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BESZÁMOLÓ 

 

Budapest Főváros Levéltára 2014. évben 

végzett munkájáról 

 

 

 Az intézményi beszámoló hagyományosan a szakalkalmazottak egyéni 

munkajelentései, a szervezeti egységek (a közigazgatási, a jogszolgáltatási és 

intézményi, a vállalati, az állományvédelmi, az informatikai, az épület-fenntartási 

osztályok, továbbá a könyvtári részleg, az ügyfél- és kutatószolgálat, valamint a 

gazdasági hivatal) összesítő jelentései alapján készül. 

 

Vezetői összefoglaló 

 

A BFL feladatai – mint minden levéltárnak – nem csökkennek, hanem 

folyamatosan nőnek. A „nyitott levéltárak” igénye a levéltárhasználók oldaláról mind több 

szolgáltatás biztosítását igényli. A keletkező (és megőrzendő) iratok mennyisége az 

iratkeletkeztető szerveknél folyton nő, a közigazgatás átalakítása (egyes szervek állami 

kezelésbe vétele, járások kialakítása) növekvő feladatellátási igényt is keletkeztetett. Az 

ügyfelek is növekvő számban keresik fel intézményünket, az iskolák, szervezetek, 

vállaltok rendszerváltás óta történt folytonos átalakulásai sok esetben a munkaviszony, 

iskolai végzettség igazolásának megnehezítőivé váltak és a polgárok a levéltártól várják a 

megoldást, annak ellenére, hogy a munkaviszonyra, jövedelemre vonatkozó iratok 

megőrzése nem a levéltárak elsődleges feladata. 

 A 2014-es év mindezek ellenére jelentős sikereket hozott. A levéltári 

jogszabályokból eredő feladatainkat magas szinten láttuk el, kutatóink és ügyfeleink 

megelégedésére.  

 

Szervezeti felépítés, költségvetési források alakulása, személyi ellátottság, 

épületfenntartási feladatok 

 

Szervezeti felépítés 

2013. december 17-én lépett hatályba a BFL új Szervezeti és Működési 

Szabályzata, mely a korábbi két főigazgató-helyettes feladatát a főigazgató és egy 

helyettes között osztotta meg. A gyűjtőterületi osztályok profiljának egyértelműsítésére a 

IV. iratőrző főosztály feladataihoz kerültek az egyesületek, családok, személyek és 

intézmények irataival kapcsolatos levéltári feladatok. Új szervezeti egység is létrejött: a 

Tájékoztatási és Közművelődési osztály. Az osztály feladatkörébe tartozik a kutató- és 

ügyfélszolgálat, a mikrofilmtár és a könyvtár, valamint a - korábban a tudományos titkár 

által ellátott - intézményi közművelődési és PR feladatok. A szolgáltató levéltár 

feladatellátása körében az intézményi külkapcsolati feladatok oly mértékben megnőttek, 

hogy hatékonyabbnak tűnt egy szervezeti egység kertében megoldani azokat. A 2014-es 

év be is bizonyította, hogy mind hatékonyságát, mind eredményességét tekintve jó 

döntés volt ez a szervezeti átalakítás.  
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Költségvetési források alakulása 

Budapest Főváros Levéltára 2014. évben 808.531 eFt-os bevételi előirányzatból 

gazdálkodhatott. Ebből: működési célú támogatás államháztartáson belül 63.983 eFt, 

működési intézményi bevételt 49.190 eFt, felhalmozási bevétel 2.032 eFt, működési célú 

átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 39.916 eFt, egyéb felhalmozású átvett 

pénzeszköz államháztartáson kívülről 4.875 eFt, előző évi pénzmaradvány 71.184 eFt, 

irányító szervi támogatás 577.351 eFt. A BFL 2014. évben kiadásait 721.060 eFt-ban 

realizálta. Ezen belül működési célra 664.398 eFt-ot, felhalmozási célra 56.661 eFt-ot 

fordítottunk. A Levéltár gazdálkodására fordítható összeg 2012-ben jelentősen csökkent, 

ám a feladatok nem ilyen arányban szűkültek, csak takarékos, odafigyelő gazdálkodással 

volt elérhető, hogy minden lényeges feladatot finanszírozni lehessen. Fő prioritásunk, 

hogy megfontolt, takarékos intézkedésekkel a Levéltár likviditását fenntartsuk, és hogy 

ezek a nehézségek a szolgáltatás minőségén, mennyiségén ne látszódhassanak. 

Személyi ellátottság 

Intézményünk engedélyezett létszámkerete 115 fő. A 2012. évi 135 főről a 

csoportos létszámleépítést követően 115-re csökkent a Levéltár engedélyezett 

létszámkerete. A jelenlegi létszámkeret bérköltsége a fenntartói támogatás alapján 

finanszírozható. Tekintettel arra, hogy az intézmény fenntartói támogatása, a 

foglalkoztatottak létszáma is csökkent, további racionalizálást már nem tud elviselni a 

Levéltár. Mindezt számszerűsítik a gyűjtőterületi, kutató és tájékoztató szolgálati adatok, 

hiszen minden feladattípusban változatlan létszám mellett a feladatok növekvőek. Az 

elektronikus levéltár üzemszerű működtetése is többletfeladatokat eredményezett. A BFL 

éves szinten, jogszabályi kötelezettségből, alapfeladatai ellátása körében, 500-700 ifm. 

maradandó értékű iratanyagot vesz át,. Mindez – magától értetődően – növeli a 

beérkezett iratanyag feldolgozási igényét, mind a kutatók, mind az ügyfelek részéről. 

Nagy segítséget jelentett számunkra a MANDA országos kulturális digitalizációs 

közfoglalkoztatási mintaprogramjába történő bekapcsolódás, mely 2014 év elején hat, 

később négy fő munkájával segítette sikerre digitalizációs céljaink megvalósítását. 

 

Épületfenntartási feladatok 

A levéltár épülete 2014-ben 10 éves volt, s bár korából eredően nem sok gonddal kellene 

szembenézni, ez mégsincs így. A legnagyobb gondot sokáig a raktárakban lévő 

vendégfalak hibás falazása okozta. A vendégfalak falazásánál az utolsó téglasor 

szabálytalanul került elhelyezésre, azaz az állítva teherviselő téglák 90º-al elfordítva 

kerültek be a helyükre, így az épület diletációja miatt súlyosan megrepedtek, nagy 

részük csak cserével javítható. A raktárak egy részében sikerült ezt a hibát kijavítani, 

saját forrásból, de még több helyiségben a feladat várat magára. Egy tíz éves épületnél a 

tisztasági festés szinte minden helyiségre ráférne. A fa nyílászárókat az idő oly 

mértékben megviselte, hogy felújításuk nem sokáig odázható el. Az épület átadását 

követően néhány évvel a szavatossági igények érvényesítésnek eredménytelensége miatt 

egy újabb megoldandó feladatként jelentkezett az udvari homlokzat dilatációs hézagai 

mentén a klinkertégla-burkolat repedéseinek megszüntetése. A repedések az épület 

állagának fokozatos romlását eredményezték. Fenntartói támogatással a felújítást 2014-

ben sikerült elvégezni. 

A BFL szabad raktári kapacitása jelenleg mintegy 8.000 ifm., ami kb. 8-10 évre biztosítja 

az iratkeletkeztető szervektől a maradandó értékű iratok elhelyezését. A BFL vezetése 

éppen ezért elhatározta, hogy bizonyos időközönként egy rögzített állványzattal 



5 

 

rendelkező raktárat mobil állványzatúvá alakít át, költségvetési lehetőségei 

függvényében. 2014-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.  

 Az épület egészével gondos gazdaként kell eljárni, de tudomásul kell venni, hogy 

mind a gépészeti berendezések, mind a használt helyiségek amortizálódnak és a szinten 

tartás a levéltár saját forrásaiból csak részlegesen valósítható meg. 

 

Gyűjtőterületi munka, állománygyarapítás 

 

A beszámoló évében is a gyűjtőterületi munka volt a levéltári feladatellátás egyik 

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

teherré válnak és 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 

miatt. 

2014-ben 563,74 ifm-nyi papíralapú iratanyagot, 4006 db térképet, 20951 Mb 

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

levéltári anyag terjedelme 2014. év végén elérte a 33.765 iratfolyómétert. 

Összességében 65 szerv esetében 122 szervellenőrzést tartottunk. A közfeladatot ellátó 

szervek esetében 2014-ben 59-et iratképzőt sikerült felkeresnünk, összesen 95 

alkalommal, mivel az iratátvétel előkészítése során egyszeri látogatás általában nem 

elegendő. Ezen kívül 24 szervnél véleményeztük az elkészített Iratkezelési Szabályzatot, 

a levéltári törvényben fogalt egyetértési jog figyelembe vételével. 143 illetékességi és 

gyűjtőköri szerv 681 selejtezési jegyzőkönyvét hagytuk jóvá, mely több esetben az iratok 

helyszíni megtekintésével járt együtt. 

 

Iratrendezés, segédletkészítés, adatbázis-építés  

 

A BFL 2014-ben 42,88 iratfolyóméternyi (ifm) iratot rendezett alapszinten, középszinten 

- ügyiratszinten 91,24 ifm, középszinten – tételszinten pedig 64,75 ifm anyagot. 

Darabszintű rendezést 56,76 ifm anyagon hajtottunk végre. Középszintű ellenőrző 

rendezés 427,88 ifm, darabszintű ellenőrzés 30,84 ifm iratanyag esetében történt 

Emellett 594 audiokazetta ellenőrző rendezése is megtörtént. Raktárrendezés, 

mintaállványozás 266,8 ifm. kapcsán történt. 

A segédletkészítés főbb adatai az alábbiak szerint alakultak 2014-ben: raktári jegyzék 

készítés, módosítás 945,1 ifm, 594 kazetta, 158 CD/DVD anyag esetében történt meg. 

Darabszintű segédlet 16,58 ifm-hez, 594 hangkazettához, valamint 157 térképhez 
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készült, tételszintű segédlet 204,02 ifm-hez, ügyiratszintű segédlet pedig 37,79 ifm-hez 

készült. Fond- és állagismertető 29,21 ifm-nyi anyaghoz készült. 

Az éves munka során 89.614 adatbázis rekorddal gyarapodott a BFL adatbázis építési 

tevékenysége, ami 271,5 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.  

 

Állományvédelem, digitalizálás, mikrofilmezés 

 

 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. Az osztály munkatársai helyt álltak, nem ijedtek meg sem az új feladatoktól, 

sem az új eszközöktől. A hagyományos állományvédelmi feladatok teljesítése az alábbiak 

szerint alakult: 2014-ben 9 kötet, 1430 fólió, 1 füzet, 4 oklevél, 14 tervrajz térkép 4,5 

m² került restaurálásra, 3 db oklevél, 5 fotó, 1351 folio, 79 kötet, 1 füzet, 598 tervrajz, 

213m² pedig konzerválásra. 83 kötet kapott új „ruhát” a kötészeten.  

 A digitalizálás minden munkafázisát a BFL digitalizálási szabályzatára épülő 

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

(görgős, szélesformátumú) szkenneren 2827 különböző méretű tervrajzot ill. térképet 

digitalizáltunk, az A/1 Zeutschel könyvszkenneren 219.237, az A/2 Zeutschel 

könyvszkenneren 190.732 felvétel készült. A nagyobb formátumú szkennert elsősorban 

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

gép eltérő teljesítményadata.  

A mikrofilm digitalizálás is nagy léptekkel halad: 1466 tekercs és 1.891.425 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, 2014-ben 175 audio kazetta 

digitalizálása történt meg. 

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

beszámoló évében a 35 mm-es kamerán 148.271 felvétel, a 16 mm-es kamerán 75.353 

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

egy fenntartható működést eredményez mind humánerőforrás, mind a szükséges 

nyersanyag terén. 
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Kutató-és ügyfélszolgálat 

 

A legnagyobb teher továbbra is a kutató- és ügyfélszolgálati munkatársakra 

nehezedik, hisz nap, mint nap ők találkoznak kutatónkkal, ügyfeleinkkel. A technikai 

feltételek kiépítettsége teljes körű, a kutatóteremben elegendő asztali számítógép áll a 

kutatók rendelkezésre, egyre több az Interneten és a kutatóteremben kutatható digitális 

állomány. Idén már csökkent is a mikrofilm-kérések száma, a kutatások lassan 

átterelődnek ez elektronikus kutatás felé. Az elektronikus levéltári portálra és a 

scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszerbe történő bejelentkezéshez – ami egyébiránt 

otthonról is elvégezhető – a kutatóteremben elkülönített gépek állnak rendelkezésre. 

A 2014-es évtől a kutatóteremben ingyenes wifi is a kutatók rendelkezésére áll. 

2014-ben kutatóként 2734-en keresték fel az intézményt 6701 alkalommal és 17087 

kérőlapot adtak le, ebből 5291 db érkezett elektronikus úton. A BFL kutatóterme ezzel az 

ország legkutatottabb levéltári kutatóterme lett. A kutatók egy része örömmel használja 

az elektronikus levéltár nyújtotta kényelmi funkciókat. 

Informatika 

 

A BFL informatikai osztályán egyre inkább elválik az üzemeletetési és elektronikus 

levéltári feladatkör. Az üzemeltetés hagyományos feladat, mindig új kihívásokkal. De 

igazi kihívás az elektronikus levéltári rendszer üzemszerű működésének biztosítása is, 

amelynek kiteljesítését a 2015-ös évre tervezzük, a 2014-es év még a hibák javításának 

és a tanulásnak szenteltetett. A kutatók egyre inkább megkedvelik az elektronikus 

levéltári szolgáltatásokat, ügyeik, kéréseik intézésére szívesen választják az elektronikus 

utat. 

Fájó a Tessella és a Scope Ag. szoftvergyártó cégekkel a projekt öt éves 

fenntartási időszakának zavartalanságát biztosító support szerződések hiánya. Ezek 

nélkül nemcsak a fennálló és keletkező garanciális hibák kijavítása nehézkes, hanem, a 

garanciális, gyártói hibajavítások, frissítések hiánya a rendszer működésének egészére 

nézve kockázatot jelent. A levéltár egymagában nem köthet ilyen garanciális 

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

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

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

Közművelődés (pályázatok, kiállítások, rendezvények, kulturális programok) 

 

Ebben az évben két olyan évforduló volt, mely az ország több közgyűjteményét 

megmozgatta s melyben a BFL tevékeny szerepet játszott. 

Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából áprilisban került sor az 

„Életmódja építész” tudományos konferenciára. A konferenciára Magyar Tudományos 

Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete, Budapest 

Főváros Levéltára, a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 

a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ–Építészeti 

Múzeum, valamint a Hild–Ybl Alapítvány közös rendezésében került sor. Budapest 

Főváros Levéltára a konferencia második napjának adott helyet. A 2014. év egyik 

központi levéltári projektje volt az Ybl Miklós születésének bicentenáriumához kapcsolódó 

programsorozat, melynek megvalósításával a BFL egyben az országos programsorozat 

egyik központjaként, motorjaként és szakmai-tudományos rendezvényeinek fő 

szervezőjeként játszott szerepet.  Hidvégi Violetta részt vett az április 6-i születési 

évfordulóra időzített – az MTA BTK Művészettörténeti Intézetével, a Forster Központtal, a 
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BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékével, ill. a Hild-Ybl Alapítvánnyal közösen 

tető alá hozott – tudományos konferencia szervezésében. E tanácskozás második, nagy 

közönséget vonzó napjának a BFL volt a házigazdája. Novemberben BME Építészmérnöki 

Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszékkel való együttműködésben jött létre az Ybl-

házsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig c. kiállítás Budapest Főváros Levéltára 

előcsarnokában és kiállítótermében. A bicentenárium keretében a Szent István Egyetem 

Ybl Miklós Építészettudományi Kar oktatói és diákjai részvételével született meg a „Ybl 

Miklós épületeit bemutató makett és tablókiállítása”. A BFL volt a Várkertbazárban 

áprilisban megnyílt Ybl-kiállítás egyik rendezője is, amelyhez a BFL-ben őrzött 

tervhagyatékra támaszkodó reprezentatív kötet is készült. A Várbazárban levő Ybl 

kiállításból utazó kiállítás is készült, melynek állomásai:Eger, Szolnok, Balatonfüred, Fót, 

Kecskemét, Székesfehérvár, Pécs, Budapest SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar. Az 

emlékév kapcsán a BFL tematikus weboldalt készít, mely 2015-ben kerül nyilvánosság 

elé. 

A holokauszt évfordulójához kötődve júniusban Széttépett esztendők” – a 

Holokauszt budapesti megéléstörténete – kiállításunk megnyitójára került sor. 

egyben a Nyitott Levéltárak 2014 országos programsorozat nyitó rendezvénye volt. A 

kiállítás a Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 keretében, a Miniszterelnökségi Hivatal 

Civil Alap támogatásával valósult meg. A kiállításra összegyűjtött anyag alapján elkészült 

egy tematikus honlap, mely az adatfeltöltést követően rövidesen a nyilvánosság elé 

kerül. Az emlékév számos intézményközi együttműködésre is alkalmat adott, melyek 

közül kiemelésre kívánkozik a Nyílt Társadalom Archívum által koordinált Csillagos Házak 

programmal történt kooperáció. A csillagoshazak.hu honlap gazdagítása céljából 

levéltárunk több ezer oldalnyi digitalizált iratot bocsátott rendelkezésre, és a házaknál 

szervezett megemlékezés sorozatra készülők számára kiemelten igyekezett biztosítani a 

levéltári adatokhoz való hozzáférést.A TÁMOP 3.2.11/101/KMR 2010-0071-es „Írjál 

történelmet! Rendhagyó komplex történeti stúdiumok Budapest Főváros Levéltárában” 

című pályázatunk, mely 17.165.464 Ft támogatást nyert el 2013. augusztus 31-én zárult, 

a fenntartási időszakban teljesítjük az elvárt feltételeket, azaz megtartottuk az előírt 

számú iskolai foglalkozást. 

Hazai és nemzetközi kapcsolatok 

 

A Külügyminisztérium 2014-ben „A beregszászi levéltár helyzetének komplex 

felmérésére, állományvédelmi munkálatok lebonyolítására” című projekt keretében 

21.200.000 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásról hozott döntést, melynek 

kedvezményezettje a Budapest Főváros Levéltára. Ebből 2014-ben 16.960.000 Ft 

érkezett be. A projekt két részből áll: egy állományvédelmi műhely kiépítése valamint 

egy digitalizálási program. Az állományvédelmi műhely felszerelése során beszereztük és 

kiszállítottuk mindazon eszközöket, melyek az iratanyagok konzerválásához, 

állományvédelmi előírásoknak megfelelő tárolásához szükségesek. Kiépítésre került egy 

állományvédelmi munkaszoba, egy térképtári raktár és egy iratraktár részbeni modern, 

dexion-salgo állványokkal történő felszerelése is megtörtént. 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.  
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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. http://www.archivportal.arcanum.hu/kataszter/) . A 

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

rendszerbe illesztve tervezzük közzétenni. A projektben 2014. december végéig mintegy 

8000 db térkép digitalizálása megtörtént, a georeferálás és a publikálás az idei év 

feladata. A projekt véghatárideje 2015.03.31. 

