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság 1994-1996 0,04 

XXIX.503  Bútortextil Vállalat iratai 1947-1952 0,6 

XXIX.512 Magyar Gyapjúfonó- és Szövőgyár iratai 1948-1964 0,12 

XXIX.530 Budapesti Finomkötöttárugyár iratai 1965-1974 0,02 

XXIX.531 Kalapgyár iratai 1954-1983 2,3 

XXIX.538 Szalag és Zsinórgyár iratai 
(1940)  

1950-2011 
3,66 

XXIX.539 
Csillaghegyi Lenárugyár (Lenfonó-és Szövőipari Vállalat Csillaghegyi 
Szövőgyára) iratai 

(1923) 
 1948-1997 

7,2 

XXV. 201.e. Földtörvényes ügyek 1987-1989 3,12 

XXV.101.a Budapesti Fegyház és Börtön, parancsnoki iratok 1951-1990 8,28 

XXV.101.b Budapesti Fegyház és Börtön, fogvatartottakra vonatkozó iratok 1951-1990 196,56 

XXV.201.a-
XXV.208.a 

BÁKI okiratok 1956-1991 94,19 

XXV.201.b. BÁKI hagyatéki ügyek  1985-1986 71,93 

XXV.201.c-
XXV.208.c 

BÁKI kihirdetett végrendeletek 1956-1991 11,6 

XXV.97 Budapesti Katonai Ügyészség 1946-1997 194,85 

XXXV.110.a 
MDP XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1948-1956 1,08 

XXXV.158.a 
MDP XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületi üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1948–1955 0,6 

XXXV.19.a.1 MSZMP XIV. Kerületi Bizottság pártértekezleteinek jegyzőkönyvei 1956-1989 0,36 

XXXV.19.a.2 
MSZMP XIV. Kerületi Ideiglenes Intéző Bizottság üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1956-1989 0,12 

XXXV.19.a.3 MSZMP XIV. Kerületi Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei 1956-1989 0,87 
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XXXV.19.a.4 MSZMP XIV. Kerületi Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei 1956-1976 1,8 

Összesen:  1485,62 

 
 

C.) Darabszintű segédlet 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Egyéb 

IV.1002.n.  Buda város tanácsának iratai. Városi szerződések 1780–1873 0,14  

IV.1202.a. Pest város tanácsülési jegyzőkönyvei 1848–1849 0,2  

IV.1303.f. 
Pest város tanácsának iratai VI. kútfő (tervek és 
helyszínrajzok) 

1870–1873 4,76 
 

VIII.3810 XVIII. Kerületi Művelődési Házak Igazgatósága iratai 1985-1989 0,24  

X.6 Zöld Alternatíva (Zöld Demokraták) Párt iratai (1978) 1990-2004 1,62  

X.60 Acélhang Férfikórus iratai 1910-1989 1,44  

XIV.258 
Szely József a Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár egykori 
igazgatójának szakmai irathagyatéka 

1955-1984 1,32 
 

XV.17.d.1514  Fővárosi Kertészet tervei, közparktervek 1893-1950 
 

376 db 
terv 

XXIII.115.c 
Budapest Fővárosi Tanács VB Szociálpolitikai Csoport 
iratai 

1956 0,12 
 

XXIII.205.a.2 Budapest V. Kerületi Tanács VB üléseinek jegyzőkönyvei 1982-1990 1,44  

XXIII.207.a.2 
Budapest VII. Kerületi Tanács VB üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1963-1982 2,88 
 

XXIII.208.a.1 Budapest VIII. Kerületi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei 1958-1990 2  

XXXV.100.a.3 
MDP V. Kerületi Végrehajtó Bizottság üléseinek 
jegyzőkönyvei 

1953-1956 0,72 
 

XXXV.8.a.4 MSZMP III. Kerületi Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei 1976-1989 1,8  

Összesen: 18,68 ifm, 376 db terv 

 
 

D.) Tételszintű segédlet 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Egyéb 

XV.17.b.323.b Polgármesteri Tervtár, Helyszínrajzok, térrajzok 1893-1949 0,72 
 

XV.17.d.328  
Közületi Tervtár, templom- és plébániatervek; I, V-VII. 
ker. iskolák 

1873–1950 2,9 
173 db 

terv 

XV.17.e.306 
Budapesti Műemléki Felügyelőség, tekercsben tárolt 
tervek 

1960–1990 4,5 
 

XV.17.e.308  Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda térrajzai 1950–2000 
 

600 db 
terv 

XXIII.102.e 
Budapest Főváros Tanácsa VB a cigánylakosság 
helyzetével foglalkozó koordinációs bizottság iratai 

1970-1990 0,6 
 

XXV.4.e Fővárosi Bíróság, elnöki iratok 1951-1986 93 
 

Összesen: 101,72 ifm, 773 db terv 

 
 

E.) Ügyiratszintű segédlet 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1002.ff Buda város Tanácsának iratai. Országgyűlési iratok  1708–1741 0,14 

IV.1002.z Buda város tanácsának iratai. Hagyatéki leltárak (Inventaria)  1708-1873 0,28 

IV.1202.rr Pest város Tanácsának iratai, Miscellanea 1695–1790 0,56 

IV.1402.b Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének iratai 1873–1944 0,56 

IV.1419.j,n 
Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának iratai, 1941. évi 
népszámlálás és 1945. évi népösszeírás lakásívei,VI-VII. kerület 

1941, 1945 31,8 

XVII.1101 Hazafias Népfront XIX-XXII. kerületi bizottságok 1958-1990 1,56 

XXIII.106.k Budapest Főváros Tanácsa Igazgatási Osztály Jogi Csoport peres iratai 1961-1962 8,28 

XXIII.119 Budapest Fővárosi Választókerületi Választási Bizottság iratai 1953-1955 4,56 
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XXIII.120 Budapest Fővárosi Tanács VB jogbiztosító okmányainak gyűjteménye 1949-1953 0,36 

XXV.2.b Budapesti Népügyészség, büntető iratok 1945-1946 0,72 

XXV.21.a Budapesti Központi Járásbíróság, elnöki iratok 1950-1953 4,08 

XXV.4.h Fővárosi Bíróság, TÜK elnöki iratok 1938-2008 4,2 

XXV.60.a Fővárosi Főügyészség, igazgatási iratok 1985 4,68 

XXXV.95.i. MDP Budapesti Pártbizottság Fegyelmi Osztályának iratai 1948-1956 2 

Összesen:  63,78 

 
 

F.) Fond- és állagismertető 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1303.q–1310. Pest város tanácsi és bizottmányi iratai 1849–1873 5,63 

XXIII.101.q 
Budapest Főváros Tanácsa Termelési és Ellátási Bizottság 
iratai 

1977-1988 0,09 

XXIII.101.p Fővárosi Idegenforgalmi Bizottság iratai 1981-1985 0,02 

XXIII.102.e 
Budapest Főváros Tanácsa VB a cigánylakosság helyzetével 
foglalkozó koordinációs bizottság iratai 

1969-1990 0,6 

XXIII.102.h Fővárosi Idegenforgalmi Munkabizottság iratai 1976-1978 0,12 

XXIII.120 
Budapest Fővárosi Tanács VB jogbiztosító okmányainak 
gyűjteménye 

1949-1953 0,36 

VII.17 
Budapesti Királyi Főügyészség (Budapesti Főállamügyészség) 
iratai 

1891-1950 95,22 

XXV.21 Budapesti Központi Járásbíróság iratai 1950-1953 13,32 

XXV.22 Budapest I. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 3,97 

XXV.23 Budapest II. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 4,33 

XXV.24 Budapest III. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 4,83 

XXV.25 Budapest IV. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 1,30 

XXV.26 Budapest V. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 4,00 

XXV.27 Budapest VI. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 1,86 

XXV.28 Budapest VII. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 2,37 

XXV.29 Budapest VIII. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 2,02 

XXV.30 Budapest IX. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 1,41 

XXV.31 Budapest X. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 1,16 

XXV.32 Budapest XI. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 5,12 

XXV.33 Budapest XII. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 2,45 

XXV.34 Budapest XIII. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 2,86 

XXV.35 Budapest XIV. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 1,41 

XXV.36 Budapest XV. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 0,54 

XXV.37 Budapest XVI. Kerületi Bíróság iratai 1953-1957 1,04 

XI.507 Borbás Testvérek Első Budapesti Kötszövöttárugyár iratai 1920-1922 0,02 

XI.541 Kelenföldi Textilfestő és Gyapjúáru Kikészítő Rt. Iratai 1922-1927 0,04 

XI.561 
Óbudai Fehérítő-, Festő- és Impregnálógyár Rt. (Óbudai 
Textilkikészítőgyár) iratai  

1918-1957 2,98 

XI.599 Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt. Iratai 1930-1950 0,12 

XIII.12 Kappel család iratai 1768-1855 1,14 

XIII.18 Schechak család iratai XVIII.sz.-1917 0,03 

XIII.28 Haggenmacher család iratai 1907-1950 k. 0,06 

XIII.29 Sík (Schick) család iratai  1911-1984 0,06 

XIII.32 Batta és Nyigri család iratai 1887-2002 0,24 

XIII.36 Reisner-Stein-Radó család iratai 1871-1991 0,12 

XIII.41 Szentléleky Tihamér és Koroknay Éva iratai 1897-2003 1,72 

XIII.57 Bronner-Weisz (Vári) család iratai 1905-2008 0,36 

XIII.58 
Id. és ifj. Szekeres Kálmán és családja, valamint Szekeres 
Margit iratai 

1739-2001 1,02 
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Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

XXIX.503  Bútortextil Vállalat iratai 1947-1952 0,6 

XXIX.512 Magyar Gyapjúfonó- és Szövőgyár iratai 1948-1964 0,12 

XXIX.530 Budapesti Finomkötöttárugyár iratai 1965-1974 0,02 

XXIX.531 Kalapgyár iratai 1954-1983 2,3 

XXIX.538 Szalag és Zsinórgyár iratai (1940) 1950-2011 3,66 

XXIX.539 Csillaghegyi Lenárugyár (Lenfonó-és Szövő-ipari Vállalat 
Csillaghegyi Szövőgyára) iratai 

(1923) 1948-1997 7,2 

Összesen: 177,84 

 
 

G.) Javított fond- és állagismertető 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

XI.501 Adler Nándor és Társa Posztógyár iratai  1934-1950 0,53 

XI.502 Adria Selyemszövőgyár Rt. iratai  1934-1949 1,64 

XI.506 Bertex Textiláru Rt. iratai  1931-1949 0,24 

XI.518  Dénes István Mechanikai Szövőgyár iratai  (1925) 1938-1949 0,65 

XI.523  Első Rákospalotai Kötő- és Kötszövőgyár Rt. iratai  1911-1949 (1950) 1,56 