 Az év során együttműködési keret-megállapodás aláírására került sor a 

Kodolányi János Főiskolával, a Veritas Intézettel, illetve a Nemzeti Emlékezet 

Bizottságával. Hasonló megállapodások előkészítése folyik a Közszolgálati 

Egyetemmel, az MTA BTK Történettudományi Intézettel, a CEU-val és a 

Ferencvárosi Torna Clubbal.  

2014. november végén került sor a Szentpétervári Levéltári Bizottsággal való 

együttműködés aláírására, illetve folyamatban van egy hasonló megállapodás 

előkészítése a moszkvai városi levéltárakat felügyelő Moszkvai Levéltári 

Főigazgatósággal.  

2014-ben második alkalommal rendezte meg levéltárunk az Egyházi és határon 

túli magyar levéltárosok szakmai továbbképzését. A háromnapos rendezvény fő 

célja volt, hogy a határon túli és egyházi levéltári szakemberek minél mélyebb tudást 

szerezhessenek a 21. század technikai vívmányainak beilleszthetőségéről a levéltári 

munkafolyamatokba. A továbbképzési program egyben a Kárpát-medencei levéltárak 

egyik fontos együttműködési formáját jelenti. A képzésen harmincegy kolléga vett részt, 

hatan a magyarországi egyházi levéltárakból a többiek öt környező ország (Horvátország, 

Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) levéltáraiból, illetve könyvtáraiból érkeztek 

 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 kerül sor az 

1686–1873 közötti budai és pesti tanácsülési jegyzőkönyvek digitalizálására és internetes 

közzétételére is. 

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

sorsának alakításában. E támogatási programon belül pályázott 2014 márciusában 

Budapest Főváros Levéltára 11 ország 16 intézményével együtt a CO:OP fantázianevet 

viselő 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 partner intézmények 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 Levéltári Főigazgatóság, München, a St. Pölteni Püspöki Levéltár (Ausztria), 

Biscay Történeti Egyházi Levéltára, Madridi Egyetem, Nápolyi Egyetem, Grazi egyetem, 

Kölni egyetem, Balkán Intézet (Szerbia).Budapest Főváros Levéltára 92.534 Euro 

támogatásban részesül, a vállalt saját költsége 138.800 Euro. A projekt megvalósítási 

időszaka: 2014. december 1. – 2018. november 30. 

http://www.archivportal.arcanum.hu/kataszter/
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Részletes intézményi beszámoló 

 

 A következőkben részletesen számolunk be az egyes területek, szervezeti 

egységek elvégzett feladatairól. 

1. Szervezeti felépítés, költségvetési források alakulása, személyi ellátottság, 

épületfenntartási feladatok 

1.1. A levéltár szervezetrendszere 

 

2013. december 17-én lépett hatályba a BFL új Szervezeti és Működési 

Szabályzata (http://bfl.archivportal.hu/data/files/289078961.pdf ), mely a korábbiakhoz 

képest több jelentős változást eredményezett. Az SZMSZ rögzíti az engedélyezett 

létszámot, ami a már említett 115 fő. A hatályos levéltári jogszabályokkal összhangban 

szabályozza a levéltár alapfeladatait, illetékességi- és gyűjtőkörét. 

A levéltár szervezetében végrehajtott fontosabb változások: 

- az eddigi két főigazgató-helyettes helyett egy, közvetlenül az Informatikai, 

valamint a Tájékoztatási és Közművelődési Osztályt irányító főigazgató-helyettesi 

munkakör került rögzítésre; 

- a főigazgató közvetlenül irányítja a főigazgató-helyettest, a gazdasági igazgatót, 

az iratőrző főosztályokat, valamint az állományvédelmi osztályt; 

- a Gazdasági Igazgató vezeti a Pénzügyi és Munkaügyi, valamint az 

Épületfenntartási Osztályt;  

- a BFL-ben működő főosztályok feladatmegosztása az alábbiak szerint módosult: 

I. iratőrző főosztály: 

illetékessége: 1950 előtti közigazgatási iratok, terv- és térképtár, fotótár, 

gyűjtemények 

II. iratőrző főosztály: 

illetékessége:1950 utáni közigazgatási iratok, pártarchívumi iratok 

III. iratőrző főosztály:  

illetékessége: jogszolgáltatás (bíróságok, ügyészségek); büntetés-

végrehajtás, rendészeti iratok 

IV. iratőrző főosztály: 

illetékessége: gazdasági szervek és cégbírósági iratok, egyesületek, 

családok, személyek, intézmények iratai. 

 

Az új szervezeti rend szerint az osztályok BFL-beli illetékessége letisztultabb lett, 

a IV. osztály feladatai bővültek, a magánirat-gyűjtés egésze egy osztály működési 

körébe került. 

Új szervezeti egység is létrejött: a Tájékoztatási és Közművelődési osztály. Az 

osztály feladatkörébe tartozik a kutató- és ügyfélszolgálat, a mikrofilmtár és a könyvtár, 

valamint a - korábban a tudományos titkár által ellátott - intézményi közművelődési és 

PR feladatok. A szolgáltató levéltár feladatellátása körében az intézményi külkapcsolati 

feladatok oly mértékben megnőttek, hogy hatékonyabbnak tűnt egy szervezeti egység 

kertében megoldani azokat. A 2014-es év be is bizonyította, hogy mind hatékonyságát, 

mind eredményességét tekintve jó döntés volt ez a szervezeti átalakítás.  

 

http://bfl.archivportal.hu/data/files/289078961.pdf
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1.2. A költségvetési források alakulása 

 

 Budapest Főváros Levéltára 2014. évben 808.531 eFt-os bevételi előirányzatból 

gazdálkodhatott. 

Ebből működési célú támogatás államháztartáson belül 63.983 eFt, működési 

intézményi bevételt 49.190 eFt, felhalmozási bevétel 2.032 eFt, működési célú átvett 

pénzeszköz államháztartáson kívülről 39.916 eFt, egyéb felhalmozású átvett pénzeszköz 

államháztartáson kívülről 4.875 eFt, előző évi pénzmaradvány 71.184 eFt, irányító szervi 

támogatás 577.351 eFt volt. 

Budapest Főváros Levéltára 2014. évi bevételét - az eredeti előirányzathoz 

viszonyítva – 141 %-ban teljesítette. A Levéltár jelentős, több mint 100 milliós 

nagyságrendű pályázati tevékenységet végzett, melyet részletesen a 9. fejezetben 

ismertetünk. Budapest Főváros Levéltára 2014. évben kiadásait 721.060 eFt-ban 

realizálta. Ezen belül működési célra 664.398 eFt-ot, felhalmozási célra 56.661 eFt-ot 

fordítottunk 2014. évben. 

Kiadási előirányzatán belül: 

- személyi juttatások                              358.099 eFt, 

- munkaadókat terhelő járulékok             104.905 eFt, 

- dologi kiadásokra                                 201.395 eFt, 

- felhalmozásra                                       56.661 eFt-ot fordítottunk. 

A felhalmozáson belül beruházásra 37.445 eFt-ot, felújításra 19.216 eFt-ot költött a 

Levéltár. A 2014. éves kiadási szint 126 %, 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 4.253 eFt. A Levéltár 24 órás, őrző-védő szolgálata, a takarítása a 

jelenleg érvényes szerződések alapján havi 1.580 eFt-ot tett ki. (Mind az őrzésre, mind a 

takarításra vonatkozó szerződéseinket évente felülvizsgáljuk, 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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1.3. Személyi ellátottság 

 

Intézményünk engedélyezett létszámkerete 115 fő.  

A korábban végrehajtott csoportos létszámleépítést követően 115-re csökkent a 

Levéltár engedélyezett létszámkerete. A több mint 60 millió forintos elvonás után, a 

jelenlegi létszámkeret bérköltsége a fenntartói támogatás alapján finanszírozható. 

Tekintettel arra, hogy az intézmény fenntartói támogatása, a foglalkoztatottak létszáma 

is csökkent, további racionalizálást 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 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 jelentet számunkra a MaNDA országos kulturális digitalizációs 

közfoglalkoztatási mintaprogramjába történő bekapcsolódás, mely 2014 év elején hat, 

később négy fő munkájával segítette digitalizációs céljaink megvalósítását. 

Továbbra is jelentős hangsúlyt fektetünk munkatársaink szakmai 

továbbképzésére. Többen Phd tanulmányokat folytatnak ill. doktori dolgozatukat készítik: 

Lugosi András, Csáki Tamás (I. osztály), Koltai Gábor, Rácz Attila, Gerhard Péter, Jung 

Eszter (II. osztály), Szakolczai Attila (III. osztály) és Török Péter (Kutatóterem- és 

ügyfélszolgálat). 

A levéltár tudományos besorolású munkatársai több hazai és külföldi konferencián 

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

fenntartás és az Informatika munkatársai részére biztosítottuk az egy és több napos, 

szakmai továbbképzéseket, a BFL anyagi lehetőségeinek függvényében. Nyilvánvaló, 

hogy megfelelő továbbképzési lehetőségek biztosítása nélkül a munkáltató nem várhat el 

a folyton változó jogi, pénzügyi és informatikai környezetben magas szintű helytállást. 
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1.4. Épületfenntartási, üzemeltetési feladatok 

 

A levéltár épülete 2014-ben 10 éves volt, s bár korából eredően nem sok gonddal 

kellene szembenézni, ez még sincs így. Még 2010-ben a fenntartó támogatásával sikerült 

elhárítani egy kivitelezési hiányosságból eredő hibát, az aulában, ahol a tetőzet 

üvegtéglái közti hézagkitöltő anyagok „kipergése”életveszélyes állapotot idézett elő. A 

legnagyobb gondot sokáig a raktárakban lévő vendégfalak hibás falazása okozta. A 

vendégfalak falazásánál az utolsó téglasor szabálytalanul került elhelyezésre, azaz az 

állítva teherviselő téglák 90º-al elfordítva kerültek be a helyükre, így az épület diletációja 

miatt súlyosan megrepedtek, nagy részük csak cserével javítható. A raktárak egy 

részében sikerült ezt a hibát kijavítani, saját forrásból. Sajnos, a raktárak kisebb 

részében és a munkaszobákban a repedések fennállnak, esetenként növekednek, a 

vakolat lehullik. A felmérések a hibákról elkészültek, forrás rendelkezésre állása esetén 

kijavításuk megtörténhet. 

Az épület átadását követően néhány évvel a szavatossági igények érvényesítésnek 

eredménytelensége miatt 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 (külön engedélyokirat közgyűlés általi 

megszavazása). A közgyűlés elfogadta, az engedélyokirat aláírásra került. Ennek 

birtokában a projekt indításának feltételei megteremtődtek. Az ajánlati felkérés, 

szerződés aláírását követően a kivitelezés 2014 október közepére realizálódott. 

Sokáig nem halasztható feladat még a BFL homlokzati nyílászárói fa elemeinek az 

időjárás hatásainak visszafordíthatatlan károsító hatások kivédése érdekében történő 

kezelése. Ez minden fa nyílászárónál jelentkezik, amelyik az épület külső vagy udvari 

frontján van, de a „C” szárnyban egyes fa részek már rothadásnak is indultak. A 

munkálatok elvégzésére jelenleg nem áll fedezet rendelkezésre, megvalósítása a 

későbbiekben fenntartói forrás igénybevételével ütemezhető. A fenntartó felé 

előterjesztésünk megtörtént. 

A levéltár egyes helyiségeinek felújítását két – egyébiránt sajnálatos – esemény 

mozdította elő. 2014 augusztusában az V. emeleti főigazgatói titkárság teakonyhájában 

egy pénteki napon telepített vízautomata – vélhetően szerelési hibából – hétvégén 

csőtörést okozott. A hétvégének „köszönhetően” – miután munkavégzés nem volt – a 

csőtörést a portaszolgálat csak akkor észlelte, mikor már a II. emeleti kutatóterembe 

folyt be a víz. A kár jelentős mértékűnek bizonyult. A BFL épületbiztosítása a jogos 

kárigényt fedezte, de a teljes körű helyreállításra nem volt elegendő. A főigazgatói 

titkárság teljes parkettacserére szorult, egy negyedik emeleti gazdasági iroda szintén, a 

többi érintett helyiségben, így a kutatóteremben elegendőnek bizonyult a parketta 

felcsiszolása, lakkozása, valamint egy tisztasági festés. Az ésszerű gazdálkodás elve és a 

kutatóterem 10 év alatt történő elhasználtsági fokának figyelembe vételével a BFL 

főigazgatója azt a döntést hozta, hogy a kutatóterem csőtörés által nem érintett részei is 

felújításra (parketta csiszolás, lakkozás, tisztasági festés) kerüljenek. Így szeptemberben 

kutatóink egy teljes körűen felújított kutatóterembe léphettek be. Kényelmüket egy NKA 

forrásból megvalósított beruházás is biztosította: az ablakokra UV védő fólia került, a 

mikrofilmtárban lévő székeket a mikrofilm olvasók magasságához állítható székekre 

cseréltük, és kissé megnöveltük – zárható szekrényekkel – a kutatók részére előkészített 

anyagok férőhelyét. Saját forrásból történt meg a kutatószolgálat és a kutatótermi tér 
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hangszigetelt elválasztása, egy üvegfal kivitelezése, mivel a kutatókat zavarta az 

elkerülhetetlen kutatótermi tájékoztatás hangosabb beszéde. Itt meg kell jegyezni, hogy 

a BFL ügyvédje segítségével a károkozást ugyan el nem ismerő, a vízautomatát szállító 

vállalkozótól megegyezés keretében a biztosítónál keletkező kártérítés önrésze és a 

2014-re elveszett bónusz összegét megkaptuk. 

Röviddel ezután egy felhőszakadás a „B” épület földszintjétől egészen a harmadik 

emeletig szennyvízvisszaömlést okozott, melynek kárait a biztosító megtérítette. Ez 

esetben egy munkaszoba parkettája szorult cserére, valamint több helyiségben-

teakonyhában kellett tisztasági festést végezni. 

A BFL szabad raktári kapacitása jelenleg mintegy 8.000 ifm., ami kb. 8-10 évre 

biztosítja az iratkeletkeztető szervektől a maradandó értékű iratok elhelyezését. A BFL 

vezetése éppen ezért elhatározta, hogy bizonyos időközönként egy rögzített állványzattal 

rendelkező raktárat mobil állványzatúvá alakít át, költségvetési lehetőségei 

függvényében. 2014-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 takarékosság jegyében 2014. 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. A levéltár épületének üzemeltetése, valamint a levéltári 

funkciók teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások, árubeszerzések, 

közbeszerzések 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.  

 

1.5 Elektronikus levéltár 

 

 Az elektronikus-levéltár projekt a BFL és az egész magyarországi levéltárügy 

tekintetében mind technikailag, mind szakmailag kiemelt jelentőségű változásokat 

eredményezett.  

 A projekt évek óta a BFL beszámolóinak témája, első „kapavágásként” 2007 őszén 

a Magyar Országos Levéltárral (ma Magyar Nemzeti Levéltár) és a Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) jogelődjével, a Kopint-Datorggal 

együttműködve projektjavaslatot nyújtottunk be az akkori Nemzeti Fejlesztési Terv, ma 

Széchényi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Programjához. A benyújtott 

megvalósíthatósági tanulmány szerint: „A projekt alapvető célja, hogy a köziratképző 

szervek – ideértve a törvényhozás, államigazgatás, igazságszolgáltatás szerveit és az 

önkormányzatokat – maradandó értékű elektronikus iratainak kezelésére kialakításra 

kerüljön az elektronikus iratok hosszú távú megőrzését biztosító feltételrendszer. A 

fejlesztés eredményeként elérhetővé kell tenni az érintett levéltári anyagot az érdeklődő 

külső szervezetek és személyek számára. A projekt átfogó célja, hogy a levéltárak e-

levéltári szolgáltatásaikkal a közigazgatás hatékony partnerévé lépjenek elő, a levéltári 

szolgáltatások széles körben elérhetővé tételével növeljék az esélyegyenlőséget, 

hozzájáruljanak a tudásalapú társadalom hatékony kiépítéséhez.”  
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 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 (TSz) 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, először 2011.09.30. volt, majd 

2012.02.28, végül 2013.09.30. lett. 

 A projekt keretében kellett beszerezni mindazt az eszközrendszert, szoftvereket 

és archiváló-rendszereket, amelyek biztosítják az e-iratok szakszerű átvételét, 

feldolgozását, archiválását és hozzáférhetővé tételét és új levéltári nyilvántartó-program 

(LNYR) bevezetésére is sor került. E mellett a projekt számos, az e-levéltár működését 

érintő szabályozási dokumentációt is elkészített, amelyekre támaszkodva hosszú távon 

meg lehet alapozni a hazai e-levéltári működést, képzést. A BFL jelentős 

tárolókapacitásokhoz és digitalizálási eszközrendszerhez jutott hozzá.  

A projekt eredményeként tehát az állampolgároknak és a közfeladatot ellátó szerveknek 

egy magasabb szintű, a jelen kor követelményeinek megfelelő levéltári szolgáltatási 

rendszer áll a rendelkezésére, amelyben akár ügyfélkapun keresztül is lehet regisztrálni, 

hivatali kapun keresztül iratátadást lebonyolítani, egyedi állampolgári kéréseket 

teljesíteni, kutatásokat folytatni, nagy mennyiségű elektronikus, vagy digitalizált levéltári 

adathoz és anyaghoz hozzáférni.  

 Budapest Főváros Levéltárában és a Magyar Nemzeti Levéltárban kiépült egy-egy 

Levéltári Technológiai Központ (LTK), valamint a Központi Rendszert (KR) a NISZ Zrt. 

keretein belül. A KR-ben épült ki a központi katasztrófatűrő tároló- és mentési rendszer, 

itt működik az e-iratok átvételét és kezelését, valamint az e-irattári feladatokat támogató 

szoftver, a Tessella cég terméke, az SDB A KR szolgáltatása a konzorcium tagjainak 

közös tulajdonát képező Levéltári nyilvántartó Rendszer (LNYR), a svájci Scope Ag. 

teméke, a ScopeArchiv, ez utóbbit több mint 70 európai, zömében német nyelvterületen 

működő levéltár használja. A Központi rendszerhez csatlakozóan létrejött egy publikus 

Elektronikus Levéltéri Portál (ELP), amely a Központi Rendszer tárolóin letárolt levéltári 

anyagban, a levéltári LNYR-ekben való kereséseket, a kutatói tevékenységet, 

állampolgári megkereséseket támogatja. (www.eleveltar.hu) 

 Az elektronikus levéltár projekt jelentős eredménye, hogy beszerzett informatikai 

eszközpark révén a BFL egy teljes körű, a világ élvonalába tartozó digitalizáló-archiváló 

műhellyel rendelkezik, amelynek használatával a jelentős mértékben emelni tudta 

szolgáltatásai minőségét. 