XI.524 Erdős Zsigmond Kötszövöttárugyár iratai  1937 0,02 

XI.532 Guttmann és Fekete Harisnya- és Kötöttárugyár iratai 1924-1949 1,64 

XI.536 Hungária Gumitextil és Kötszergyár Rt. iratai 1931-1947 0,02 

XI.537 Joss M. és Lőwenstein Rt. iratai  1920-1948 0,02 

XI.539  Kammer Testvérek Textilipar Rt. iratai  (1925) 1929-1943 0,48 

XI.544  Kovald Péter és Fia Rt. iratai  (1909) 1921-1934 0,2 

XI.545  Özv. Kovács Miklósné Kelme- és Vegytisztító iratai  1937-1949 0,1 

XI.550 Magyar Konfekcióművek Rt. iratai 1935–1951 0,84 

XI.554  Magyar Textilipar Rt. iratai  1921-1951(1952; 1957) 4,38 

XI.556 Mechanikai Szövőgyár Rt. iratai  (1900) 1922-1950 (1951) 4,71 

XI.558 Mészáros Pál és Mészáros Béla Szövőüzem iratai 1927–1950 0,2 

XI.559 Müller Károly Mechanikai Szövőgyára iratai 1947 0,01 

XI.562 
Országos Egészségügyi Anyagraktár - Rico Magyar Kötszerművek 
Rt. iratai 

1914–1948 0,36 

XI.564 Pannónia Kender- és Lenipari Rt. iratai 1898-1949 7 

XI.565 
Pestszenlőrinci Organtinszövő Kikészítőüzem és Kereskedelmi 
Kft. iratai 

1942–1946 0,09 

XI.566 Popper János Cége iratai 1945–1950 0,08 

XI.567 Reis és Breth Cég iratai 1923–1950 0,24 

XI.568 A. Rudolph-féle Magyar Csipke- és Paszományárugyár Rt. iratai  1923-1948 0,74 

XI.569 Ruházati Kft. iratai 1942–1948 0,4 

XI.570 Sárközi, Tatár és Forgács Textiltechnikai és Műszaki Kft. iratai 1945–1949 0,03 

XI.571 Schillinger Miksa Rt. iratai 1926 0,01 

XI.572 Selyemfestő-, Kikészítő és Nyomó Rt. iratai 1937-1948 0,01 

XI.575 Steindler Testvérek Fonó, Szövő és Ruhagyár 1934-1950 0,08 

XI.577 Szivárvány Kelmefestő, Vegytisztító és Gőzmosógyár Kft. iratai 1911-1948 0,05 

XI.578 Textillaboratórium Kft. iratai 1939-1946 0,04 

XI.579 Torpedó Textiltechnikai és Műszaki Kft. iratai 1935-1950 0,24 

XI.580 Trentin Lajos Szövőüzem iratai 1948-1949 0,03 

XI.582 Újpesti Tarkánszövő- és Kikészítőgyár Rt. iratai 1932-1947 0,14 

XI.583 UNIO Textilművek Rt. Iratai 1936-1948 0,02 

XI.584 Varrócérnagyár és Kereskedelmi Rt. iratai 1946 0,01 

XI.585 Victoria Textilgyár (Viktória Textilgyár Frank Márk) iratai  1938-1950 0,32 

XI.588 Bajai Posztó és Takarógyár Rt. iratai 1925-1948 0,24 

XI.593 Érsekújvári Kender- és Lengyár Rt. iratai  1909-1948 0,36 

Összesen:  27,73 
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H.) Adatbázis-építés 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm Rekord 

IV.1002.z 
Buda város tanácsának iratai. Hagyatéki leltárak 
(Inventaria) 

1708–1873 14,1 500 

VII.101.d 
Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai. 
Rabtörzskönyvek 

1896-1950 0,7 4287 

VII.101.p 
Budapesti Országos Büntetőintézet (1951-től: Budapesti 
Országos Börtön) iratai. Elítéltek törzslapjai 

1951 1,4 4977 

VII.102.a 
Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogház iratai. 
Fogolytörzskönyvek 

1895-1950 0,5 1802 

VII.154.a Sümeghi László közjegyző iratai 1918 0,12 444 

VII.158.c Fodor Antal közjegyző iratai. Kihirdetett végrendeletek 1929-1931 0,06 42 

VII.173.a Gászner Béla közjegyző iratai 1918,1919 0,12 400 

VII.176.a Stamberger Ferenc közjegyző iratai. Okiratok 1896-1935 10,08 58711 

VII.177.a Hajós Béla Ödön közjegyző iratai 1918 0,06 56 

VII.179.a Lázár Ferenc közjegyző iratai. Okiratok 1919-1927 2,80 23790 

VII.18.d Budapesti Királyi Ügyészség iratai. Büntetőperes iratok 1907-1944 0,6 1645 

VII.187.a Holitscher Szigfried közjegyző iratai. Okiratok 1921-1946 1,68 15705 

VII.187.c 
Holitscher Szigfrid közjegyző iratai. Kihirdetett 
végrendeletek 

1914-1934 0,24 135 

VII.194.a Nádossy Gábor közjegyző iratai 1918 0,04 66 

VII.2.c 
Budapesti (Pesti) Királyi Törvényszék iratai. Polgári peres 
iratok 

1872-1950 7 25076 

VII.2.e. Cégbírósági adatbázis 
(1820) 1876-
1949 (1985) 

120 5300 

VII.214 Janits Imre közjegyző iratai. Okiratok 1914-1919 0,96 3627 

VII.219.a Teőke Béla közjegyző iratai. Okiratok 1915-1918 0,48 1680 

VII.222.a Jakab Géza közjegyző iratai. Okiratok 1903-1919 3,42 20795 

VII.224 Welsz Emil közjegyző iratai. Okiratok 1900-1916 0,84 5873 

VII.225.a Szécsi Ferenc közjegyző iratai. Okiratok 1916-1918 0,24 1297 

VII.225.c Szécsi Ferenc közjegyző iratai. Kihirdetett végrendeletek 1927-1944 0,06 78 

VII.271.c Klein Andor közjegyző iratai. Kihirdetett végrendeletek 1946-1950 0,06 84 

XV.17.b.311 Pest Város Szépítő Bizottmánya tervei 1804–1861 
 

240 

XV.17.d.328  Közületi Tervtár, Fényképek 1873–1950 
 

479 

XV.19.c.11  
Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti 
Osztálya fényképei 