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-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, 

http://www.eleveltar.hu/
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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 sújtják. 

2. Gyűjtőterületi munka, állománygyarapítás 

 

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.  

2014-ben 563 ifm-nyi papíralapú iratanyagot, 4006 db térképet, 20951 Mb 

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

levéltári anyag terjedelme 2014. év végén elérte a 33.765 iratfolyómétert.  

A közigazgatás tavalyi évi jelentős mértékű átalakítása miatt 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 2014. évi gyűjtőterületi munka és állománygyarapítás köz- és magániratokra 

vonatkozó főbb tapasztalatait az alábbiakban foglaljuk össze: 

 

2.1. Önkormányzatok 

 

Az önkormányzatok iratkezelési szabályzata elbírálása az egyik 

legfelelősségteljesebb feladat a levéltárosoknak. A  VII., a XII., a XIII., a XIV., a XV., a 

XVI., a XVIII., a XIX. és XX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint a 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Vezetői Háttértámogató Osztály, a 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. és a Budapest XXI. 

Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete, a Fővárosi Önkormányzat 

Csarnok- és Piacigazgatósága nyújtott be 2014-ben egyedi iratkezelési szabályzatot. 

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, 

ugyanis a selejtezési jegyzőkönyvek átnézésével lehet kideríteni, hogy valóban csak a 

lejárt őrzési idejű iratok kerülnek kiselejtezésre. 2014-ben a Fővárosi Önkormányzat 

Főpolgármesteri Hivatal és az I., II., III., IV., IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. XVIII., 

XXII., XXIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, valamint, Budapest XXI. 

Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete, Fővárosi Önkormányzati 

Rendészeti Igazgatóság Vezetői Háttértámogató Osztály, Budapest Főváros 

Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv, Budapest Főváros 

Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége, Budapest Főváros Kormányhivatala 

Munkaügyi Központ, Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága, 

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat, 
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Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás, Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac 

Igazgatóság, Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, 

Pesterzsébeti Önkormányzat GAMESZ által elvégzett selejtezésekről készített 

jegyzőkönyveket bíráltuk el. 

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

ellenőrzésének nélkülözhetetlen eszköze.  A II. főosztály élén 2013-ban történt személyi 

változás után az új vezetés programja alapján szervlátogatást történt a fővárosi, 

valamint az összes kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalánál, adott esetben több 

alkalommal is, valamint Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 

Rege utcai irattárában, Budapest Főváros Kormányhivatalában, Budapest Főváros 

Kormányhivatala Munkaügyi Központban és Budapest Főváros Kormányhivatala 

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervénél. 

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 átveendő 

iratállomány felmérésének előfeltétele egy általános tanácsi-önkormányzati iratátvételi 

koncepció kidolgozása, 2014 júliusában készült el. 

Az önkormányzatok esetében 2014-ben összesen 15 szervtől összesen 144,21 ifm 

iratot vettünk át. A XVIII. Kerületi Önkormányzattól érkezett iratok átvételével hosszú 

előkészítő folyamatnak tettünk pontot a végére, ezáltal már a műszaki iratok iratátvételi 

koncepció alapján történt a leválogatás. Ebből a „peremkerületből” tanácsi vegyes 

szakigazgatási, műszaki, gyámügyi és hadigondozási, illetve az önkormányzati 

korszakból a képviselőtestület bizottságai iratainak átvételére került sor. 

 

2.2. Jogszolgáltatási szervek 

 

Bíróságok, ügyészségek, büntetés-végrehajtás 

 

Szervlátogatásokra részint a beszállításokkal kapcsolatban került sor, részben a 

beszállítandó iratanyag ellenőrzéseként, részben (a Budapesti Fegyház és Börtönben) a 

selejtezés és iratátadás ellenőrzéseként, segítéseként. Azért kellett többször kimenni a 

BFB irattárába, hogy átadásra előkészítsük azokat az iratokat, amelyeket a börtön 

hajlandó volt átadni, mi pedig át kívántunk venni. A Fővárosi Törvényszék BV-

csoportjához azért kellett többször kimenni, mert az ellenőrzés során penészfertőzést 

észleltünk az átadni kívánt anyagon. Idén a bírósági, ügyészségi szerveknél 22 

selejtezési jegyzőkönyvet bíráltunk el. Bár számos új ügyvédi iroda jelentkezett 

selejtezési szándékkal, ezek többsége az év végéig nem fejezte be a megindított 

selejtezést.  

A Budapesti Fegyház és Börtönben, az irattárban kellett elvégeznünk a 

beszállítandó fogolynyilvántartások (VII.101.a., c., d., e., i., j., k., p., VII.104.a., 

VII.108., VII.109.) dobozolását, valamint – a levéltár és a börtön közötti megállapodás 

keretében – iratértékelést és –válogatást. 

Nagyobb mennyiségű beszállítás a Budapesti Fegyház és Börtön, két kerületi 

bíróság (Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetve Budapesti XX., XXI. és XXIII. 

Kerületi Bíróság), valamint a Fővárosi Törvényszék irattárából történt. 
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Rendvédelmi szervek 

 

A gyűjtőterületi munka idén is elsősorban a selejtezési jegyzőkönyvek (490 db 

BRFK, 6 db RRI) ellenőrzését jelentette. A BRFK rövid időintervallum alatt több 

jegyzőkönyvet küld és megkísérli az éves jegyzőkönyv mennyiségét 5 hónap alatt 

megküldeni a levéltárnak. 2014-ben ez azzal az ORFK-s elvárással bonyolódott, hogy 

április 15-ig kellett végezniük a rendőri szerveknek a selejtezéssel. Az év utolsó 

hónapjaiban már alig érkezett jegyzőkönyv. A selejtezésre kerülő iratok sokat 

„fiatalodtak”, rendszerváltozás előtti iratokkal egyre ritkábban találkozunk, emiatt az 

átvételre kerülő iratok száma is csökkenő tendenciát mutat (2013-ban 37 doboznyi 

anyagot jelöltünk meg szakmai szempontok szerint). Az átnézendő oldalszám, a 

jegyzőkönyvek terjedelme a Robotzsaru térhódításával arányosan nő, a szoftver a 

kerületi kapitányságoknál mára mindennapi használatban van. 

 Helyszíni kiszállásra 12 szervnél 19 alkalommal került sor. Két irattárban 

penészesedő anyagot észleltünk és ebből az egyik minta pozitív lett, a fertőtlenítés 

folyamatban. 

 Külön kiemelendő, hogy sikerült végre felvenni a kapcsolatot a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (selejtezési jegyzőkönyvük kapcsán). A Központi 

irattárban megdöbbentő állapotot találtunk, a valószínűleg levéltárba kerülő anyagok 

csak fertőtlenítés és porszívózás után vizsgálhatók (Dologház utcai padlás). További 

ellenőrzésekben állapodtunk meg. A komplex helyszíni ellenőrzésre 2015. januári 

kezdéssel kerül sor. A szerv mind tűzoltósági mind polgári védelmi iratokat őriz, amelyek 

tárolása nem minden esetben megnyugtató. Az átvételre kerülő anyagok mennyisége a 

mostani állapotában még nem becsülhető. 

  

2.3. Intézetek, intézmények 

 

Oktatási intézmények – iskolák 

 

Az oktatási intézmények esetében a már folyamatban lévő, korábban letárgyalt 

beszállítások történtek meg az első negyedévben. Mivel a levéltárat leggyakrabban az 

oktatási intézmények keresik meg, ezért – a tervvel ellentétben – jóval nagyobb 

hangsúlyt kellett helyezni az átadás, illetve a levéltár által jóváhagyott selejtezés eddigi 

gyakorlatának felülvizsgálatára.  

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 

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 az új gyűjtőköri szempontok 

kidolgozásáig felfüggesztettük 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. 

A jogszabályi helyzet elemzésével párhuzamosan megkezdtük az EMMI rendelet 

által meghatározott irattári tételek felülvizsgálatát, ehhez igazítva az iskolák felkeresését 

is: kiderült, hogy az irattári tételeket a gyakorlatban egyáltalán nem alkalmazzák, erre 
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levéltári gyűjtőmunkát építeni nem lehet. Így az alaposabb elmélyülés, illetve a későbbi, 

iratképzők számára készített ajánlások érdekében kísérletképpen beszállításra került egy 

középiskola, illetve egy óvoda fennmaradt iratanyaga (értékelés után döntünk az iratok 

további sorsáról: gyarapítjuk vagy – az intézmények eredeti szándéka szerint – 

selejtezésre kerülnek).  

Az új gyűjtőköri koncepció elengedhetetlen része a más, releváns fondokban 

fellelhető iratok számbavétele is, így - mivel korábban nem került rá sor - megkezdtük a 

Fővárosi Tanács/Önkormányzat iratanyagában az egyes iskolákra vonatkozó információk 

összegyűjtését. Ami már most egyértelműsíthető: a fondokban/állagokban teljesen 

esetlegesen maradtak fenn az egy-egy oktatási intézményre vonatkozó iratok, amelyek 

ráadásul nem vagy csak minimális mértékben informálnak az adott intézményről. Végül, 

de nem utolsó sorban megkezdtük a rendelkezésre álló jegyzékek alapján az OM kóddal 

ellátott intézmények (megközelítőleg 1200 szervezet!) különböző szempontok alapján 

való csoportosítását (összesen 14 csoportba sorolva).  

Összességében az oktatási intézmények által beküldött selejtezési jegyzőkönyvek 

száma 21 volt az év folyamán. 

 

2.4. Területi államigazgatási szervek 

 

Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatalától megkezdtük és 2015 elején 

várhatóan befejezzük az eredetiben történő használatból kivont, ugyanakkor jelentős 

részben veszélyeztetett állapotú térképanyag átvételét. A levéltárba került Nagy-

Budapest 1960-as években készült 1:1000 méretarányú felmérési térképsorozata 

alumínium lemezekre kasírozva, valamint a volt peremvárosok és községek térképei az 

1880-as évektől az 1970-es évekig, összesen kb. 4000 darab térkép. A peremvárosok- 

és községek térképeit a földhivatal korábban digitalizálta, a digitalizált állományt is 

átvettük 300 dpi felbontású jpg fájlok formájában (2241 db). Az eredeti térképeket a 

Földhivatali és ingatlan-nyilvántartási iratok gyűjteményébe soroltuk be, míg a digitális 

másolatok a Térképtár állományába kerültek. A Térképtár rendszerébe való bedolgozásuk 

és részletes leírásuk a 2015. év fontos feladata, valamint az alumínium-szelvények 

digitalizálása is.  

A további térképanyagok átadásáról megszületett a megállapodás a földhivatallal, 

és az első ütem beszállítására 2014 legvégén megtörtént, ami felöleli a volt Fővárosi 

Földhivatal által kezelt papíralapú térképanyagot, mintegy 2800 térképet. Ebből 824 db 

digitalizált, a többi közel 2000 darab digitalizálását a Földhivatallal kötött megállapodás 

értelmében elvben 2015. február 28-ig (az átvétel csúszása következtében kb. március 

15-ig) el kell végezni, mivel a földhivatali ügyintézéshez erre szükség van, és mi más 

formában nem tudunk az anyagból adatot szolgáltatni. Ugyanekkor került sor az 1992–

2007 között keletkezett kárpótlási munkarészek (zömmel mezőgazdasági területek 

árverése, birtokba adása) átvételére, mely anyag zömét szintén digitalizált formában is 

megkapjuk. Az 1. sz. Körzeti Földhivatalban kezelt 1296 db térkép 2015. januárjában 

kerül átvételre, és ennek digitalizálását április 30-ig kell befejezni.  

Fontos fejlemény, hogy a Földhivatal a megállapodás alapján átadja az általa 

digitalizált tulajdoni lapok fájljait, ami lehetővé teszi, az eredetik nagyobb fokú kímélését, 

a levéltár pedig átadja az általa digitalizált V. és XIV. kerületi tulajdoni lapok digitális 

állományát. Ezt 2015 januárjában külön informatikai egyeztetéssel szükséges 

előkészíteni, mivel a Földhivatalban digitalizált anyag fájl elnevezései nem tükrözik a 

helyrajzi számot, a kapcsolatot csak az ingatlan-nyilvántartási adatbázis biztosítja, attól 

függetlenül számunkra nem használhatók. Megoldható lenne viszont a hrsz. és 
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kapcsolódó fájlnév adatok kimentése pl. excel-táblázatba, ennek segítségével pedig 

szükséges lenne megoldani a fájlok tömeges átnevezését. 

2014-ben jelentős előrelépés történt az 1950 utáni fővárosi városrendezés 

korábban a tervtár állományában nem kellő súllyal képviselt dokumentumainak levéltári 

átvétele terén is. A Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának Városrendezési 

Osztálya átadta részünkre saját tervtárának a napi ügyvitelben már nem használt 

állományát, illetve a Főosztályba olvasztott egykori Főépítészi Iroda tervtárát. Ezen 

irategyüttesek az 1960-2010 közötti fővárosi várostervezés különböző szintű 

dokumentumait – térképeket, rendezési terveket, előkészítő tanulmányokat, pályázati 

terveket, fényképsorozatokat, maketteket és kiadványokat – tartalmazzák. Ezeken túl az 

Osztály szívességéből megkaptuk – a volt Főépítészi Irodához kötődő – Fővárosi 

Építészeti Nívódíj pályázati anyagait és zsűrizési dokumentációit, valamint a 2012-ig 

működő Fővárosi Tervtanács iratait (beadott tervdokumentációkat, ill. a tanács 

jegyzőkönyveit, valamint üléseinek hangfelvételeit). Az átadott iratokat az Osztály egyes 

munkatársai a saját maguk által őrzött, nem iktatott tervdokumentációkkal, 

kiadványokkal egészítették ki. Az összesen 153 ifm-re terjedő iratátvétel az átadó 

kérésére (rövid határidővel ki kellett üríteniük irattáraikat) iratmentés jelleggel történt, 

az iratanyag előzetes válogatását, bedobozolását és – a meglévő jegyzékek 

felhasználásával – az átadás-átvételi jegyzék elkészítését is a levéltár illetékes 

osztályának munkatársai végezték. 

Ehhez az iratátvételhez szervesen kapcsolódott az egykori Fővárosi 

Ingatlanrendezési Iroda (INGRI) Fővárosi Irattárban tárolt iratainak átvétele. Tervtárunk 

munkatársai a teljes – rendezési terveket, térrajzokat, térképeket magában foglaló - 

iratanyagot felmérték, kijelölték belőle az átvenni kívánt kb. 90 ifm terjedelmű 

maradandó értékű iratokat. A Főpolgármesteri Hivatal azonban egyelőre kizárólag a 

tekercselve tárolt tervek és térképek (11 ifm) átadásához járult hozzá, ami ez év őszén 

meg is történt. Az ily módon tisztán formai alapon kiválasztott iratanyag végleges 

rendezése, feldolgozása csak a kapcsolódó, más tárolóeszközben (doboz, téka) őrzött 

iratok átvétele után lesz lehetséges, ezért szorgalmazni kell az iratátadás mielőbbi 

folytatását.    

Az államigazgatás területi szervei iratainak átvételét is folytattuk, véleményünk 

szerint ezen iratoknak is – mintavétel útján, mivel központi szerveik a Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárával állnak kapcsolatban – helye van levéltárunkban. Ebben az évben a 

Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyarországi Regionális Parancsnoksága és a Fővárosi 

Munkaügyi Központ Ellenőrzési Osztály iratait vettük át, illetve a IV. főosztállyal 

együttműködve előkészítettük Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi 

Központban őrzött, a kilencvenes évek tömeges létszámleépítéseire vonatkozó iratok 

mintavétellel történő átvételét. 

 

2.5. 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 
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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, az osztály közreműködésével 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. A Fővárosi Kertészet 1950 előtti, a 

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara Kertművészeti Tanszékére került 

terveinek levéltárba kerülésére egy évvel ezelőtt csak csekély remény mutatkozott. Az 

iratanyag sorsáról folytatott egyeztetések azonban nem várt pozitív fordulatot vettek, s 

jelenleg nem hivatalos, de írásba foglalt ígéretünk van e tervek 2015. év eleji átadására. 

Amint ez megvalósul, többéves munka eredményeképp, a Fővárosi Kertészet és 

utódszervei jelenleg ismert terv- és fényképhagyatékának legnagyobb történeti értékkel 

bíró része a BFL őrizetében lesz. 

 

2.6. Egyéb gazdálkodó szervek 

 

Idén is számszerűen a gyűjtőterületi munka legnagyobb körét a felszámolásokkal, 

végelszámolásokkal kapcsolatos bejelentések tették ki (megközelítőleg 15.000 bejelentés 

érkezett az osztályra). Levéltári szempontból a bejelentések minimális eredményt hoztak, 

ennek oka azonban nem az osztály munkájában, hanem elsődlegesen magában a 

felszámolási eljárásban keresendő: az amúgy is zavaros eljárásban (vö. 

http://www.transparency.hu/uploads/docs/tanulm2_levil1.pdf) a felszámolók – a rájuk 

háruló költségek okán – ellenérdekeltek az iratok begyűjtésében. A helyzetet tovább 

bonyolítja a kormány döntése a felszámolók névjegyzékének „módosításáról” is, ugyanis 

szabályozatlanná vált a névjegyzékbe be nem került felszámoló cégek további 

tevékenysége és kötelességei. Ilyen a Kossuth Holding Zrt. esete is, amelynek képviselői 

más néven már új felszámoló céget hoztak létre, így valószínűsíthetően ebben a 

formában már semmilyen érdemi lépést nem fognak tenni a Bátonyterenyén őrzött cégek 

iratainak átadása ügyében. A 2015-ös év feladata lesz mérlegelni az esetleges 

beszállítással járó, BFL-re háruló költségek nagyságát és arányát. 

A bejelentések kapcsán mindösszesen 10 esetben kértünk iratjegyzéket, ebből öt 

esetben már visszajeleztek a felszámolók, hogy nem vettek át semmilyen iratanyagot a 

cégek korábbi ügyvezetőitől. 

A gazdasági cégeket érintő gyűjtőmunka egyik fontos elemeként megkezdtük az 

elektronikus és/vagy papír alapon vezetett szervnyilvántartás felülvizsgálatát, amely 

összesen 261 céget, illetve szervdossziét érintett. Elkészült az előzetes javaslat a 

nyilvántartásban szereplő cégek kategorizálására (értékhatár alatt/felett, javasolt 

kapcsolatfelvétel stb.), ennek további finomítása és a közvetlen gyűjtőmunkába való 

átültetése a következő év feladata lesz. A szervnyilvántartás (az egykoron BFL 

http://www.transparency.hu/uploads/docs/tanulm2_levil1.pdf
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illetékességbe sorolt állami vállalatok) revíziója ráadásul elengedhetetlen feltétele (volt) a 

megfelelően kidolgozott és alkalmazott gyűjtőköri koncepció megvalósításának is – ez 

utóbbi kidolgozásához megkezdtük a BFL őrizetében lévő gazdasági fondok adatainak 

elemzését, tudatosítva az iratok fontosabb terjedelmi jellemzőit. 