1960–1970 
 

328 

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

1883–2000 
 

421 

XXV.101.b.2 Budapesti Fegyház és Börtön, fogvatartottak iratai, férfiak 1951-1990 16,56 5565 

XXV.2.b Budapesti Népügyészség, büntető iratok 1949 2,16 710 

XXV.45.b Budapest I-III. Kerületi Bíróság, polgári peres és 
perenkívüli iratok 

1964-1973 0,36 127 

Összesen: 184,64 184 240 
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6 sz. melléklet – Budapest Főváros Levéltára munkatársainak 2015. évi 
publikációi  

 

 

Bíró Aurél Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-

ábrázolású templomi zászlók VII. (társzerző: Seremetyeff-Papp János) 

In: Magyar Sion. Új folyam. IX. (LI.) 2015/2. Egyházi tudományos 

folyóirat. Esztergom–Pozsony. 2015, Kiadja a Szent Adalbert Képzési, 

Lelkiségi és Konferencia Központ megbízásából a Glória Kiadó 

Isteni Szeretet Leányai Kongregációja (Filiae Divinae Caritatis – FDC) 

budapesti intézeteinek története 1871–2015. Budapest, 2015, Isteni 

Szeretet Leányai Kongregációja kiadása. 116 oldal. Monográfia 

Szűz Mária-ábrázolású katonai zászlók 1508–1945. (Társszerző: 

Seremetyeff-Papp János). Budapest, 2015, HM Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum – Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár kiadása. 200 oldal. 

Monográfia 

Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-

ábrázolású templomi zászlók VI. (társzerző: Seremetyeff-Papp János) 

In: Magyar Sion. Új folyam. IX. (LI.) 2015/1. Egyházi tudományos 

folyóirat. Esztergom–Pozsony. 2015, Kiadja a Szent Adalbert Képzési, 

Lelkiségi és Konferencia Központ megbízásából a Glória Kiadó. 101–127. 

o.  

Szűz Máriás zászlók. Szakrális Művészeti Hetek. Budapest. Szent Imre 

Gimnázium 2015. szeptember 23. – szeptember 30.  Előadás. Fidelio. 

2015/18. 41. o. Előadás 

Isteni Szeretet Leányai Kongregációja budapesti intézeteinek története 

1871–2015. BFL + programsorozat. 2015. október 15. Előadás 

Csáki Tamás Ephemeral architecture of the Metropolis:  plans for urban pavilions by 

Bertalan Árkay from the 1920s. In: Ephemeral Architecture in Central-

Eastern Europe in the 19th and 20th centuries. Szerk.: Székely, Miklós. 

Paris, L’Harmattan, 2015. 185-202. p. 

Standardok és innováció a századelő iskolaépítészetében. A fasori 

evangélikus gimnáziumtól a Vas utcai felső kereskedelmi iskoláig. Credo. 

21. (2015) 1. sz. 31–42. p.   

Hospital and School or Fortress and Temple – Jewish community 

buildings by Béla Lajta – Az azonos című előadás szövegének bővebb, 

jegyzetekkel ellátott változata, elérhető a konferencia honlapján:  

http://www.artnouveau.eu/en/congress_mainstrands_2nd.php?strand=4 

Lajta Béla és a pesti neológ hitközség: épületek és olvasataik – Az előző 

írás magyar nyelvű változata (jegyzetek nélkül), közzétéve a Széttépett 

Esztendők honlap Tanulmányok menüjében: 

http://holocaust.archivportal.hu/tanulmanyok 

Architectural Links Between Budapest and Zagreb in the Second Half of 

the 19th Century: Examples of the Ádám Palace in Budapest and the 

Medaković House in Zagreb (társszerzők: Dragan Damjanović, Kemény 

Mária). A tanulmány egy 2015 végén Zágrábban kiadott 

tanulmánykötetben jelent meg.   

http://www.artnouveau.eu/en/congress_mainstrands_2nd.php?strand=4
http://holocaust.archivportal.hu/tanulmanyok
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Ybl Miklós Virtuális Archívum (honlapszerkesztés, épületleírások 

lektorálása) - http://ybl.archivportal.hu/ Tematikus honlap 

Budapest – a város és hídjai. Kiállítás a BFL és a Szentpétervári Levéltári 

Bizottság szervezésében, a IV. Szentpétervári Kulturális Fórum 

alkalmából. 2015. december 15-étől. (kiállítás-rendezés, 9 tabló 

összeállítása) Kiállítás 

Iskolaépítészet a 20. század eleji Budapesten – egy alaprajztípus 

átalakulásai – BFL+ előadássorozat keretében, BFL, 2015. április 9. 

Előadás 

Hospital and School or Fortress and Temple – Jewish community 

buildings by Béla Lajta - II. coupDefouet International Congress, 

Barcelona, 2015. június 27. Előadás 

Papíron maradt alföldi szecesszió – az aradi Kultúrpalota 

tervpályázatáról - Városépítő polgármesterek és az „alföldi szecesszió”, 

Kiskunfélegyháza, 2015. október 6. Előadás 

A 20. század eleji finn építészet és Lajta Béla munkássága – 150 éve 

született Akseli Gallen-Kallela * 150 éve született Jean Sibelius. Az ELTE 

Finnugor Tanszék és a Magyar-Finn Társaság délutánja, 2015. november 

11. Előadás 

Csiffáry Gabriella Szétrajzás. Híres magyar emigránsok kézikönyve. Bp., 2015. Corvina 

kiadó, 482 oldal  

Fazekasné dr. 