 

2.7. Egyesületek, személyes iratok 

 

Igen sikeresnek tekinthetjük a személyes magániratok terén elért eredményeket, 

a gyűjtőmunka az idei évben is NKA finanszírozással zajlott. Ennek révén a XIII. 

fondfőcsoport három új fonddal és egy kiegészítéssel, a XIV. fondfőcsoport hét új fonddal 

és két kiegészítéssel, a XV. fondfőcsoport pedig egy új fonddal gyarapodott. Az 

iratvásárlások legnagyobb tételét Gerle János építész irathagyatéka tette ki.  

Az NKA finanszírozás részeként kerültek megvételre a Telefongyári Dalkör iratai 

(X.71), valamint a II. osztályhoz tartozó lakónyilvántartó és társasházi főkönyvek. A 

pályázat révén összesen 14,14 folyóméternyi irat került a BFL őrizetébe. A pályázat 

mellett letétként sikerült megszerezni Mélik Endre politikus hagyatékát is. 

Beke László művészettörténész, a Műcsarnok és az MTA Művészettörténeti 

Kutatóintézet volt igazgatója levéltárunknak letétként átadott gyűjteményes 

iratanyagának 2013-ban megkezdett beszállítása 2014. év során ugyan jelentősen 

előrehaladt, annak befejezése azonban átcsúszik 2015 első hónapjaira.  

Gerle János építész, építészettörténész hagyatékának felmérését, megvásárlását 

és beszállítását is a jelentés évében végeztük. A 7 ifm terjedelmű irategyüttes 

legnagyobb értékét a 19-20. század fordulójának magyarországi építészetére vonatkozó 

gyűjtemény (tervek, fényképek, kéziratok, képeslapok, jegyzetanyag) képviseli, amely a 

főváros építészettörténete szempontjából is elsőrangú forrásanyag. A hagyaték másik 

fontos egysége az 1970-években indult hazai organikus építészeti mozgalomra 

vonatkozik. 

Az egyesületek vonatkozásában két irányból próbáltunk meg lépéseket tenni: az 

egyik a felszámolási bejelentések révén történő kapcsolatfelvétel az alapítványok, 

egyesületek felszámolóival. A gazdasági szervezetekhez hasonlóan azonban igen 

ambivalens az így elérhető eredmény, ezért sokkal inkább az aktív kapcsolatépítés tűnik 

járható útnak. Ennek részeként léptünk kapcsolatba az Autonómia Alapítvánnyal, 

amelynek képviselőivel lehetséges, hogy hosszabb távon majd megállapodást tudunk 

kötni az iratok átadásáról. Az alapítvány munkatársai ráadásul segítséget ígértek - a 

közreműködésükkel megjelenő Civil Szemle folyóirat révén - a civil életben meghatározó 

szerepet betöltő szervezetek és személyek felkutatására is.  

Fontos hangsúlyozni, hogy az a munka, amely elősegíthetné az egyesületi, 

alapítványi szféra szereplőivel való bizalmi viszony kiépítését, a jelenlegi viszonyok között 

elsődlegesen nem a levéltári átadásra, hanem a szervezetek nyilvántartására és irataik 

feltérképezésére kellene, hogy irányuljon. Ráadásul az együttműködést közös programok 

megvalósítása is segíthetné, ehhez azonban komolyan mérlegelni kell a rendelkezésre 

álló erőforrásokat.  

 

 

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

iratgyarapodására  2. számú mellékletet.)  
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3. Iratrendezés, iratselejtezés  

 

3.1. Hagyományos levéltári anyag rendezése 

 

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:IV.1303.f. Pest város tanácsának iratai, 1856–1873, 

mikrofilmezés előkészítése során X. kútfő – 6,02 ifm; XV.16. Térképtár, 1753–1991 – 

0,15 ifm. Ezzel megkezdtük a Térképtár állományában mindeddig azonosítatlanul elfekvő 

térképeknek a megfelelő sorozatokba való besorolását és leírását.  XV.17.d.329. Építési 

Ügyosztályok Tervtára, 1873–2006 – 40 ifm, melyben a kutatók által kikért, még 

rendezetlen tételek darabszintű rendezése folyamatosan történik. NKA pályázat 

keretében, adatbázis-építéshez kapcsolódva történt meg az 5000 és 7500 közé eső 

helyrajzi számokhoz kapcsolódó, kb. 1500 tételnyi iratanyag rendezése.  

A tanácsi és önkormányzati iratok darabszintű rendezésében a legtöbb munka a 

különféle hanganyagok (audio kazetták) sorba rendezése és jegyzékelése volt, melynek 

folytán összesen 594 kazettát dolgoztunk fel. Az önkormányzati testületi ülésekről 

elkészült hordozók őrzési helye a mikrofilmraktár, ahol a klimatikus viszonyok a 

legkedvezőbbek. 

2014-ben is folytattuk a már több éve tartó, a szétszedés után rendezett, 

másodpéldányokkal kiegészített kerületi tanács- és VB-ülési jegyzőkönyvek darabszintű 

rendezését. Ebben az évben az V–VIII. kerületi tanács és tanács VB-ülések 

jegyzőkönyveit rendeztük és jegyzékeltük. 

Az jogszolgáltatási iratok terén folytatódott a törvényszéki (VII.2.c.) iratok 

rendezése. Ismét megindult, bár a tervezettnél némileg lassabb ütemben, a járásbírósági 

peres és perenkívüli iratok (VII.12.b.) rendezése. Darabszintű rendezés történt még a 

Budapesti Országos Büntetőintézet 1951-es elítélt-nyilvántartólapjainak jelzetekkel való 

ellátása esetében, valamint a BRFK Központi Szervek, főkapitány (helyettesi) 

értekezletek állagában.  

Az eredeti tervben szereplő egyes darabszintű rendezéseknél szintén 

módosításokat hajtottunk végre. A VIII.764 Budapesti Iparostanonc Iskolák, Munkaerő 

Tartalékok Hivatala (MTH) és Munkaügyi Minisztérium (MÜM) Intézetek anyakönyvi lapjai 

gyűjteménye fond alaposabb vizsgálata során egyértelművé vált, hogy a jelenleg két 

sorozatban elhelyezett törzslapok könnyedén kezelhetők, a szoros alfabetikus rend 

hiánya nem akadályozza a tanulóviszony-igazolások menetét, így annak darabszintű 

rendezését felfüggesztettük. Ezzel szemben a VIII.100 Budapesti állami oktatásügyi 

alkalmazottak nyilvántartásai gyűjteménye fond esetében – mivel itt teljesen 

rendezetlenül voltak az iratok – indokolt volt a darabszintű rendezés. 

Darabszintű ellenőrző rendezést végeztünk a XV.17.f.360. Fővárosi Kertészeti 

Nonprofit Zrt. és jogelődjei kertészeti tervei, (1950–2005) iratanyagában.  

Az irat-, illetve mikrofilm-digitalizálási projekt keretében befejeztük az MSZMP 

Budapesti Bizottság vezető testületi iratainak ellenőrző rendezését (XXXV.1.a.5–23). 

Mivel a mikrofilmezésről történő digitalizálást választottuk, ezért a munkatervben felvett 

további darabszintű ellenőrző rendezésekre nem volt szükség. Darabszintű ellenőrző 
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rendezés folyt a BRFK Bűnügyi I. helyettes központi irattára - általános iratok, normák, 

időszaki jelentések (VI. 14. a., b., g.) állagaiban is. 

 Középszintű rendezéseket az alábbi fondokban, állagokban végeztünk: 

IV.1411.b. Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai. Általános iratok, (1873–1944) A 

nem egyedi ügyekre, hanem általános tárgyakra vonatkozó ügyiratok eddig évenként 

„ügykezelés” megnevezés alá voltak besorolva, tényleges tartalmuk feltáratlan volt. Az 

iratok tárgyi-tematikus tételszintű rendezése, belőlük egységes sorozat kialakítása és 

beillesztése az állagba befejezés előtt áll, befejezése áthúzódik 2015-re.    

XV.17.d.328. Közületi Tervtár, (1873–1970). A korábbi évek munkáit folytatva ez évben 

is azon dolgoztunk, hogy Tervtárunk e nagy és erősen kutatott sorozata teljes egészében 

tételszinten rendezett és leírt állapotba kerüljön. A tervezett munkák közül a 

margitszigeti anyag rendezésére nem került sor.  

XV.17.e.306. Budapesti Műemlék-felügyelőség, (1960–1990). A terítve és tekercsben 

tárolt, mindeddig csak alapszinten rendezett tervanyagból a terített állapotban lévő 

tervanyag rendezése és kutatható állapotba hozatala történt meg. A terített BMF tervek 

között fellelhető, más sorozatokba tartozó tervek kiemelése és áthelyezése is 

megtörtént.  

XV.17.h. Vegyes építészeti tervek, (19–20. sz.). Megkezdtük a Tervtár különféle kisebb 

azonosítatlan iratcsoportjainak a rendezését és a Vegyes építészeti tervek sorozatába 

való besorolását. 

A Hazafias Népfront I–XIX. kerületi bizottságainak középszintű ellenőrző 

rendezése 2014-ben befejeződött. Tételszinten rendeztük a Fővárosi Parkolási Társulás 

iratait. Más, prioritást élvező munkák miatt 2015-re marad az MDP XXI. Kerületi 

Bizottsága iratanyaga rendezésének befejezése, illetve a XVII. Kerületi Bizottság 

iratainak rendezése. 

A rendőrségi iratok körében középszinten két állagban történt meg tételszintű 

rendezés: a BRFK Központi Szervek, Időszaki munkatervek, munkajelentések 

(VI.12.a.5.) és a M.Kir. Államrendőrség elnöki reservált iratainál (VI.1.a.) További 

középszintű rendezés történt Budapesti Fegyház- és Börtöntől átvett iratanyagban. Itt 

megtörtént a fondba és állagba sorolás, az elítéltekről felvett dossziékat szoros ábécébe 

rendeztük, külön a nőket, a férfiakat és a külföldieket, megkezdődött (a női elítélteknél 

be is fejeződött a raktárjegyzék készítése excel formátumban). A Budapesti Katonai 

Ügyészség korábban beszállított teljes iratanyagát (397 doboz) újra kellett rendezni a 

selejtezések során a szerv által megsemmisíteni kijelölt, de általunk átveendőnek ítélt és 

utólag beszállított iratanyag miatt. Emellett a tavaly külön beszállított 142 kötetet kellett 

azonosítani és beilleszteni a már meglévő állagokba. 

Középszintű (tételszintű) rendezés történt még az alábbi fondok és állagok 

irataiban: 

XXIX.533 Pamuttextilművek iratai; XI.586 Vorsteher C. A. és Pál Zsinór-, Szalag- és 

Csipkegyárak (Rövidárugyár) iratai; XXIX.537 Lőrinci Szalagszövő és Csipkegyár iratai; 

XI.547 Linum Lenfonó- és Szövőipari Rt. iratai (ide került beolvasztásra a XXIX.508 

Budapesti Lenfonógyár iratanyaga); XI.587 Wein és Társa Lenszövőgyár Rt. iratai; 

XXIX.532 Gyapjúmosó és Finomposztógyár (Gyapjúmosó és Szövőgyár) iratai. 

Középszintű rendezés történt az iratvásárlások egy részénél is, mégpedig az 

irategyüttesek valós forrásértékének meghatározása érdekében: 

XIII.61 A Merényi-Münnich család iratai; XIV.238 Dr. Ardó Mária színháztörténész 

szakmai és személyes iratai; XIV.240 Dr. Engl Györgyi jogász személyes és családi 

levelezése; XIV.242 Bródy Sándor háztulajdonos, nagykereskedő és leszármazottai 

töredékes iratai. 
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Középszintű ellenőrző rendezés az alábbi fondokban, állagokban történt:  

IV.402. Központi járás főszolgabírájának iratai, (1922–1949) – átdobozolással 

egybekötve, a más állagokba áthelyezendő sorozatok feltárásával és elkülönítésével; 

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

népszámlálás és 1945. évi népösszeírás lakásívei, (1941, 1945) 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 olyan ház 

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

csak időigényes utánajárással találhatók meg. A cél ezek kiküszöbölésén kívül olyan 

részletes jegyzék rögzítése mindkét állagról a Scope-ba, hogy a lakóházakra mint leírási 

egységekre közvetlenül lehessen kérést leadni. A munka a különösen kutatott VI-VII. 

kerülettel kezdődött, ezek esetében megtörtént a rossz helyre sorolt házak anyagának 

helyretétele, a két állag jegyzékeinek szinkronizálása folyamatban van. 

XV.19.c.12 – Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. és jogelődjei kertészeti tervei, (1930–

2005.) Levéltáros gyakornok segítségével tudtuk elvégezni a Főkert Zrt. fényképei közül 

a kerületenként és objektumonként csoportosított felvételek ellenőrző rendezését.  

Pest város levéltárába tartozó iratokat felölelő régi lymbus anyag felszámolása. 

(beazonosítás, reponálás vagy besorolás, lényegében iratszintű vizsgálatot igénylő 

feladat) megkezdődött, de a kutatószolgálati többletfeladatok miatt a rá fordítható idő 

kevesebb volt az előirányzottnál. 

2014-ben folytatódott az MDP Budapest Bizottság Fegyelmi Osztály iratanyagának 

ellenőrző rendezése. 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 jegyzékkészítéshez 

ellenőrző rendezés volt szükséges, ezt kezdtük meg a még az iratanyaghoz nem reponált 

nyilvántartókartonok elhelyezésével. A munka e része 2015-ben fejeződik be. 

A 2013-ban rendezett MDP XX. Kerületi Bizottság apparátusi, illetve vegyes 

iratanyagából számos, a régi jegyzékben nem jelzett vezető testületi jegyzőkönyv került 

elő, így szükség volt az iratanyag ellenőrző rendezésére, ami az I. negyedévben 

befejeződött.  

A jogszolgáltatási szervek esetében középszintű ellenőrző rendezésre mindig 

akkor került sor, amikor egy szervtől beszállítottunk iratanyagot. A közjegyzői iratok 

gyarapodása folytán Kaprinay Endre (VII.156.) és a Budapesti Közjegyzői Kamara 

(IX.260.) anyagában vált szükségessé reponálás, illetve ellenőrző rendezés, valamint 

Barcs Ernő közjegyző (VII.180.) fraktúrban irattározott hagyatéki ügyeinek 

kihajtogatására. Ellenőrző rendezésre került még sor BKKB-től átvett iratok esetében, 

valamint BFB, Fővárosi Törvényszék, Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, Budapesti 

XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, I-III. Kerületi Bíróság, II., XI. és XII. Kerületi 

Bíróság, Budai Központi Kerületi Bíróság iratainál. 

A gazdasági szervek esetében 2014-ben a következő fondoknál, állagoknál történt 

középszintű ellenőrző rendezés:  

XI.503 Angyalföldi Textilművek Rt. iratai; XI.527 Francia-Magyar Pamutipar Rt. iratai; 

XI.563 Pamuttextilművek Rt. iratai; XI. 574 „Star” Szövött- és Kendőárugyár Rt. iratai. 

Megszüntetésre (a XI.527-es fondba beolvasztásra) került a XI.509 Budapesti Pamutipar 

Rt. és Leányvállalati Elismert Vállalati Nyugdíjpénztár iratai. Szintén megszüntetésre (a 

XI.548 Loden Posztógyár Rt. iratai fondba beolvasztásra) került a XXIX.509 Lóden 

Posztógyár Á.V. iratai fond is. A megszüntetéssel egyidejűleg ellenőrző rendezés alá 

vontuk a XI.548-as fondot. Ellenőrző rendezésre került sor a Continental Szalagszövő Rt-

Lőrinci Szalagszövő és Csipkegyár fondjai közül: XI.515 Continental Szalagszövő Rt. 
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iratai; XI.576 Stöckler Lajos Csipkegyára iratai; XI.598 Hungária Jacquard Szövőgyár Rt. 

iratai; XI.600 Hungária Jacquard Szövőgyár Rt. és a Continental Szalagszövőgyár Rt. 

Közös Elismert Vállalati Nyugdíjpénztára iratai; XXIX.516 Rothauser Dénes Csipke-, 

Szalag- és Paszományárugyár Rt. iratai 0,10 ifm. 

Megszüntetésre (a XI.586-os fondba beolvasztásra) került a XXIX.517 Rövidárugyár 

iratai. A tervben szereplő XXIX.515 Continental Szalagszövőgyár N.V. iratai fond már 

korábban beolvasztásra került, ennek adminisztrációja azonban a korábbi években 

elmaradt. 

A Linum Lenfonó- és Szövőipari Rt- Budapesti Lenfonógyár kapcsán a következőek 

ellenőrző rendezését végeztük el: XI.592 Linum Lenfonó és Szövőipari Rt. Elismert 

Vállalati Nyugdíjpénztára iratai; XI.121 Körtvélyessy Antal Utóda Körtvélyessy Ottó 

Kender- és Sodronykötélgyár iratai; XI.504 Barcs Kálmán Kötélgyártó és Hálókötő 

Ipartelep iratai. Az Első Magyar Cérnagyár Rt. és érdekeltségeinél ellenőrző rendeztük az 

alábbiakat: XI.510 Budapesti Selyem és Fonalkereskedelmi Rt. iratai; XI.519 Első Magyar 

Cérnagyár Rt. (Angol-Magyar Cérnagyár Rt.) iratai; XI.522 Első Magyar 

Kézimunkafonalgyár Rt. (Mez Rt.) iratai. Végül, de nem utolsósorban ellenőrző rendezést 

végeztünk a XI.520 Első Magyar Gyapjúmosó és Finomposztógyár Rt. iratai esetében is. 

Alapszintű rendezés az alábbi fondok, állagok esetében történt meg: 

A VIII. fondfőcsoport esetében eredetileg két fond középszintű rendezésével 

számoltunk, azonban a szükséges munkaidő, munkaerő alaposabb mérlegelése után, 

figyelembe véve az átadás-átvételi jegyzőkönyvek hiányát, célszerűbb volt a két 

rendezést alapszintűnek visszaminősíteni, így rendeztük a VIII. 3813 Petőfi Csarnok 

iratait, valamint a VIII.3817 Budapest Galéria iratait. Alapszintű rendezést igényelt az 

újonnan beszállított iratanyagok közül a VIII.3818 Almássy téri Szabadidőközpont iratai, 

illetve a VIII.3819 Erzsébetvárosi Közösségi Ház iratai is.  

A XIII. és XIV. fondfőcsoportnál – bizonyos esetekben – alapszintű rendezésre volt 

szükség, ilyen volt a XIII.64 Gajáry és Lukács család iratai fond, míg a XIII.54 Gerenday 

család iratai fondnál eredetileg középszintű rendezést terveztünk, de a más 

munkafeladatok előtérbe kerülésével csak alapszintű rendezésre került sor.  

Raktárrendezés, mintaállványozás esetében az alábbi fondok és állagok érintettek 

2014-ben: 

IV.1303.f. Pest város tanácsának iratai X, 1856–1873; Mikrofilmezés-előkészítés 

befejezését követően a – teregetés miatt terjedelmében jelentősen megnőtt – sorozat 

végleges raktári rendjének kialakítása, a dobozok egybe számozása, mintaállványozás, 

befejezés előtt áll, vége áthúzódik 2015-re.   

V.274.a-f. Kispest város iratai, 1923–1949, a rendezési munkák lezárásaként a 

kötetanyag végleges rendjének kialakítása, a kötetek címkézése, szükség esetén 

dobozolása. 

A beszámoló évében a legtöbb anyagmozgatás a tanácsi-önkormányzati iratokat 

érintette. Az újonnan beszállított iratok mintaállványozása, az ezzel együtt járó 

raktárrendezés folytán a beszállítottnál mindig több iratanyagot kell a munkatársaknak 

megmozgatni, hogy a megfelelő fizikai rend fenntartható legyen. A pártanyagban a 

mikrofilm-előkészítésben, rendezési és segédletkészítési munkákban érintett iratok 

mintaállványozási munkáját kellett elvégezni. Az államigazgatás területi szerveinek iratai 

is mintaállványozásra kerültek. A raktár mobilizálás miatt átmenetileg az érintett raktárat 

ki kellett üríteni, a műszaki iratok átszállítása a B719 raktárból a B624-be: ez 900 ifm 

irat átmozgatását jelentette. 

A jogszolgáltatási iratok terén a Budapesti Kir. Büntető Járásbíróság teljes, 

összesen 36.12 ifm terjedelmű fondja (VII.13.) átdobozolásra került, továbbá megtörtént 
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a magán és állami közjegyzői anyag (VII.151-XXV.192.) állagosítása. Mintaállványozás 

(raktárrendezés) a B403 és B404-as raktárakban folyt. A B404 raktárban jórészt már 

csak megszűnt, nem gyarapodó szervek fondjai, illetve a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi 

Főügyészség főként már nem gyarapodó állagai vannak. A 404-es raktárban a 

raktárrendezés és mintaállványozás befejeződött, a raktártopográfia is elkészült. A B403-

ban megtörtént a bíróságok iratainak új helyre tétele, az ügyészségek iratainak 

átpakolása 2015. évre maradt. Folyamatosan zajlott és zajlik az átrendezett és az 

újonnan beszállított iratanyagok dobozainak címkézése. 

A gazdasági iratok körében az osztály át-, illetve újjászervezése elengedhetetlenné 

tette az osztályhoz tartozó fondfőcsoportok-fondok egy részének megfelelő helyre való 

költöztetését, így az év folyamán megközelítőleg 350 ifm terjedelmű iratanyagot 

helyeztek át az osztály munkatársai a raktárakban (VI.501-512, X., XII., XIII., XIV. 

fondfőcsoport, XV. fondfőcsoport osztályhoz tartozó fondjai, a XI-XXIX. 

fondfőcsoportokból a BSZKRT-BKV fondok).  

 

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

Levéltári iratselejtezésre 2014-ben nem került sor az intézményben. 

3.2. Elektronikus iratok rendezése 

 

Az elektronikus iratok rendezése sok szakmai kérdést felvet. A rendezési szintek 

fogalmai is sokszor elmosódnak. Azonban ez az új munkafeladat sem kerülhető meg és a 

keletkező szakmai kihívásokkal szembe kell nézni. 

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

XV.16. Térképtár, 1753–1991 – 700 fájl. Elvégeztük a több részletben felvételezett 

nagyméretű térképlapok digitális másolatainak a rendezését. 

XV.17.d.328. Közületi Tervtár, 1873–1970 – 725 fájl. A sorozat korábban rendezetlen 

digitális másolati állományának rendezése is megtörtént. 

A fotótár referense rendezte a BFL rendezvényeiről készült fotókat és a kapcsolódó 

meghívók, szórólapok digitális változatait. 

A XIV.116 Osskó Károly és családja iratai fondból a digitális iratok középszintű rendezése 

(2,63 GB). 

A Budapesti Kir. Törvényszék polgári peres iratai állagának (VII.2.c.) 1872-1914 között 

mikrofilmezett, illetve szkennelt részét ügyekre bontottuk, aminek nyomán 23632 

mappát kellett létrehozni, azokban 309697 fájlt szétválogatni és átnevezni. Erre a 

munkára azért van szükség, mert az egykorú mikrofilmezésnél egy mikrofilmre akár több 

száz irat is felkerülhetett. A digitalizálás során a mikrofilm tekercs kerül digitalizálására, 

ám a tekercs egésze nincs szinkronban az eredeti iratokkal. A digitalizált képeket 

azonban már viszonylag könnyű – bár nem kis munka árán - az eredeti iratok struktúrája 

szerint szétbontani, rendezni. A munkának köszönhetően a korábban készült adatbázissal 

összekapcsolva a teljes állomány migrálásra került az Magyar Levéltári Portál, kiváltva  

az eredeti iratok kutatását.  

A Budapesti Büntetőtörvényszék teljes népbírósági állagát is át kellett rendezni 

(VII.5.e.): 7.727 létrehozott ügymappába 867.019 fájl került. Az átnevezéssel 

kapcsolatban fellépett probléma (a szoftver nem „sorban” nevezte át a képeket) miatt 

informatikai segítségre és utómunkálatokra lett szükség, de az év végére sikerült a 

rendbe rakott állományt archiválni. Habár a személyes adatok védelmének szempontja 

miatt a közzététel ezúttal egyelőre nem lehetséges, de a kutatást a jövőben 

mindenképpen digitálisan fogjuk kiszolgálni. 
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4. Segédletkészítés (raktári jegyzékek készítése, ellenőrzése, adatbázisok 

építése) 

 

A BFL évek óta jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy az őrizetében lévő iratanyagot 

a jelen kor elvárásainak megfelelően, mind részletesebb leírásokkal és lehetőség szerint 

on-line tegye hozzáférhetővé. Ennek eredménye a Magyar Levéltári Portálon, újabban a 

Hungaricanan és a BFL honlapján önmagáért beszél és ezt az utat szeretnénk a jövőben 

is folytatni. 

 

4.1. Hagyományos levéltári segédletek 

 

A BFL 2014. évi munkatervében szerepelt, hogy az ügyirat- és darabszintű 

segédletek ez évtől vagy a scopeArchivban készülnek, vagy külső eszközzel (általában 

excel) történő készítés esetén a scopeArchiv Transfer Assistant segítségével kerülnek 

beillesztésre az LNYR-be, Továbbá megtörténik a korábban a Registrum és Lear 

rendszereken kívül, Excel vagy Access formátumban készült segédletek beillesztése az 

LNYR-be. Különösen sürgetőnek tűnt a két legkutatottabb tervtári sorozat, az Építési 

ügyosztályok tervtára, illetve a Budapesti Műemlék-felügyelőség (XV.17.d.329, 

XV.17.e.306) jegyzékeinek a Scope-ba való betöltése és a scopeQueryn való publikálása. 

Ennek elvégzéséhez a technikai feltételek sem voltak adottak, de a nagy kutatóforgalom, 

ill. a sok iratátvétel miatt a munka előkészítéséhez sem tudtunk hozzáfogni. 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, 1780-1873.; XV.17.f.361. 

Fővárosi Vízművek tervei és térképei, 1863–1970 – 157 db 

A II. osztályon a darabszintű rendezéssel párhuzamosan a tanácsi és önkormányzati 

hangfelvételeket tartalmazó különböző adathordozókról darabszintű segédlet készült. A 

mikrofilmezésre előkészítési, az archontológia-készítési, illetve a darabszintű rendezési 

munkák során napirendi mutatók is készültek az osztályon. A kerületi tanács- és VB-ülési 

jegyzőkönyvek napirendi mutatói idén az V–VIII. kerületi tanácsok és tanács VB iratairól, 

illetve az MDP és az MSZMP IV. kerületi vezető testületi jegyzőkönyveihez készültek, 

továbbá elkezdődött a napirendi jegyzékek készítése az MDP. V. Kerületi Bizottsága 

vezető testületi jegyzőkönyveihez. A napirendi jegyzékek a kutatók kiszolgálását és a 

kutatók tájékozódást segítik a tanácsi anyagban, illetve hasznos és alapvető kellékei a 

tömeges digitalizálási munkáknak, hiszen a 2015. évben publikálásra kerülő iratok 

könyvjelzőiül szolgálnak. 

Ügyiratszintű segédlet az alábbi fondokban, állagokban készült: 

IV.1002.a. Buda város tanácsülési jegyzőkönyvei, (1825–1931), Az ENArC projekt 

keretében folyó digitalizálással párhuzamosan az üléseket lapszám szerint mutató 

jegyzék készítése befejeződött, a digitalizált anyaggal együtt került közzétételre az MLP-

n.  

A 18. századi iratanyag kutathatóságának javítása érdekében folyt a budai és pesti 

tanácsi Miscellanea-állagok nem tárgyi alapon rendszerezett iratainak feltárása, ami Buda 

esetében nagyjából el is készült és egyben egy későbbi digitalizálást is megalapoz. 

Megkezdődött a nagy forrásértékű országgyűlési iratok feltárása is.  

IV.1002.ff.  Buda város tanácsának iratai. Országgyűlési iratok, 1708-1741;  

IV.1002.uu. Buda város tanácsának iratai. Miscellanea antiqua, 1686-1784 ;  
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IV. 1202.rr. Pest város Tanácsának iratai, Miscellanea, 1695-1790 . 

Az MDP Budapest Bizottság Fegyelmi Osztály iratanyagának ellenőrző rendezése során 

folytattuk a jegyzékkészítést, illetve a korábbi adatok ellenőrzését és pontosítását. 

A HNF I–XIX. kerületi bizottságainak középszintű rendezésével együtt ügyiratszintű 

segédlet készült. 

Tételszintű segédlet az alábbi fondokban, állagokban készült: 

XV.17.d.328. Közületi Tervtár, (1873–1970). Az 1950 utáni dobozolt tervek rendezése 

kapcsán elkészült az irategyüttes maradandó értékű részét leíró Excel-táblázat, továbbá 

a Vámházak tételes jegyzéke is. 

XV.17.e.306. Budapesti Műemlék-felügyelőség, (1960–1990). A terítve tárolt tervek 

alapadatait tartalmazó Excel-táblázatos jegyzék készült el.   

XV.17.h. Vegyes építészeti tervek, 19-20. sz. A korábban azonosítatlan tervcsoportokat 

(pesti gőzmalmok stb.) leíró Excel-táblázatos jegyzék.  

A jogszolgáltatási iratoknál a korábban említett mintaállványozás nyomán a VII.13.b. 

állag raktári jegyzéke készült el. Az elvégzett állagosítás következtében javításra kerültek 

a magán- és állami magánközjegyzői fondok (VII.151-283., XXV.151-192.) raktári 

jegyzékei is.  

Megkezdtük a leggyakrabban keresett iratanyagok (kerületi bíróságok polgári 

peres iratai) ügyiratszintű jegyzékelését. A XVIII-XIX. Kerületi Bíróság esetében erre 

azért is volt szükség, mert a mutatókönyveket még nem vettük át a bíróságtól. Négy 

kisebb bírósági állag esetében (Fiatalkorúak Bírósága, I-III. Kerületi Bíróság, II., XI. és 

XII. Kerületi Bíróság, Budai Központi Kerületi Bíróság) ügyiratszintű jegyzékek is 

készültek. 

Az 56-os adatbázis jövőbeli kiegészítéséhez folytattuk a Budapesti Katonai 

Ügyészség büntető iratairól megkezdett excel táblázatot, együtt az iratok darabszintű 

rendezésével. Az osztály „miscellanea”-anyagából több doboznyi azonosíthatatlan, illetve 

levéltári hierarchiába nem sorolható irat került jegyzékelésre. Raktárjegyzékek készültek 

a BRFK Központi Szervek Személyügyi Felvétel Iratai (VI. 12.c.3.), a BRFK Központi 

Szervek, Időszaki munkatervek, munkajelentések (VI.12.a.5.), BRFK Központi Szervek, 

főkapitány (helyettesi) értekezletek állagában. (VI.12.a.4.) 

A XI-XXIX. fondfőcsoport középszinten (tételszinten) rendezett fondjainál 

elkészültek a (tételszintű) raktári jegyzékek, valamint megtörtént az ellenőrző rendezés 

alá vont iratanyagnál a korábbi raktári jegyzékek felülvizsgálata és módosítása. A 

középszinten rendezett, illetve ellenőrző rendezés alá vont fondokhoz minden esetben 

ISAD(G) leírás is készült, illetve javításra kerültek a korábbi fondismertetők. Érdemes 

megemlíteni, hogy az ágazathoz tartozó fondok (vállalatcsoportok) egészének rendezését 

követően a cél egy elektronikus textilipari adattár-segédlet létrehozása, amely képes 

virtuális levéltárak/fondcsoportok létrehozásával kiküszöbölni a fondszerkesztési 

alapelvekből következő – jelen beszámolótól messze vezető – problémákat. 

Mivel az átadás-átvételi jegyzék tételei és évkörei számtalan esetben 

pontatlannak bizonyultak, az újonnan beszállított XXIX.1604 Fővárosi Közterület-

fenntartó Vállalat és jogelődei iratai fondhoz ideiglenes raktári jegyzéket kellett készíteni. 

A VIII. fondfőcsoport esetében az alapszintű rendezésekkel egyidejűleg elkészültek az 

ideiglenes raktári jegyzékek: VIII.3813 Petőfi Csarnok iratai; VIII.3817 Budapest Galéria 

iratai. Emellett az idén beszállításra került VIII.3820 Budapesti Művelődési Központ iratai 

fondhoz, illetve a VIII.3818 Almássy téri Szabadidőközpont iratai és a VIII.3819 

Erzsébetvárosi Közösségi Ház iratai fondhoz, valamint a korábban beszállításra került 

VIII.3811 Aranytíz Művelődési Központ irataihoz készült ideiglenes raktári jegyzék.  

A személyes magániratoknál – az alapszintű rendezések mellett – ideiglenes 

raktári jegyzék készült a XIII.54 Gerenday család irataihoz, valamint a XIII. 64 Gajáry és 
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Lukács család irataihoz, illetve a XIV.238 Dr. Ardó Mária színháztörténész szakmai és 

személyes iratai fondhoz. 

Nehezen számszerűsíthető, ugyanakkor alapvető fontosságú, hogy az év folyamán 

megkezdtük a fond-és állagjegyzék adatainak revízióját a scopeArchiv programban 

(megszűnt fondfőcsoportok/fondok/állagok, aktualitásukat veszett raktári jegyzékek 

törlése, törzskönyvi alapadatok pontosítása). 

4.2. Adatbázis-építés 

 

  Az adatbázis-építés immár hagyományosan kiemelt szerepet kap a BFL őrizetében 

lévő iratok feltárásánál. A technikai fejlesztéseknek – szkennerek – köszönhetően immár 

a leírt iratok képei is sok esetben az adatbázisba kerülnek, majd internetes publikálásra. 

A 2014-es évbe az következő fondok, állagok iratainak adatbázisai bővültek: 

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

állagból – teljes egészében feldolgozott Testamenta állagból épített adatbázis teljessé 

tétele érdekében – az Antiqua sorozat (52 doboz, 7,28 ifm) átnézésével 123 végrendelet 

került elő, melyek adatai rögzítve lettek a Scope-ban. A munka folytatását tervezzük 

Relationes super inventariis), illetve az 1780-as éveket követő új sorozat (Nova) 

átnézésével.  

IV.1404 Budapest Székesfőváros Igazoló Választmánya 1945. évi törvényhatósági 

választói névjegyzék adatainak több évre tervezett feldolgozása kezdődött meg NKA 

pályázat keretében. A budai I. választókerület (1-7. szavazókör) adatait közzétettük a 

MLP-n – 8346 rekord; 

IV.1411.b. Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai. Általános iratok sok éve folyó 

feldolgozásának folytatásaként NKA pályázat keretében történt meg az 1918. évi iratok 

és az 1919. év elejének (A-F) felvitele – 6,44 ifm. Mintegy 1200 ügy iratai kerültek 

feldolgozásra, kb. 4000 személy adataival. 

Az 1945. évi iratokban tervezett adatbázis-építésre kapacitás hiány miatt nem került sor. 

Az adatbázist közvetlenül a Scope-ban építjük. Megjegyzendő, hogy a munkát jó ideig 

nagyban hátráltatta a migráció során elkövetett hibából eredő olyan technikai probléma, 

ami a személyrekordok kezelését rendkívüli mértékben lelassította. A probléma 

kiküszöbölése az év közepén történt meg. 

XV.17.d.329. Építési Ügyosztályok Tervtára, 1873–2006.  

NKA pályázati támogatással valósult meg az Építési ügyosztályok tervtára 1500 levéltári 

tételének – az 5000 és 7500 közé eső helyrajzi számokhoz kapcsolódó terveknek és 

iratoknak – az adatbázisban való feldolgozása. Az adatbázis közvetlenül a Scope-ban 

épült, a külön e célra létrehozott űrlapok felhasználásával, az egyes telkekhez rendelt 

főrekordok, illetve a főbb, elkülöníthető építési fázisok (vagy épületegyüttesek esetén 

épületek) iratanyagát leíró alrekordok kialakításával. Ezen adatbázis-építésre a Scope 

alapvetően jól használhatónak bizonyult, a névteresítés (ez különösen személy- és 

intézménynevek esetén lett volna hasznos) azonban nem bizonyult reálisan 

kivitelezhetőnek. Az adatoknak a Scope-ból EAD-export révén való kinyerése is sikeres, 

veszteség nélküli volt. Mivel az adatoknak az MLP Összetett adatbázisaiba való 

áttöltésére az Arcanum Kft. csak a többszintű adatszerkezet szétbontásával, a fő- és 

alrekordok „egy szintre hozásával” tudta megoldani, így a Scope-ban kialakított adatbázis 

egyik fő erénye a jelenlegi on-line közzétételnél elveszett. Az MLP-n való közzététel révén 

ugyanakkor megoldható volt a korábbi projektek, kutatói megrendelések kapcsán, 

valamint a jelen projekt részeként készített digitális felvételek együttes publikálása. A 

pályázat részeként a feldolgozott iratanyag legrosszabb állapotban lévő, kutatók számára 

nem kiadható részének konzerválását is el tudtuk végeztetni. Az iratanyag rendezése 
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során jelentős mennyiségben kerültek elő idegen jelzeten (helyrajzi számon) lévő iratok, 

amelyeket besoroltunk a nekik megfelelő jelzetekre, ill. a feldolgozott állományban ki 

tudtuk alakítani a ma érvényes helyrajzi számoknak megfelelő egységes jelzeteket (a 

régebbi számok adatbázisban való rögzítése mellett). Végül megjegyzendő, hogy a 

Lágymányos, a Gellérthegy, a Vár és a Krisztinaváros nagy részének 1873–1990 között 

emelt épületállományát dokumentáló terv- és iratanyag feldolgozása jelentős 

építészettörténeti eredményeket, felfedezéseket is hozott. 