Toma Katalin 

Gróf Nádasdy (III.) Ferenc (1623–1671) – Fejezetek egy 17. századi 

főúr életéből – BFL+ keretében, Budapest Főváros Levéltára, 2015. 

május 7. Előadás  

CO:OP - creative and unconventional ways of cooperation between 

archives and the general public. (Workshop about innovation policies for 

Cultural Heritage Institutions – Országos Széchényi Könyvtár) 2015. 

július 10. Előadás 

2015. július 17. – A levéltárak és a nagyközönség aktív együttműködése 

– Mi is az a topotéka? (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. 

vándorgyűlése, Szolnok) 2015. július 17. Előadás 

Fehér Csaba A Sorg-család és vállalatbirodalom a II. világháború hadigazdaságában. 

Előadás 

Gerhard Péter A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája 2013. 

Összeállította: Gerhard Péter, V. László Zsófia. Az összeállításban 

közreműködött: Ciobanu, Vasile, Kaszás Angéla és Pál Judit. In: URBS. 

Magyar várostörténeti évkönyv IX. Főszerk.: Kenyeres István. Budapest 

Főváros Levéltára, Budapest, 2014. 277–302. p. 

Haraszti Viktor Kárpátalja kataszteri térképei in. Catastrum 2015/2. szám 

 Az anyakönyvi kutatás lehetőségei Budapest Főváros Levéltárában, 

Veszprém, Családtörténeti kutatás az anyakönyveken és túl – 

konferencia, előadás 

Hidvégi Violetta http://real.mtak.hu/23815 Baranyay József (1876–1952) révkomáromi 

művelődéstörténész, sajtótörténész, a Komáromi Lapok szerkesztője 

írásaiból. Összeállította és sajtó alá rendezte: Gazda István – Hidvégi 

Violetta – Virág Jenő. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos 

közleményei (56). Magyar Tudománytörténeti Intézet. 

http://ybl.archivportal.hu/
http://real.mtak.hu/23815/1/baranyay_jozsef_komarom_kotet.pdf
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http://real.mtak.hu/23651/ Takáts Sándor (1860–1932) akadémikus 

tizenkét írása Révkomárom művelődés- és gazdaságtörténetéből. 

Összeállította és sajtó alá rendezte: Gazda István – Hidvégi Violetta – 

Virág Jenő. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos 

közleményei (55). Magyar Tudománytörténeti Intézet.  

http://real.mtak.hu/19532/ Id. Szinnyei József (1830–1913) 

akadémikus, könyvtártudós komáromi históriái. Összeállította és sajtó 

alá rendezte: Gazda István – Hidvégi Violetta – Virág Jenő. A Magyar 

Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (47). Magyar 

Tudománytörténeti Intézet. 

http://real.mtak.hu/23836/ Alapi Gyula (1872–1936) révkomáromi 

művelődéstörténész, régész, genealógus, levéltáros, múzeum- és 

könyvtárigazgató írásaiból. Összeállította és sajtó alá rendezte: Gazda 

István – Hidvégi Violetta – Virág Jenő. A Magyar Tudománytörténeti 

Intézet tudományos közleményei (57). Magyar Tudománytörténeti 

Intézet. 

Hidvégi Violetta: Pán József (1810–1890), a lebontott Karátsonyi-palota 

alkotója. Magyar Építőipar, 2015. 3. sz. 114–117. p. 

17 épületleírás elkészítése az Ybl Miklós Virtuális Archívum adatbázisba. 

A repülőhíddal a Városligetbe. Válogatás Siklóssy László írásaiból. A 

bevezető tanulmányt, a jegyzeteket írta a szöveggyűjteményt és a 

képeket válogatta Hidvégi Violetta. Budapesti Városvédő Egyesület, 

Városháza Kiadó, Budapest Főváros Levéltára. Budapest, 2015. 199 pp. 

Budapest folyóiratba Sebestyén László Titkos udvarok című 2015-es 

fotósorozatához az egyes épületek történetének rövid összefoglalója. 8 

ház került az idei évben bemutatásra.  

Recenzió írása Török András – Wachsler Tamás: A nevezetes magyar 

Országház és a tér, ahol áll. Az Országgyűlés Hivatala. Budapest, 2015. 

Budapest folyóirat, 2015. december 

Kenyeres István Szorosadtól Rijekáig. Előszó. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok 

Bősze Sándor emlékére. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Bp.: 

Magyar Levéltárosok Egyesülete, Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek 

Tanácsa, 2015. 17-18. p. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete 

kiadványai; 14.) 

 A dömösi prépostság koppányi uradalmának összeírása Mohács előtt és 

a török hódítás időszakában. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok 

Bősze Sándor emlékére. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Bp.: 

Magyar Levéltárosok Egyesülete, Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek 

Tanácsa, 2015. 39-52. p. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete 

kiadványai; 14.) 

 „A proletárdiktatúra alatt a régi okleveleknek nem volt értékük”. Szapolyai 

János budai privilégiumlevelének eltűnése a Fővárosi Levéltárból 1919-ben. 

In: Szakály Ferenc emlékkönyv megj. a.b. 33.200 karakter. 

 A „Fiscal-Military State” és a Habsburg Monarchia a 16-17. században. In: 

Emlékkönyv R. Várkonyi Ágnes tiszteletére megj. a. 98400 karakter 

 Levéltári tartalmak a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Előadás a 

Networkshop 2015 konferencián. Sárospatak, 2015. március 30. -.április 2. 

előadás  

http://real.mtak.hu/23651/
http://real.mtak.hu/19532/
http://real.mtak.hu/23836/
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 Kárpátalja kataszteri térképei és sok más új levéltári adatbázis. Előadás A 

Hungaricana közgyűjteményi portál – digitalizálási konferencián – 

Könyvfesztivál, Budapest, 2015. április 24. előadás 

 Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Előadás az Országgyűlési Könyvtár 

által szervezett rendezvényen, Budapest, Parlament, 2015. május 20. 

 Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Előadás az MTA BTK szakmai 

rendezvényén. 2015.07.07., előadás 

 Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2015. 