XV.19.d.1. Klösz György fényképei, 1880–1910 – 2070 rekord.  

Befejeződött a Scope-ba betöltött Klösz-adabázis ellenőrzése, javítása, kiegészítése, 

illetve a digitális állomány hiányainak pótlása is. A végleges, képekkel ellátott adatbázis 

és a hozzá tartozó digitális állomány alkalmas az SDB-be való betöltésre és publikálásra, 

amit mielőbb meg kell valósítani.  

XV.19.c.11. Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti Osztálya fényképei, 

1960-1970-es évek – 2400 rekord.  Sope-ban épülő adatbázis, tervezettnél 10%-kal 

több rekord készült el, ezzel együtt megtörtént a digitalizálás előkészítése is.   

Budapest egyesületeinek adatbázisa – Az adatbázist 2013-ban még a LEAR rendszerben 

kezdtük építeni, ez évtől hálózatos access-ben folytatódott. 2013-ban az NKA által 

támogatott előző pályázat keretében megtörtént a BFL-ben rendelkezésre álló, 1950 

előtti egyesületekre vonatkozó különböző típusú nyilvántartások adatfelvitele, ez évi 

pályázat keretében pedig már a különböző közigazgatási irategyüttesekben elszórtan 

található egyesületi iratok kigyűjtése és feldolgozása kezdődött meg a Politikai iratok 

gyűjteményéből (BFL IV.1428) és a Tanácsi ügyosztályok központi irattára (IV.1407.b) 

1873–1875. évi irataiból. Így több mint ezer, a fennmaradt nyilvántartásokban nem 

szereplő egyesület adataival bővült az adatbázis, az abban már szereplő egyesületekre 

vonatkozó iratokat pedig az adott egyesület rekordjánál rögzítettük, illetve kiegészítettük 

az egyesület alapadatait az új információkkal. Az MLP-re feltöltött adatbázis így mintegy 

7600 egyesület adatait tartalmazza. Mivel az egyesületekhez kapcsolódóan általában 2-4, 

de sok esetben ennél több levéltári forrás azonosító adatai szerepelnek, az adatbázis 

jelenleg becsülhetően kb. 25.000 forrásadatot tartalmaz.  

A III. osztályon a Fogolytörzskönyv adatbázis dinamikusan bővült. Az Országos 

Gyűjtőfogház beszállított 1944 utáni fegyenctörzskönyvei (VII.101.c.) kerültek 

adatbázisba. Az adatfelvitel eredményeként a teljes fegyenctörzskönyvi állag – szkennelt 

képek és adatok összekapcsolva – migrálhatóvá, így már most kutathatóvá vált az 

interneten (KP, MLP). Összesen 9143 rekordot sikerült rögzíteni. 

Megindult a „Gyűjtő” jogutóda, a Budapesti Országos Büntetőintézet idén 

beszállított elítélt-nyilvántartólapjainak (VII.101.p.) adatbázisban való feldolgozása is, a 

jelentős forrásértékű állag teljes körű szkennelését és publikálását előkészítendő. Eddig 

7711 rekord lett felvéve. 

A scopeArchivban a Holocaust-emlékévhez kapcsolódóan egy ítélőtáblai elnöki 

ügycsoport (VII.1.a. 1942. II. D.) került rögzítésre, regesztázásra, 458 rekord erejéig. 

Emellett a Büntetőtörvényszék 1938. évi pereinek regesztázása folyt, 1300 rekord került 

rögzítésre. 

A közjegyzői anyagot érintően Kaprinay Endre közjegyző beszállított hagyatéki 

ügyeinek (VII.156.) és Krenner Zoltán közjegyző iratainak (VII.209.) feldolgozása történt 

meg (1300 rekord). Megvalósult a Budafoki Állami Közjegyzői Iroda (XXV.204.) 

hagyatéki ügyeinek feldolgozása is (1959 rekord). Összesen tehát 2162 közjegyzői 

hagyatéki rekord készült. Folytatódott az adatfelvitel a Budapesti Népügyészség 

anyagában is (360 rekord). 

  A IV. osztályon a gazdasági csoport tagjai folytatták a cégbírósági adatbázis 

építését is. A munkaidő legnagyobb részét kitevő feladat során az osztály munkatársai 
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összesen 32.876 rekordot (1.540 doboz) rögzítettek vagy módosítottak az access 

adatbázisban (a rekordok száma 5.800 doboz feldolgozása után összesen 58.711). Mivel 

a LEAR- scopeArchiv migráció nem hozta meg a kívánt eredményt, így az adatbázis-

építését kizárólag az access adatbázisban folytattuk.  

Részben az oktatási intézményeket érintő gyűjtőmunkához, részben a 

segédletkészítéshez tartozik az idei évben megkezdett oktatási intézmények történeti 

adattára. A különböző helyeken elérhető nyilvántartások, segédletek összedolgozása 

során létrehoztunk egy 1600 rekordból álló listát, amely egyaránt tartalmazza a BFL 

őrizetében lévő, illetve a napjainkban működő iskolákat. A cél egy olyan adattár 

kialakítása, amely egyaránt segítséget nyújt az ügyfélszolgálati munkához, illetve a 

tervezett pedagógia intézményeket érintő gyűjtőmunkához (feltüntetve a létrehozásra, a 

névváltozatokra, jogelődökre/jogutódokra, speciális tevékenységre, az iratanyag 

hollétére stb. vonatkozó információkat). Jelenleg – mivel még kidolgozás alatt van – kb. 

háromszáz oktatási intézmény alapadatai vannak feldolgozva (I-II-III-IV. kerület) az 

adattárban. 

 

(Az intézményi szintű segédletkészítés, adatbázisépítés fond- és állagszintű felsorolását 

ld. az 5. sz. mellékletben.) 

 

5. Digitalizálás, mikrofilmezés 

 

5.1. Digitalizálás 

 

 Az Elektronikus levéltár projekt keretén belül világszínvonalú digitalizáló 

eszközparkkal gazdagodott a BFL.  A munkatársak kitanulták az eszközök szakszerű 

használatát és a 2014-es évben mind mennyiségileg, mind minőségileg jelentős 

eredményeket értünk el ezen a téren is. 

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 kerül sor 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) az ez évi feltöltéssel elérhetővé váltak a Magyar Levéltári Portálon. A 

további budai kötetek nagy része méretproblémák miatt nem alkalmas a szkenneren 

történő digitalizálásra. A munka ezért a pesti jegyzőkönyvekkel folytatódik.  

 Az I. osztály anyagából digitalizálásra kerültek a IV.1202.a. Pest város tanácsának 

iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek, iratai, 1786–1844 – kb. 20 ifm, 174 kötet. Az MLP 

fejlesztését szolgáló NKA pályázat keretében  az 1815-ig terjedő anyagot tettük közzé a 

Magyar Levéltári Portálon. Az 1786-1815 közötti anyagra vonatkozóan NKA pályázati 

támogatással elkészül az egyes ülések adatait (dátum, kötetbeni hely) tartalmazó 

adatbázis, melynek alapján a közzétett jegyzőkönyvekben tájékozódni lehet.  Ez évben 

174 kötet digitalizálása valósult meg, az 1844. évi 320. kötetig. (Ezek zömének 

metaadatokkal ellátása és közzététele jövő évi feladat.)  

IV.1002.y. Buda város tanácsának iratai, Végrendeletek 1696–1873 – megtörtént 

a teljes állag digitalizálása és közzététele a MLP-n. (ENArC keretében).  
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XV.16. Térképtár, 1753–1991 – 600 db A 2011–2013. évek térképgyarapodásából 

600 tervlap digitalizálására (és szükség esetén konzerválására) került sor. 

XV.17.d.329. Építési Ügyosztályok Tervtára, 1873–2006 – 800 db NKA pályázat 

keretében az 5000 és 7000 közé eső helyrajzi számokhoz kapcsolódó, adatbázisban 

feldolgozott iratanyagból 800 tervlap konzerválása és digitalizálása történt meg. A 

digitális felvételek az MLP-n közzétett adatbázishoz kapcsolódva on-line elérhetővé 

váltak.  

XV.17.f.331.a. Ybl Miklós iratai, 1844–1891.; Az Ybl-bicentenárium alkalmából 

készülő tematikus honlapon való közzététel céljából az alsorozat teljes egészében 

digitalizálásra került. A digitális állomány ellenőrzése és javítása is megtörtént. 

XV.17.f.360. A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. és jogelődjei tervei, 1950–2005 

– 200 tervlap. A sérült, összetapadt pausztervek 2013-ban megkezdett konzerválása 

folytatódott.  

XV.19.c Fotótár, VIII. Városrendezési és Építészeti Ügyosztály fotói, 1960–1970-

es évek – kb. 2200 fénykép. Egyes városrendezési szempontból kiemelt útvonalakról 

készült fotók, melyek a velük kapcsolatban tervezett intézkedések leírását is tartalmazó 

kartonokra vannak ragasztva, ezért a fotószkenneren nem voltak digitalizálhatók.  

XV.37.c. Telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási iratok gyűjteménye. Pesti 

telekkönyvi betétek segédkönyvei 1878–1926 – 3627 felvétel (2012-ben digitalizált 

állományból bekövetkezett adatvesztés miatt szükséges újradigitalizálás).  

XV.37.e. Budapesti ingatlanok tulajdoni lapjai, 1975–1998 – kb. 36 ifm. A 

dokumentumszkenner lehetőségeit kihasználó, újonnan kidolgozott tömeges digitalizálás 

és OCR-ezés munkafolyamat első ütemeként az V. és XIV. kerület tulajdoni lapjainak, 

valamint minden kerületből a personal és megszűnt tulajdoni lapok digitalizálását 

végeztük el ezzel a módszerrel, mivel ezek képi digitalizálását a Földhivatal nem végezte 

el, így csak nálunk állnak rendelkezésre. Ez évben mintegy 250.000 felvétel készült.  

A tulajdoni lapok dobozonként összefűzött kétrétegű pdf-állományként váltak 

hozzáférhetővé belső felhasználók számára, adatvédelmi okokból korlátozott módon. A jó 

hatékonyságú karakterfelismerés révén a helyrajzi számot tartalmazó vonalkód 

segítségével nagymértékben automatizálható volt a könyvjelzőzés, természetesen humán 

ellenőrzés és javítás mellett.  

Kísérleti digitalizálás történt az 1970-es évek elején készült tulajdoni lap tervezetek 

körében (XV.17.d. V. kerület), biztató eredménnyel, ezért 2015. évben ezek 

digitalizálását tervezzük.  

XV.37.c. Pesti telekkönyvi betétek 

A MaNDA által szervezett Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogram 

keretében dolgozó közfoglalkoztatottak fő tevékenysége a kiemelten veszélyeztetett 

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

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

munkát kívánó feladatra a BFL-nek a korábbi létszámleépítés következményei miatt nincs 

kapacitása 

Mivel a MaNDA által biztosított szkennerek nem bizonyultak megfelelőnek az itt 

folyó tömeges digitalizálásra, a digitalizálási feladatot az Állományvédelmi Osztály vette 

át, olyan módon gyorsítva a folyamatot, hogy a mappákba rendezést a 

közfoglalkoztatottak végzik. Összesen mintegy 128.000 felvétel készült, és az állag több, 

mint harmadát sikerült digitalizálni. Az első 3000 telekkönyvi betétet már digitálisan 

hozzáférhetővé tettük a kutatóteremben, további 3000 betéttel pedig a közeljövőben 

történik meg. Ez azt jelenti, hogy a legintenzívebben kutatott belvárosi területek 

betéteinek nagyobb része már kivonható az eredetiben történő használatból. A további 

munka menetére nézve fontos tapasztalat, hogy az előkészítés során az anyag fizikai 
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állapota csak annyira javítható fel, ami a szkenneléshez szükséges, de addig a 

kutatóknak történő kiszolgálását kerülni kell. Ezért az előkészített anyagot folyamatosan 

kell digitalizálni a továbbiakban is.  

A II. főosztályon egy új, tömeges irat-, illetve mikrofilm-digitalizálási projekt 

indult. Bár korábbi terveink szerint a projekt során iratdigitalizálás történt volna, de a 

tanácsi és pártiratok savas tulajdonsága miatt állományvédelmi okokból – az 

Állományvédelmi Főosztállyal konzultálva és újabb digitalizálási mintaprojektek elvégzése 

után – a mikrofilmről történő digitalizálás mellett döntöttünk. Emiatt az év elején 

elkezdett darabszintű ellenőrzés a papíralapról áttevődött a digitalizált mikrofilmekre. Bár 

nem sikerült a tervezett lapszámot tartani, de az év közbeni átállással az iratok 

sérülésmentes digitalizálását sikerült elérni. 

2014-ben a II. főosztály számára ez a munka jelentette a legtöbb feladatot, mivel 

a tömeges digitalizálási projektben előkészítésre, majd digitalizálásra kerültek idén a 

Budapest Főváros Tanácsa és Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei, az MDP I–X. Kerületi Bizottsága, illetve az MSZMP I–V. Kerületi Bizottsága 

vezető testületi jegyzőkönyveinek, valamint az MSZMP Budapesti Bizottság korábban 

még nem digitalizált vezető testületi iratainak (XXXV.1.a.5–23) a mikrofilmjei. 

A digitalizált mikrofilmeket darabszinten ellenőriztük, másrészt a munka része a 

tekercsek szerint felépülő mappahálózat átalakítása, egy részletesebb, ülések szerint 

létrehozott mappákba történő elhelyezés is. Minden egyes felvétel ellenőrzésre került, 

továbbá hibalisták is készültek, melyek a hiányokat, duplumokat, rossz felvételeket 

veszik számba. A JPG-kből készített PDF-ek ellenőrzése, illetve a további ellenőrzések 

2015-ben folytatódnak. Az iratok digitalizált állományait ülésenkénti mappákba 

rendeztük, a duplumokat töröltük, és a hiányokat és színes oldalakat papíralapról 

szkenneltük. 

Kerületi önkormányzattól történt megkeresésre 2014-ben előkészítettük 

digitalizálásra Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 

bizottsági iratait is (29.757 pagina). 

A digitalizálás után elengedhetetlen az elkészült képek formai és tartalmi 

ellenőrzése. Az ellenőrzés két fázist foglal magában, egyrészt a digitalizált mikrofilmek 

darabszintű átnézését igényli - hiszen csak így lehet kiszűrni a duplumokat és a 

hiányokat -, másrészt az elkészült OCR-ezett PDF-ek 5%-os ellenőrzését. E munka során 

minden egyes digitalizált felvétel ellenőrzésre került, továbbá hibalisták is készültek, 

melyek a hiányokat, duplumokat, rossz felvételeket vették számba. A JPG-kből ezután 

készített képek, illetve a további mikrofilm-ellenőrzések 2015-ben folytatódnak. 

A III. osztályon a legfontosabb eredmények között kell kiemelni a mikrofilm-

szkennelés során keletkezett állományok (tekercsmappák) levéltári egységekre bontását 

és publikálását. A Budapesti Kir. Törvényszék polgári peres iratai állagának (VII.2.c.) 

1872-1914 között mikrofilmezett, illetve szkennelt részét kellett ügyekre bontani, aminek 

nyomán 23.632 mappát kellett létrehozni, azokban 309.697 fájlt szétválogatni és 

átnevezni. A munkának köszönhetően a korábban készült adatbázissal összekapcsolva a 

teljes állomány migrálásra került az MLP-re, kiváltva az eredeti iratok kutatását. 

Hasonló módon került mappázásra az év második felében a Budapesti 

Büntetőtörvényszék teljes népbírósági állaga (VII.5.e.): 7.727 létrehozott ügymappába 

867.019 fájl került. Habár a személyes adatok védelmének szempontja miatt a közzététel 

ezúttal egyelőre nem lehetséges, de a kutatást a jövőben mindenképpen digitálisan 

fogjuk kiszolgálni. 

Szkennelésre került még egy kisebb, de jelentős forrásértékű iratanyag: a 

Forradalmi Törvényszék (XVI.2.) 1919-ben felállított Kísérleti Kriminológiai Osztályának 
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ügyei. Megkezdődött a Budapesti Népbíróság büntetőpereiről készült mikrofilmek 

digitalizálása, az 1945-ös évfolyamból 59 digitalizált tekercset ellenőrizünk 

A IV. osztály által kezelt iratoknál az osztály állományvédelmi tervében szereplő 

feladatok közül a XI.1517.b. A Budapesti Egyesített Városi Vasutak Hivatalos Közlönye 

(625 p.), valamint a XI.1519.r A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság 

Hivatalos Közlönyeinek (655 p.) digitalizálásra való előkészítése, digitalizálása, illetve 

annak ellenőrzése történt meg.  

 

5.2 Mikrofilmezés 

 

Mint azt már említettük, csökkenő mértékben, de tervszerűen folyik az 

állományvédelmi célú mikrofilmezés. A jelentés évében a következő fondok, állagok 

kerültek mikrofilmezésre előkészítésre és részben mikrofilmezésre. (A 2014-ben 

ténylegesen mikrofilmezésre került anyagokat a „Mikrofilmezett iratok kimutatása 

eszközök szerint” c. melléklet tartalmazza.) 

IV.1303.f. Pest város tanácsának iratai, 1856–1873 – a teljes állag mikrofilmezésére 

irányuló sokéves program keretében befejeződött az utolsó X. kútfő mikrofilmezésre 

előkészítése (felvételezés ebben az évben nem történt) 

A kerületi elöljáróságok iparügyi nyilvántartásainak mikrofilmezésére irányuló több 

éves program keretében ebben az évben a X-XIV. kerületi állagokat készítettük elő, ezzel 

a kerületi elöljáróságok végére értünk. Filmezésre az Állományvédelmi Osztály 

munkaterve szerint a VI–IX. kerületek anyaga került. A terv szerint 2015-ben a hátra 

lévő kerületek filmezése is elkészül, és akkor ezek a nagyon alapvető, de veszélyeztetett 

állapotú nyilvántartások kivonhatóak lesznek a kutatói használatból.  (IV.1479.d X. 

kerületi elöljáróság, iparügyi nyilvántartások, 1884-1949 (1959); IV.1480.b. XI. kerületi 

elöljáróság, iparügyi nyilvántartások, 1934-1957 (1958); IV.1481.g XII. kerületi 

elöljáróság, iparügyi nyilvántartások, 1942-1958; IV.1482.d. XIII. kerületi elöljáróság, 

iparügyi nyilvántartások, 1938-1949 (1970); IV.1483.b. XIV. kerületi elöljáróság, 

iparügyi nyilvántartások, 1935-1949 (1978). 

IV.1491.n. 1945. évi népösszeírás lakásívei, 1945 – a Yad Vashem Archivum részére 

válogatott felvételek filmezése, melynek előkészítését megállapodás alapján a Yad 

Vashem megbízottja végzi, a XI. kerületig jutott el.  

A II. osztályon mikrofilmezésre összesen 6,72 ifm tanácsi iratot készítettek elő 

(V–VIII. kerületi tanács- és VB-ülési jegyzőkönyvek). A már korábban előkészített I. 

kerületi tanácsülési jegyzőkönyveket (13000 pagina) és a IV. kerületi tanácsülési 

jegyzőkönyvek mikrofilmezése elkészült.  

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

pártbizottságok mikrofilmezését, illetve az arra való előkészítést tartjuk fontos 

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

iratanyag mikrofilmezésre történő előkészítése szükséges (lapszámozás, kapcsok 

eltávolítása, palliumozás stb.). 2014-ben az MDP XX. Kerületi Bizottsága vezető testületi 

ülés-jegyzőkönyveinek előkészítését fejeztük be, illetve elkezdtük a XXI. kerületét. A 

munkát évközben ideiglenesen lezártuk, mivel a mikrofilm-digitalizálási projekt élvezett 

prioritást. 2015-ben fejeződik így be az MDP XVII., XIX., XXI. és XXII. kerületi vezető 

testületeinek mikrofilmezésre történő elkészítése, amivel az összes MDP kerületi 

bizottság vezető testületi iratanyaga előkészítésre kerül. 

A III. osztályon előkészítették mikrofilmezésre azokat a Budapesti Katonai 

Ügyészségtől átvett iratokat, amelyek nem tartoznak a BFL gyűjtőkörébe, és amelyeket 
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vélhetően át fogunk adni a Hadtörténeti Levéltárnak. Egy doboznyi, mintegy 1500 oldal 

irat felvételezése és a felvételezés ellenőrzése megtörtént. 

6. Állományvédelem 

 

 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. 

 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 az NKA épületéről szóló kamara kiállítás fóliáit is a BFL 

műhelye készítette el. 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 beregszászi levéltár helyzetének komplex felmérésére, állományvédelmi 

munkálatok lebonyolítására című projekt keretében az osztály két munkatársa 20-20 

munkanapot töltött Beregszászon, a szakmai ismeretek átadása és konkrét digitalizálási 

iratelőkészítési célból.  

 

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

melléklet tartalmazza. 

Az állományvédelmi osztály tevékenységének összesített számadatai: 

 

Megnevezés Eredmény/ év 

Restaurálás 
9 kötet, 1430 fólió, 1 füzet, 4 oklevél, 14 tervrajz térkép 

4,5m² 

Konzerválás 
3 db oklevél, 5 fotó, 1351 folio, 79 kötet, 1 füzet, 598 

tervrajz-213m² 

Köttetés 83 kötet 

Digitalizálás A/O 

szkenner 
2827db tervrajz és térkép 

                      A/1 

szkenner 
219.237 felvétel 

                      A/2 

szkenner 
190.732 felvétel 

Dokumentum 

szkenner 
297.266 felvétel 

Mikrofilm 

digitalizálás 
1466 tekercs, 1.891.425felvétel 

Analóg hanganyag 

digitalizálása. 

175 

kazetta 

Mikrofilmezés 223.624felvétel 
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7. Kutató- és ügyfélszolgálat, mikrofilmtár 

 

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.  

2014-re a kutatók száma megháromszorozódott: 2734-en keresték fel az 

intézményt 5291 alkalommal és 17.087 kérőlapot adtak le, ebből 5291 db-ot elektronikus 

úton. 

Az utóbbi három év adatait a következő táblázat foglalja össze: 

 

 2012/db 2013/db 2014/db 

Kutatási engedély 

összesen 

2496 2677 2734 

Hazai kutatók 2417 2597 2643 

Külföldi kutatók 79 80 91 

Kérőlapok száma 7878 8462 17087 

ebből e-mail-ben 

kért/elektronikus 

úton érkezett 

986 1054 5291 

Kutatási esetek 

száma összesen 

6958 6701 5296 

E-mailben történő 

felvilágosítás 

  kb. 600 

Telefonon történő 

felvilágosítás 

  Kb. napi 35 

 

 

2013-ban 2677 fő, 2014-ben pedig 2734 kutató iratkozott be levéltárunkba, akik 

nagy többségben magyar állampolgárok voltak. Külföldről 91 beiratkozott kutató 

érkezetett hozzánk a tárgyév folyamán.  

A két kutatóterem 2013-ban összesen 6701 kutatási esetet regisztrált, míg 2014-ben 

5296 alkalommal jegyezték be magukat a kutatók a kutató naplókba.  

A 2014. január 1-jével bevezetett új nyilvántartási rendszer specialitásából 

kifolyólag a kérőlapok (kérések) száma jelentősen megugrott. 2014-ben összesen 17087 

kérést rögzítettek a Kutatószolgálat munkatársai a scopeArchiv-ban, amelyből 5291 

érkezett elektronikus úton. Érdekes adat, hogy az át nem vett kérések mintegy 15%-át 

teszik ki a leadott megkereséseknek.  

Továbbra is erősen igénybe vett az ingatlan-nyilvántartási anyag, amelyre 850 

kérőlapot adtak le mintegy 2000 ügyiratra (ezek egy része körülményes keresést 

igényel), valamint a megszokott mértékű az ügyfeles megkeresések száma is. A 

Földhivatal 125 esetben kért e-mailen adatokat, ezen adatszolgáltatás egyes esetekben 
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szintén bonyolult kutatást és nagy mennyiségű anyag digitalizálását igényli. Erősen 

kutatott az 1873-1950 közötti közigazgatási anyag is.  

A két kutatóterem együttesen 5860 A/4 és 1815 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 2014-ben 

286 A/4 és 465 A/3 formátum másolatot tudtunk a kutatók részére kiadni. Az anonimizált 

másolatkészítések száma 2014-ben 56. A mikrofilmről készített másolatok száma 2014-

ben 346 oldalt tett ki.  

A Tervtári kutatóteremben összesen 202 m2 irat szkennelését, digitalizálását 

rendelték meg, a Nagy kutatóteremben pedig 232 A/4 és 161 A/3 másolatot adtunk ki, 

mint új digitalizálás. 

A meglévő adatbázisok digitális állományainak másolására 996 (irat, terv, térkép, 

fotó) db fájl mennyiségben kapott megrendelést az állandó Kutatószolgálat. A kiadott 

fotójegyek száma 2014-ben 1266 db 4 órás fotójegy, 23 db napi fotójegy. 

A 2014. január 1-jével bevezetett új Nyilvántartási Rendszer (scopeArchiv) a 

Kutatószolgálat életében gyökeres változásokat hozott. Felborult az eddig ismert iktatási 

rend és felszaporodtak az adminisztratív teendők. A kérések száma több mint 

kétszeresére növekedett, amelyet az új rendszerből fakadóan egyesével lehetett 

rögzíteni. A megnövekedett adminisztratív feladatok a levelezésben is tetten érhetőek, 

hiszen az adatrögzítéshez tetemes mennyiségű visszaigazoló és értesítő levél 

kapcsolódott. Ezt az igencsak bonyolult helyzetet tetézte a scopeArchiv gyakori 

meghibásodása, a sorra felszínre kerülő hibák, amelyek esetenként az alapvető 

működést is fenyegették.  

A kutatóteremben továbbra is lehetőség van minden, BFL-beli adatbázis, 

nyilvános segédlet on-line történő elérésére. A viszonylag csekély érdeklődés ellenére 

továbbra is lehetőséget biztosítunk a BFL-ben őrzött, kutatási korlátozással nem „sújtott” 

audio és video anyagok meghallgatására, megtekintésére. 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. 

Annak ellenére, hogy egyre többen használják az intézményünk ma már több, 

mint egymillió rekordot kitevő adatbázisait, továbbra is nélkülözhetetlen a levéltárosok 

szóbeli tájékoztatása. 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, anyakönyvi munka 

 

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 Ügyfélszolgálaton 2013-ban 1199 akta került rögzítésre, 2014-ben pedig 1207 

üggyel foglalkoztak a munkatársak. Ebből 616-ra sikerült érdemleges választ adni 

(51,7%), míg nemleges válasz 591 esetben született (48,3%). Az Ügyfélszolgálat 2014-

ben 5155 oldal másolatot adott ki, amelyből 4685 hiteles, 470 oldal pedig egyszerű 

másolat formájában került átadásra az ügyfelek részére. 
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A felszámolási, végelszámolási bejelentések nagy száma miatt az iktatás ennél 

nagyságrendileg nagyobb feladat, a BFL a 2014-es évben 14.384 iratot iktatott az 

ügyfélszolgálat keretein belül.  

 Az ügyfélszolgálat munkatársai is a levéltári munka „első vonalában” dolgoznak, 

feladatuk nem könnyű és sokszor nem is hálás.  

 

Anyakönyvi ügyek 

 

Az anyakönyvi utólagos bejegyzések terén 19.110 bejegyzés bevezetése történt 

meg, ami lényegében megfelel az előző évi teljesítménynek. Jelenleg kb. 21.000 

bevezetésre váró bejegyzés van, ehhez még a 2014. évi 1. féléviek fognak járulni, ezek 

beküldése még csak megkezdődött. Ennek bevezetése várhatóan 2016-ban befejeződik. 

Az új anyakönyvi törvény értelmében a továbbiakban nem kapunk utólagos 

bejegyzéseket, csak a papíralapú anyakönyvben szereplő bejegyzések lezárásáról szóló 

értesítéseket. Az anyakönyvi hivataloknak egyelőre nincs határozott elképzelésük arról, 

hogy ezt miképpen fogják teljesíteni, jelenleg az sem látható, milyen mérvű feladatot ró 

ez a jövőben a levéltárra.  

 

7.3 Mikrofilmtár 

 

A Mikrofilmtár 2014-ben 186 tekercset leltározott be, illetve helyezett el a 

raktárban. Összesen 28.019 beleltározott mikrofilmtekercs található a BFL 

Mikrofilmtárában.  

 

 Negatív  Pozitív Összesen 

Tekercsszám 14.411 13.608 28.019 

Felvételszám 14.384.671 10.040.496 24.425.167 

 

A Mikrofilmtár 2014-ben a 17087 leadott kérésből 1188 alkalommal szedett ki. A 

digitalizált állományok kutathatósága és az ún. Anyakönyvi törvény módosításának 

életbe lépése érezhetően visszaszorította a mikrofilmtekercsek használatát. A korábbi 15-

20%-os „részesedéssel” szemben 2014-ben már a 10%-át sem adja a Mikrofilmtár a 

leadott kéréseknek, jól érzékelhető a korábban említett két változás hatása. A 

Mikrofilmtár a kutatók által leadott megrendelésekkel kapcsolatban 346 másolatot 

készített el. 

  

8. Informatikai feladatok ellátása 

 

Üzemeltetési feladatok 

 

Az informatikai osztály négy fő informatikussal látta el feladatait. 2012 év közepétől a 

régóta betöltetlen osztályvezetői munkakör betöltésre került, nem kis mértékben a 

növekvő e-levéltári feladatok ellensúlyozására. Sajnos a kiválasztott informatikus nem 

váltotta be a hozzáfűzött reményeket, így a tavalyi év végén közös megegyezéssel 

megváltunk tőle. 
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A levéltár informatikai tevékenysége több feladatkört foglal magába: 

Az informatikai osztálynak egyrészt biztosítania kell az intézményi infrastruktúra 

folyamatos és magas színvonalú működtetését, másrészt megbízható módon kell 

gondoskodnia a levéltár adatvagyonának megőrzéséről és hozzáférhetőségének 

biztosításáról. Az alapvető feladatok ellátásán felül pedig eleget kell tennie a fejlesztési 

igények kielégítésének, illetve együtt kell működnie külső fejlesztői tevékenységet végző 

vállalkozásokkal, és támogatnia kell az új fejlesztéseknek az intézményi rendszerbe való 

integrálását. További feladata még, hogy a fejlesztéseket előkészítő levéltári 

munkálatokat támogassa, illetve ezekben is részt vegyen. 

A fentiekben megjelölt feladatok ellátásában az intézményünk sikeresen megoldotta az 

informatikai infrastruktúra folyamatos magas színvonalú üzemeltetését. A hálózati 

szolgáltatások folyamatosan működtek, a rendelkezésre állási idő 99,9% fölötti, ami 

gyakorlatilag néhány órás karbantartási, vagy javítási leállást jelent. Ezt az intézmény 

számítógépes rendszergazdáinak megbízható tevékenysége, valamint a karbantartásra a 

nehéz gazdálkodási helyzet mellett is biztosított intézményi források tették lehetővé.  

A már 10 éves hálózati rendszert (melynek kapacitását az elektronikus levéltár kebelében 

1 Gb/sec adatátviteli sebességre tudtunk megnövelni) és a felhasználókat kiszolgáló 

szervergépeket szabad felhasználású szoftveres felügyeleti rendszerrel ellenőrzik 

munkatársaink, ami biztosítja a jelentkező hibák gyors detektálását és elháríthatóságát. 

Az elhasználódó eszközök folyamatos cseréjével, a munkaállomások és szerverek 

felújításával döntő részben saját munkatársaink foglalkoznak, akik jelentős 

szervizköltséget takarítottak meg munkájukkal. Ez a mintegy 150 munkaállomás és 23 

szerver esetében komoly feladatot jelent, bár jelenleg az ésszerű gazdálkodás 

eredményeképp abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a PC állományunk 

átlagéletkora két év, így a nemrég beszerzett eszközök zöme még garanciális. 

Az épületben beépített szünetmentes áramforrások akkumulátorai is bármikor cserére 

szorulhatnak (sok elmúlt 8 éves). 2014-ben 2 db UPS lett javítva, illetve teljes 

mértékben felújítva. 

A szoftverállomány karbantartásának feladata is folyamatos tevékenységet jelent, mind a 

hálózati alkalmazások, mind pedig a munkaállomások tekintetében. A levéltár a jogtiszta 

szoftverek alkalmazására jelentős anyagi áldozatokat hozott az elmúlt évben is. 2015-re 

kijelenthetjük, hogy az e-levéltár és a BFL saját forrásainak ésszerű használatával a BFL 

minden világhálóval érintkező számítógépe Windows 7 vagy 8 operációs rendszerrel fut, 

kiiktatva az „XP-problémát”. A szerverek üzemeltetésénél továbbra is az ingyenes Linux 

rendszerek alkalmazását helyeztük előtérbe, bár az e-levéltár projekt során szállított 

géptermi eszközök már Windows szervereket igényelnek. Az iratkezelő rendszer továbbra 

is a Govsys program, melynek használatára a Professzionál Informatikai zRt. részünkre – 

tesztelési feladatok végzése mellett – ingyenes, 120 fős felhasználói jogot adott. 

A 2012 végén megújult vírusvédelmünk már központilag monitorozható és 

menedzselhető. Ennek segítségével pontosabb és azonnali információt kapunk a 

rendszereinket érő támadási kísérletekről és ezek megmutatják a védekezés bővítésének 

esetleges szükségességét, kiterjesztését. 

2014 az előző évek fejlesztésein alapulva az eszközök biztonságos üzemeletetésének éve 

volt. A fejlesztést egyrészt a már említett „XP probléma” megoldása indokolt, másrészt 

az elektronikus levéltárral beérkezett nagygépes rendszer szolgáltatásainak jobb 

kihasználása. A leszállított eszközök teljesítménye lehetővé tette a RHEV virtualizációs 

megoldást, mellyel több, önálló – amúgy is elavult – szervergépet lehetett kiváltani. 

Idei évben került sor a zárt wifi hálózat kiépítésére, mely logikailag teljesen el van 

különítve a BFL belső hálózatától. Ez új Vlan kialakítását jelentette a hálózaton belül, 

mely jelentős tűzfal és switch konfigurálással járt. Az ehhez tartozó 2 Wifi router 
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beüzemelése és konfigurálása megtörtént. A kutatók és a BFL-ben megbeszéléseken 

részt vevők ezek segítségével tudnak internetes szolgáltatásokat igénybe venni. Év 

elején az egyik blade szerverre natívan telepítve lett az új Redhat alapú proxy szerver. Ez 

váltotta a régi, szervernek használt Pc-t, amelyen egy régi verziójú Debian (Lenny) 

futott. Cseréje időszerű volt az elhasználódott PC okán, illetve az elavult operációs 

rendszer és hozzá tartozó squid miatt. 

Az informatikai osztály számára a levéltári hálózat (szerverek, munkaállomások, egyéb 

aktív programozható eszközök: switch, UPS, router) üzemeltetése, a hardver és a 

szoftverrendszerek frissítése, karbantartása állandó feladatként jelentkezik.  További 

állandó feladat a meglévő hálózatos szoftverek és szoftveres környezetük frissítése (pl. 

Arcanum, CMS, GovSys stb.), esetleges újratelepítése, vírusvédelem folyamatos ellátása, 

a tűzfalakon, és munkaállomásokon külön figyelemmel.   

Folyamatos munkafeladat volt a Gazdasági Hivatal szoftvereinek állandó (legtöbbször a 

jogszabályváltozás miatt) frissítése, illetve az új évi programok megnyitása, indítása, 

illetve az ekkor esetleg keletkező programhibák elhárításában való közreműködés. Tavaly 

év végén új a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer program került 

telepítésre, melynek éles használata 2014. év elején indult 

Új munkaügyi szoftver bevezetése (KIR3) történt 2013. január elsejével. Ez egy kliens-

szerver kapcsolat mely az államkincsár központi szerveréhez kapcsolódik. Ennek az új 

verziójának (KIRA) telepítése történt novemberben. Az indulása csúszik, várhatóan 2015. 

januárban került bevezetésre. A régi munkaügy szoftver (JDolber) mint archívumként 

üzemel tovább. 

A Web-el kapcsolatos folyamatos feladatok: CMS rendszer üzemeltetése, felügyelete, 

frissítése, karbantartása, BFL és MLP honlapjának szerkesztése, bővítése, frissítése, 

aktualizálása más erre kijelölt kollégákkal együttműködve (hírek, aktualitások, új 

kiadványok, kutatási segédletek), illetve internetes adatbázisaink karbantartása (fond és 

állagjegyzék, lakcím adatbázis stb.). 

A szerver gépek, és a hálózati aktív eszközök karbantartása folyamatos napi ellenőrzési 

terv szerint történik.  A feladat a szerverek programjainak frissítése, konfigurációjuk 

igény szerinti módosítása, felhasználók adminisztrálása gépeken, és papíron.   