évi vándorgyűlése, Gödöllő, 2015.07.08., előadás 

 Kárpátalja kataszteri térképei és sok új más levéltári adatbázis. Előadás a 

Magyar Könyvtárosok Egyesületének 47. Vándorgyűlésén, Szolnok, 2015. 

július 16-18., előadás 

 Egyetemi levéltári források és kiadványok a Hungaricana Közgyűjteményi 

Portálon. Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltárak Szövetsége 2015. évi 

vándorgyűlésén.  Keszthely, 2015.08.25., előadás 

 Möglichkeiten und Grenzen der zentralisierten Kriegs- und 

Finanzverwaltung: War die Habsburgermonarchie im 16. Jahrhundert ein 

Fiscal-Military State? Pálffy Gézával közösen tartott előadás az Institut für 

Österreichsiche Geschichtsforschung által „Die Habsburgermonarchie als 

Fiscal-Military State Vom Dreißigjährigen Krieg bis zu den Napoleonischen 

Kriegen” címmel megrendezett éves konferenciáján. Bécs, 2015. november 

4-6., előadás 

 From almost perdition to the Internet: 

Rescuing Ukrainian archival documents. Előadás az ICARUS - International 

Centre for Archival Research által szervezett ICARUS Meeting 16. 

konferencián, Sankt Pölten, 2015. november 23-25., előadás 

Koltai Gábor Koltai Gábor – Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. ERöMŰVHÁZ 

Nonprofit Kft., Budapest, 2015. 204 p. 

Gábor Koltai – Attila Rácz: The Thousand Faces of Erzsébetváros. 

ERöMŰVHÁZ Nonprofit Ltd., Budapest, 2015. 204 p. 

Pártfegyelmi ügyek mint a szocialista rendszer kutatásának új forrásai: a 

VIII. kerületi MDP-fegyelmik tanulságai címmel. Előadás 

A szocialista rendszer történetének kutatása – a korszak iratai 

feltárásának és értékelésének problémái című rendezvény keretében 

2015. december 1-jén A szocialista korszak történetének kutatási 

lehetőségei a fővárosi tanácsi és pártiratokban címmel. Előadás 

Köcze László A gazdasági levéltárügy Nagy-Britanniában. Levéltári Szemle, 65. évf., 

2015/1. 15-27. 

Nagy János A rendi ellenzék és a kormánypárt az alsótáblán az 1751. évi 

országgyűlésen. Vázlat a vármegyei követek csoportjának elemzéséhez. 

In: Tempus adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított 

Történész Műhelye tiszteletére. szerk. Kovács Dóra és Szabó Melinda. 

Bp., Mika Sándor Egyesület, 2015. 75-102. 
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Vármegyei követküldési gyakorlat az 1751. évi országgyűlés példáján. 

In: Századok, 2015. 4. szám. 

Pest-Pilis-Solt vármegye országgyűlési követutasításai a 18. században. 

Szerk.: Kiss Anita. Közreműködő: Nagy János - Kapitány Adrienn. Bp., 

MNL PML, 2015. (szövegek átírása, regeszták, jegyzetek és bevezető 

tanulmányok írása) 

„Harc víz és tűz ellen”- Természeti csapások Kiskunlacházán a XVIII-

XIX.  században. In: Fons XXII. (2015) 3.sz. 325-342.pp.  

Politikai viszonyok és országgyűlési követküldési gyakorlat Északkelet-

Magyarországon 1751-ben (Előadás a Colloqium officiale II-n, a Mika 

Sándor Egyesült házikonferenciáján 2015. április 22-én). Előadás 

A bécsi udvar és a magyar rendek kereskedelemügyi sérelmei az 1751. 

évi országgyűlésen). Előadás BFL+ programsorozat 

Batthyány Lajos nádorrá választása és Vas vármegye rendjei az 1751. 

évi országgyűlésen. Elhangzott: Batthyány Lajos nádor – Tudományos 

előadóülés az utolsó nemzeti nádor halálának 250. évfordulóján. 

Polgármesteri Hivatal, Körmend (2015. október 26.) Előadás 

Sopron szabad királyi város követei a 18. századi országgyűléseken. 

Elhangzott: Rendiség és parlamentarizmus a helyi és az országos 

politikában a 17–20. században Sopron város analógiáján. Sopron, 

2015. december 8. Előadás 

Nagy Sándor A fajvédelem útvesztőjében. Bírói gyakorlat „fajgyalázási” perekben 

(1942-1944). Fons 2015/4. 487-532. p. 

Perczel Olivér B-Listázás a városházán. In: Archivnet 2015/3 

http://www.archivnet.hu/hetkoznapok/blistazas_a_varoshazan.html  

Az Angol Park története (1911-1945) In: Tanulmányok Budapest 

Múltjából 40. 265-300 p. 

http://www.btm.hu/feltoltes/tbm/40/tbm40.pdf 

Hétköznapok az Angol Parkban (1911-1945) 

http://ujkor.hu/content/hetkoznapok-az-angol-parkban-1911-1945 

Átélte, megírták, eljátszotta önmagát. Buffalo Bill, a cirkusz- és mozihős. 

In.: Múlt-kor 2015 nyár 88-93. p. 

Szórakozás és szórakoztatás a Városligetben 1914-ben. 127-139. p. In: 

Budapesti hétköznapok 1914. A Nagy Háború hátországának életképei. 

DVD kiadvány. BFL 2015 

Rejtő Jenő nyomában a levéltárban. Adalékok egy megírhatatlan 

életrajzhoz. In: Az Ellopott Tragédia. Rejtő Jenő emlékkötet PIM-Infopoly 

2015. 332-351.p. 

A „Kerületből jelentjük” címen forrásközlő cikksorozat Rácz Attilával 

közösen. In: Erzsébetváros: 2015/3, 5, 6, 7, 8, 10, 11.  

 

„Végig a Nádor utcán” munkacímen tanulmányt a CEU által szerkesztett 

Lipótváros történetét feldolgozó tanulmánykötetbe, december végén 

leadtam a szerkesztőnek. Várható megjelenés 2016 nyár. 

Az Angol Park államosítása FILE konferencia, Badacsony, 2015. 07.09-

én. Előadás 

http://www.archivnet.hu/hetkoznapok/blistazas_a_varoshazan.html
http://www.btm.hu/feltoltes/tbm/40/tbm40.pdf
http://ujkor.hu/content/hetkoznapok-az-angol-parkban-1911-1945
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Így járta be 1906-ban a Magyar Királyságot a vadnyugat hőse. In: 

mno.hu. 2015. 01.02. Interjú 

http://mno.hu/szembeszed/igy-jarta-be-1906-ban-a-magyar-

kiralysagot-a-vadnyugat-hose-1264619 

Rácz Attila Koltai Gábor – Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. ERöMŰVHÁZ 

Nonprofit Kft., Budapest, 2015. 204 p. 

Gábor Koltai – Attila Rácz: The Thousand Faces of Erzsébetváros. 

ERöMŰVHÁZ Nonprofit Ltd., Budapest, 2015. 204 p. 

2015. november 10-én az MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoportnál A 

budapesti hatalmi elit prozopográfiai vizsgálata 1956-1989 között - 

doktori disszertáció címmel előadást tartottam Előadás 

(http://recens.tk.mta.hu/esemeny/2015/10/racz-attila-eloadasa) 

Sarusi Kiss Béla Az üldöztetés megjelenése a budapesti közjegyzők okirataiban, 1944. 

In: http://holocaust.archivportal.hu/temak/az-uldoztetes-megjelenese-

budapesti-kozjegyzok-okirataiban-1944. 

Visszatörvénytelenítés" közjegyzői iratokban. In: 

http://holocaust.archivportal.hu/temak/visszatorvenytelenites-

kozjegyzoi-iratokban.  

Salvadori állampolgársági iratok, mint az életmentés eszközei - 

közjegyzői letétben 

In: http://holocaust.archivportal.hu/temak/salvadori-allampolgarsagi-

iratok-mint-az-eletmentes-eszkozei-kozjegyzoi-letetben 

Ellenforradalmi érdemek, mint mentességi okok a közjegyzői iratokban. 

In: http://holocaust.archivportal.hu/temak/ellenforradalmi-erdemek-

mint-mentessegi-okok-kozjegyzoi-iratokban 

Közjegyzők – végrendeletek. In: 

http://holocaust.archivportal.hu/temak/kozjegyzok-vegrendeletek 

Murány a XVI. század második felében. Kutatás és kutatási 

tapasztalatok. 27 dia: h:\III_osztaly\sarusikb\murany_16_szazad.ppt 

előadás 

Sipos András Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt… Emlékirat 1947-ből. Szerkesztett, 

sajtó alá rendezte és a magyarázó jegyzeteket írta: Sipos András – Zeke 

Gyula. Budapest, 2015. 238 p. [Budapest Főváros Levéltára – Budapest 

történetének forrásai 11.] 

Ki az úr a házban? Küzdelmek a budapesti lakásbérleti jog körül az 

1860-as évektől az 1930-as évekig. In: Korall 15. évf. (2014). 58. sz. 

44–68. p. 

Cadastral Maps – Ideal Field for International Archival Cooperation. In: 

Cartography and cadastral maps. Visions from the past, for a vision of 

our future. Edited by Benedetto Benedetti, Charles Farrugia, Beatrice 

Romiti and András Sipos. Scuola Normale Superiore, Pisa 2015. 9–12. p. 

Waves of centralisation and decentralisation: Territorial and municipal 

archives in Hungary In: 2014 (1-2), pp. 81–90. p.  

Szerkesztett kötet: Cartography and cadastral maps. Visions from the 

past, for a vision of our future. Edited by Benedetto Benedetti, Charles 

Farrugia, Beatrice Romiti and András Sipos. Scuola Normale Superiore, 

Pisa 2015. 

http://mno.hu/szembeszed/igy-jarta-be-1906-ban-a-magyar-kiralysagot-a-vadnyugat-hose-1264619
http://mno.hu/szembeszed/igy-jarta-be-1906-ban-a-magyar-kiralysagot-a-vadnyugat-hose-1264619
http://holocaust.archivportal.hu/temak/az-uldoztetes-megjelenese-budapesti-kozjegyzok-okirataiban-1944
http://holocaust.archivportal.hu/temak/az-uldoztetes-megjelenese-budapesti-kozjegyzok-okirataiban-1944
http://holocaust.archivportal.hu/temak/visszatorvenytelenites-kozjegyzoi-iratokban
http://holocaust.archivportal.hu/temak/visszatorvenytelenites-kozjegyzoi-iratokban
http://holocaust.archivportal.hu/temak/kozjegyzok-vegrendeletek
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Török Péter Brigovácz László – Szendrei Ákos – Török Péter: A Hajdú-Bihar Megyei 

és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési 

tevékenysége. In: Új Nézőpont, 2015. 1–2. sz. 53–57. p.  

Budapesti hétköznapok 1914. A Nagy Háború hátországának életképei. 

Fazekasné dr. Toma Katalin, Török Péter szerk. Budapest, 2015. (DVD-

ROM) 

Vezsenyi Péter Vezsenyi Péter: Az esztergomi egyházi vagyon likvidálása 1919-ben. 

Dénes Károly jelentései. In: Fons, XXI. (2014.) 4. sz. 267-299. 

Vezsenyi Péter: Az egyházi vagyon likvidálása Esztergom városban és az 

esztergomi járásban. In: Tanulmányok Badacsonyból III. (A Fiatal 

Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsonytomaj, 2013. július 

10-12.) Szerk.: Kántor Balázs – Mihalik Béla Vilmos – Zarnóczki Áron. 

Bp., 2015. 105-129. 

Fiatal Levéltárosok Egyesülete VII. Tudományos Nyári Tábor 

(Badacsony), 2015. július 9-11.: A Tanácsköztársaság úgynevezett 

Vallásügyi Likvidáló Hivatalának szervezete, levéltári forrásai és a 

kutatás lehetséges irányai (előadás) 

Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa 2015. évi 

vándorgyűlése (Debrecen), 2015. október 8—10.: Iratértékelés a 

Fővárosi Tanács VB Igazgatási Osztály Jogi Csoportja (korábbi Tiszti 

Ügyészség) 1951–1978. iratainak rendezése során (előadás) 

„BFL+” rendezvény, 2015. december 3. A Tanácsköztársaság ún. 

Vallásügyi Likvidáló Hivatalának története Előadás 

Zámbó István A budapesti jogszolgáltatási szervek iratselejtezési gyakorlatának 

változásai, Iratselejtezések 1872–1950 között. Levéltári Szemle, 65. évf. 

2015. 4.  

Fiatal Levéltárosok Egyesületének VII. Tudományos Nyári Tábora 

(Badacsonytomaj, 2015. július 9-11.) Budapesti jogszolgáltatási szervek 

iratselejtezései a II. világháborút követően. Előadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ujnezopont.biharkutatas.hu/wp-content/uploads/2015/09/3.-Brigov%C3%A1cz-L%C3%A1szl%C3%B3-%E2%80%93-Szendrei-%C3%81kos-%E2%80%93-T%C3%B6r%C3%B6k-P%C3%A9ter-korr.pdf
http://ujnezopont.biharkutatas.hu/wp-content/uploads/2015/09/3.-Brigov%C3%A1cz-L%C3%A1szl%C3%B3-%E2%80%93-Szendrei-%C3%81kos-%E2%80%93-T%C3%B6r%C3%B6k-P%C3%A9ter-korr.pdf
http://ujnezopont.biharkutatas.hu/wp-content/uploads/2015/09/3.-Brigov%C3%A1cz-L%C3%A1szl%C3%B3-%E2%80%93-Szendrei-%C3%81kos-%E2%80%93-T%C3%B6r%C3%B6k-P%C3%A9ter-korr.pdf
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7. sz. melléklet - Budapest Főváros Levéltára 2015. évi kiadványai 

 

KÖNYV 

 

GÉRA Eleonóra Erzsébet 

   Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái, 1699-1703 / [ a regesztákat kész., 

a bev. tanulmányt  és a jegyzeteket írta] Géra Eleonóra Erzsébet, Oross András, Simon 

Katalin ; [a kötetet szerk. Géra Eleonóra] ; [mutatók Géra Eleonóra Erzsébet, Oross 

András, Simon Katalin] ; [kiad. Budapest Főváros Levéltára]. - Budapest, BFL, 2015. - 

483 p. ; 24 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368 ; 10.) 

  ISBN 978-963-7323-97-3 

 

VÁZSONYI Vilmosné 

   Egyszer volt … : emlékirat 1947-ből / Vázsonyi Vilmosné ; [szerk., sajtó alá rend. és a 

magyarázó jegyzeteket írta Sipos András, Zeke Gyula] ; [az előszót írta Zeke Gyula] ; 

[kiad. Budapest Főváros Levéltára]. – Budapest : BFL, 2015. – 238 p. : ill. – (Budapest 

történetének forrásai, ISSN 1419-4368 ; 11.) 

Az 1. rész Az én uram címen 1931-ben jelent meg 

   ISBN 978-963-7323-96-6 

 

   Hat (hét) nemzedék - a Manno család története / [a kötetet szerk. F. Toma Katalin, 

Horváth J. András] ; [a bevezető tanulmányt írta Bácskai Vera] ; [görögre ford. 

Theodorosz Szkevisz] ; [kiad. Budapest Főváros Levéltára] = Exi (epta) genies - istoria 

tīs oikogeneias Manno / [epim. Katalin F. Toma, András J. Horváth] ; [suggrafi 

eidagogikiz melétiz Vera Bácskai] ; [elleniki metafradi Theodoros Skevis] ; [ekd. Arheia 

Proteyousas Boudapestis]. - Budapest : BFL, 2015. - 197, 218 p. : ill. ; 21 cm. - 

(Budapest történetének forrásai / Budapest Főváros Levéltára, ISSN 1419-4368 [!1419-

4368] ; 12.) 

   Egymásnak háttal összefűzve a magyar és a görög rész 

   ISBN 978-963-7323-98-0 fűzött 

 

   Urbs : magyar várostörténeti évkönyv = Hungarian yearbook of urban history = 

Ungarisches Jahrbuch für Stadtgeschichte / [főszerk. Á. Varga László]. – 1. (2006) -. – 

Budapest : BFL, 2006-. – 24 cm 

ISSN 1787-6753 

   9., 2014. – 2014 [!2015]. – 355 p. : ill. 

   Angol, német összefoglalóval és tartalomjegyzékkel. – Bibliogr. a lapalji jegyzetekben 

és az egyes tanulmányok végén 

 

DVD ROM 

 

   Budapesti hétköznapok, 1914 [Elektronikus dokumentum] : a Nagy Háború 

hátországának életképei. - [Budapest] : BFL, 2015. - 1 DVD ROM ; 12 cm 

   A 2014. szeptember 17-én tartott tudományos ülés előadásainak, a felhasznált 

segédanyagoknak és a konferenciáról készített audiovizuális felvételeknek szerkesztett 

változata 

   ISBN 978-963-7323-95-9 

 

 

 
 

 