Jelenleg a levéltár informatikájának kezelésében az alábbi szerverek, vagy 

szerveralkalmazást futtató számítógépek vannak, melyeken gépenként akár több 

szolgáltatást is fut: 

- 25 db Linux szerver 

- 1 db Cisco router 

-11 db Cisco switch 

-1 db Cisco tűzfal  

- 1 db EMC SAN háttértároló tömb  

- 1 db Windows 2012R2 Server 

- 3 db Windows 2008 Server 

 

A hálózat védelmének fejlesztésére a mind profibb szoftveres támadások gyakorisága 

miatt folyamatosan szükség van. Adatbázisaink értéke, az építésükre fordított jelentős 

munkaidőt tekintve is százmilliós nagyságrendet jelent, ezért biztonságos üzemeltetésük 

érdekében folyamatosan továbbfejlesztett tűzfalrendszert kell üzemeltetnünk, amelynek 

megoldására erre szakosodott külső céggel kötöttünk szerződést. 
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Az elektronikus levéltár működtetése 

 

Az Informatikai Osztály a digitalizálási szabályzatnak megfelelően elvégezte a digitalizált 

állományok átmeneti, majd végleges tárhelyre helyezését, szükség esetén átnevezését. 

A folyamat során beiktatott ellenőrző lépésekkel számos esetben lehetővé tette felmerült 

hibák gyors kiküszöbölését. Az osztály az átmozgatások mellett átnevezésekben, 

átrendezésekben is közreműködött. Digitalizált állományok rendezésében mappák 

tömeges létrehozásával, fájlok automatikus kigyűjtésével segédkezett. Az osztály 

végrehajtotta a kutatóteremben elérhető digitalizált anyakönyvi állományok 

átrendezését, biztosította a kétféle (nyilvános és támogatói nyilatkozattal használható 

felhasználói fiókon keresztüli) elérhetőséget, illetve év végén előkészítette a következő 

évi változtatások érvényesítését ezekben a mappákban, táblázatokban. 

A digitális iratok katasztrófatűrő megőrzését az SDB biztosítja. Az Informatikai Osztály az 

I. és II. iratőrző főosztály érintett referenseivel együttműködve megkezdte a kijelölt 

digitális állományok betöltését az e-levéltári központi archívumba (SDB) és publikálását 

az Elektronikus Levéltári Portálra (ez utóbbira eddig egy állomány esetében került sor). A 

IV. főosztállyal többször is konzultált a betöltés megkezdéséhez szükséges előkészítő 

lépésekről, ehhez tájékoztató segédanyagokat készített. 

Az osztály folyamatos segítséget nyújtott a scopeArchiv használata során felmerülő 

problémákkal kapcsolatban, segédkezett a helyben lehetséges hibaelhárításban, illetve 

jelentette a NISZ felé az üzemeltetési problémákat és konzultált a NISZ illetékeseivel 

azok elhárításáról. Segítette a kutatószolgálat munkáját az e-levéltári rendszert érintő 

kutatói kérdések megválaszolásával, részben a kutatószolgálaton keresztül, részben 

közvetlenül a kutatókkal egyeztetve személyesen, telefonon és e-mailben, valamint 

magyar és angol nyelvű általános kutatói tájékoztató készítésével. 

Az észlelt hibák ellenőrzés után részletes leírással kerültek továbbításra a NISZ felé, akik 

kérésére rendszeresen kellett tesztelni javításokat, javítási próbálkozásokat. Megtörtént a 

vállalkozó részéről megvalósuló javítások tesztelése, a fennálló problémák jelzése. Itt is 

meg kell jegyezni, hogy a Tessella és a Scope Ag. felé a hiányzó support szerződés 

rendkívül súlyos és komoly kockázatot jelent a jövőre nézve. 

8. Közművelődés (pályázatok, kiállítások, rendezvények, kulturális programok) 

 

Tudományos-szakmai pályázatok 

 

A BFL tudományos, közművelődési és ismeretterjesztő munkáját 2014-ben is 

döntően pályázati pénzekből tudta megvalósítani. Ezen tevékenységeink színvonalas 

műveléséhez ebben az évben összesen 52.120.501 Ft-ot nyertünk a különböző NKA 

pályázatokon. Ehhez járult még a Civil Alap 2014 pályázati programból 2014-ben 

beérkezett: 10.000.000 Ft., valamint Közjegyzők a Közösségért Alapítvány 6.000.000 

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 

2014. évben 1.346.000 Ft. került felhasználásra. A TÁMOP esetében 1.192.858 Ft, az 

EKOP esetében 9.743.895 Ft. érkezett 2014-ben, ám ezek 2013 évi teljesítések 

utólagos elszámolásai. Az ENArC projekt keretében 2014-ben 6.685.094 Ft érkezett a 

BFL-be a projekt céljainak megvalósítására. 
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A 2014. évi és a 2013. évről áthúzódó pályázati források az alábbiak: 

 

2013-RÓL ÁTHÚZÓDÓ PÁLYÁZATOK 

NKA 

azonosító pályázat neve kapott összeg 

(Ft) 

státusz 

3512/8 Vázsonyi Vilmosné Szalkai Schwarz Margit 1946-47-

ben keletkezett emlékiratának forráskiadása 

(szerzői, szerkesztői tiszteletdíjra) 

450.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3513/00434 Kárpátaljai Területi Levéltár Beregszászi Osztályának 

magyar provinenciájú fondjai és leírási egységei … 

című kötet újra kiadására (szerkesztői, fordítói 

honoráriumra, nyomdaköltségre) 

1.200.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3508/00910 A levéltári szabványok kidolgozásához és 

fejlesztéséhez kapcsolódó műhelymegbeszélések 

szervezésére és lebonyolítására (résztvevők utazási 

és étkezési költségeire) 

400.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3338/1 Magyar Levéltári Portál 2013. évi fejlesztése, 

szolgáltatásainak bővítése (szerkesztői, szerzői 

honoráriumok és járulékai, informatikai támogatás, 

programozás, fordítás) 

1.700.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3532/00336 MLP tartalombővítés (adatfeltöltésre, -rögzítésre, 

digitalizálásra való előkészítésre, informatikai 

szolgáltatásra) 

15.000.000 

(13.192.151.- 

2014-ben 

érkezett) 

megvalósult, 

elszámoltuk 

 

OTKA 

azonosító pályázat neve kapott összeg 

(Ft) 

státusz 

K 105953 Lakás, ház, lakhatás Bp.-en: épített formák és 

diszkurzív terek, 1870-1945 (A budapesti lakásügy 

forrásainak feltárása és adatbázisa) 2. szakasz 

450.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

 

 

2014 ÉVI PÁLYÁZATOK  

 

OTKA 

azonosító pályázat neve kapott összeg 

(Ft) 

státusz 

K 105953 Lakás, ház, lakhatás Bp.-en: épített formák és 

diszkurzív terek, 1870-1945 (A budapesti lakásügy 

forrásainak feltárása és adatbázisa) 3. szakasz 

1.346.000 folyamatban 

 

 

NKA 

azonosító pályázat neve kapott 

(beérkezett) 

összeg Ft) 

státusz 

3588/00245 URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv VIII. kiadvány 

megjelentetésére és közzétételének 

nyomdaköltségére 

579.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3509/01115 Magánszemélyek őrizetében lévő fővárosi 

érintettségű maradandó értékű személyes 

magániratok megvásárlására 

1.800.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3510/00538 Idegen nyelvű szakkönyvek, levéltár-tudományi 

szakirodalmi művek és várostörténeti alapmunkák 

300.000 megvalósult, 

elszámoltuk 
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beszerzésére  

3512/00067 Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 

1708-1710 című szakmai kiadvány előkészítésére 

500.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3512/00068 A Fővárosi Tanács, a Fővárosi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága és szakigazgatási szervei 

intézménytörténete 1983-1990 című levéltári 

segédlet előkészítésére (II. ütem) 

497.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3511/03784 Klösz György fotóalbumának restaurálásának I. 

ütem 

1.000.000 áthúzódik 

2015-re 

3533/00137 A Budapest Főváros Levéltára állományvédelmi 

műhelyeinek tevékenységéhez szükséges szakmai 

anyagok és eszközök beszerzésére 

3.800.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3543/00133 Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú 

távú megőrzését szolgáló állományvédelmi 

szolgáltatásra 

1.250.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3208/00473 Az Ybl Miklós bicentenárium - a magyar építészet 

éve keretében konferencia és oktatási, 

ismeretterjesztő program megvalósítására 

2.400.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3542/00244 BFL közönségszolgáltatási tereinek - kutatóterem, 

előadóterem - látogatóbarát fejlesztésére 

2.400.000 részben 

áthúzódik 

3508/01150 Budapesti hétköznapok 1914 - A nagy háború 

hátországának életképei c. konferencia rendezésére 

1.480.000 megvalósult, 

elszámolás 

idén 

3588/00326 URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv IX. kötetének 

közzététele 

579.000 áthúzódik 

2015-re 

3588/00347 Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 

1699-1703 című forráskiadvány közzétételére 

465.000 áthúzódik 

2015-re 

3588/00346 A Mannó család története c. forráskiadvány 

közzétételére 

474.000 áthúzódik 

2015-re 

3588/00348 Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt című 

forráskiadvány közzétételére 

276.000 áthúzódik 

2015-re 

3562/00007 Levéltári gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök 

(savmentes dobozok) beszerzésére 

1.200.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3504/01406  „Egy a múltunk..” egyházi és határon túli magyar 

levéltárosok II. szakmai mesterkurzusára 

1.549.000 megvalósult, 

elszámoltuk 

3513/452 MLP digitális tartalomfejlesztésére 2. szakasz 7.309.350 

(8.121.500 

tám.) 

áthúzódik 

2015-re 

3412/08878 Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig című 

kiadvány megjelentetésére 

3.600.000 

(4.000.000 

tám.) 

megvalósult, 

elszámoltuk 

3222/00002 Az Ybl Miklós bicentenárium - a magyar építészet 

évéhez kapcsolódó online archívum létrehozására 

3.100.000 

(3.500.000 

tám.) 

áthúzódik 

2015-re 

3208/00557 Az Ybl Miklós bicentenárium - A magyar építészet 

éve keretében két szakmai kiállítás megvalósítására 

4.320.000 

(4.800.000 

tám.) 

megvalósult, 

elszámolás 

idén 

 NKA pályázatokból 2014-ben beérkezett támogatás 52.120.501  

 NKA és OTKA pályázatok 53.466.501  

 

TÁMOP          1.192.858 

 

EKOP           9.743.895 

 

ENArC          6.685.094 

 EU-s pályázatokból 2014-ben beérkezett 17.621.847  



45 

 

 

Közjegyzők a Közösségért Alapítvány támogatása   6.000.000 

 

Kormányzati támogatások: 

 

forrás támogatás neve kapott összeg státusz 

Külügyminisztérium A beregszászi levéltár helyzetének 

komplex felmérésére, állományvédelmi 

munkálatok lebonyolítására 

(Kedvezményezettként) 

16.960.000 

(21.200.000 

tám.) 

áthúzódik 

2015-re 

Miniszterelnökség Civil Alap - 2014 pályázati program: 

Budapest Főváros Levéltára 

programsorozata a Magyar Holokauszt 

Emlékév 2014 keretében 

10.000.000 megvalósult, 

elszámolás 

idén 

  26.960.000  

 

Egy sikeres pályázat már a páyázatírási szakaszban jelentős erőfeszítséeket 

igényel, a megvalósítási szakaszban pedig fokozottan. A BFL az összességében 

104.048.348 Ft értékű pályázati forrással ésszerűen, hatékonyan gazdálkodott, az 

eredmények kiállításokban, internetes és hagyományos publikációkban és – a pályázat 

tárgyától függően – a BFL ill. az önkormányzat vagyonát növelő beruházásokban 

realizálódtak. 

 

Magyar Levéltári Portál 

 

Az egykori Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya 2008-

ban intézményünket bízta meg az önkormányzati levéltárak közös portáljának 

elkészíttetésével és a levéltári adatbázisok számára egy közös keresőfelület 

kialakításával. A portált 2009 májusa óta folyamatosan üzemeltetjük, a kutatható 

állomány – metaadatok és digitalizált képek – folyamatos bővítésével. A Magyar Levéltári 

Portálon 2014 végén több mint egy millió BFL-es dokumentum (ügyirat, terv, térkép, 

fotó) adatai érhetők el, valamint a BFL iratanyagairól készült közel 500 ezer digitális 

felvétel. 

A portál tartalma egy NKA-s pályázat eredményeképp jelentősen bővült 2014-

ben: a megyei, városi, egyetemi és egyházi levéltárak kiadványainak digitalizálása után 

79844 oldal vált elérhetővé az MLP-n. Ezzel egyidejűleg gyarapodott a BFL anyagait leíró 

árvaszéki, terv, tanácsülési jegyzőkönyvi, választói névjegyzék, fogolytörzskönyv és 

egyesületi adatbázis. Az MLP archontológiai adatbázisa az 1948–1989 közötti fővárosi 

párt- és az 1950–1990 közötti tanácsi tisztségviselők adataival bővült. 

Összességében a pályázat megvalósítása során az MLP adatbázisai 101.512 

rekorddal és 234.600 oldal (ebből 79.844 oldal levéltári kiadvány) digitális tartalommal 

bővültek. 
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Kiállítások, konferenciák 

 

A 2014. január 1-jével létrehozott Tájékoztatási és közművelődési osztály 

tevékenysége a hagyományos közigazgatási és történeti kutatásokban betöltött 

funkciókon túl (a levéltár tudományos profilját érintő feladatok szervezése továbbra is az 

osztályhoz tartozó intézeti titkár feladata maradt) a levéltáraknak a szélesebb 

nagyközönség felé nyitó, kulturális, közművelődési, levéltár-pedagógiai feladatai 

koordinálására irányul. Emellett olyan adminisztrációs feladatok kerültek az új 

osztályhoz, amelyeknek eddig nemigen volt gazdája. Számos és sokrétű feladat „zúdult” 

az osztályra, esetenként szükség lenne plusz munkaerőre is, főleg akkor, amikor több 

rendezvény torlódik egymásra.  

Rendezvényeink reklámozására, a sajtó elérésére az év végéig előrelépések történtek. 

Az őszi rendezvényeinkre már rendszeresen kijöttek 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.  

 

Konferenciák 

1. 2014. január 31. Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az 

államszocializmus időszakáig – Budapest Főváros Levéltára, az ELTE TáTK 

Történeti Szociológia Tanszéke, a Hétfa Kutatóintézet és a „Vízhasználat, 

vízszabályozás és társadalom a 13–20. századi Magyarországon” OTKA-

kutatócsoport közös szervezésében. A konferenciának Budapest Főváros Levéltára 

adott helyet. A rendezvény technikai hátterének megszervezésében vettünk részt.  

2. 2014. április 8-9. „Életmódja építész” – tudományos konferencia Ybl Miklós 

születésének 200. évfordulója alkalmából. A konferenciára Magyar 

Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti 

Intézete, Budapest Főváros Levéltára, a Budapesti Műszaki Egyetem 

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, a Forster Gyula Nemzeti 

Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ–Építészeti Múzeum valamint a Hild–

Ybl Alapítvány közös rendezésében került sor. Budapest Főváros Levéltára a 

konferencia második napjának adott helyet. A 2014. év egyik központi levéltári 

projektje volt az Ybl Miklós születésének bicentenáriumához kapcsolódó 

programsorozat, melynek megvalósításával a BFL egyben az országos 

programsorozat egyik központjaként, motorjaként és szakmai-tudományos 

rendezvényeinek fő szervezőjeként játszott szerepet.  Hidvégi Violetta részt vett az 

április 6-i születési évfordulóra időzített – az MTA BTK Művészettörténeti 

Intézetével, a Forster Központtal, a BME Építészettörténeti és Műemléki 

Tanszékével, ill. a Hild-Ybl Alapítvánnyal közösen tető alá hozott – tudományos 

konferencia szervezésében. E tanácskozás második, nagy közönséget vonzó 

napjának a BFL volt a házigazdája. Az április 9-i látogatói létszám 120 körül 

mozgott. A konferencia az NKA A2006/N2127 sz. pályázata támogatásával 

valósult meg. Hidvégi Violetta volt (Ritoók Pál mellett) a Várkertbazárban 

áprilisban megnyílt Ybl-kiállítás egyik rendezője is, amelyhez a BFL-ben őrzött 

http://www.budapest.com/budapest_kalauz/kultura/muzeumok.hu.html
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tervhagyatékra támaszkodó reprezentatív kötet is készült. (: A modern reneszánsz 

derült idomai. Válogatás Ybl Miklós (1814–1891) épületeiből. Szerk.: Hidvégi 

Violetta, Ritoók Pál, Vasáros Zsolt. Narmer Építészeti Stúdió, Budapest, 2014. 309 

p.)  A Várbazárban levő Ybl kiállításból utazó kiállítás is készült, melynek 

állomásai: Eger, Szolnok, Balatonfüred, Fót, Kecskemét, Székesfehérvár, Pécs, 

Budapest SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar. 

3. 2014. május 6. A levéltári szabványok és alkalmazásuk kérdései – Budapest 

Főváros Levéltára rendezésében került sor a konferenciára. A téma iránti 

érdeklődést a látogatók magas száma (száz körül) is mutatja. A rendezvény az 

NKA 3508/910 számú pályázata támogatásával valósult meg. A konferencia 

napjának előkészítésében, lebonyolításában vettünk részt.  

4. 2014. szeptember 17. Budapesti hétköznapok – a Nagy háború 

hátországának életképei – A konferencia szervezésében Budapest Főváros 

Levéltára mellett a következő intézmények vettek részt társszervezőként: MTA 

BTK Történettudományi Intézet; Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar; 

Legenda Közművelődési Egyesület. A rendezvény az NKA 3208/01150 sz. 

pályázata támogatásával valósult meg. A nyertes pályázat anyagát osztályunk 

állította össze, értelemszerűen a szervezési munkálatokat is mi végeztük. A 

konferencia látogatottsága 100 fő körül mozgott. 

5.  2014. november 18-án, a Levéltári Napon került sor a Holokauszt Emlékév 

keretében a „Holokauszt Budapest társadalomtörténetében” c. konferencia 

megrendezésére, amelynek előkészítését osztályunk végezte. Az egész emlékévi 

programsorozat eredményének tekinthető, hogy kb. fele-fele arányban adtak elő 

levéltári munkatársak és a téma neves külső szakértői, akik egyben kutatóink is.   

 

Kiállítások 

1. A BFL 2013. évi Kós Károly vándorkiállítása újabb állomásaira érkezett 

(Kolozsvár, Sztána, Székelyudvarhely). Osztályunk az újabb színhelyeken lezajlott 

megnyitókról a BFL honlapján közölt híreket.    

2. 2014. január 24.  „Gerendayak a múlt tükrében” – kiállítás megnyitója a 

lábatlani közösségi házban. Osztályunk a kiállítás szállításának szervezésében vett 

részt, ill. a BFL és MLP honlapon számolt be a kiállításról.  

3. 2014. június 11. „Széttépett esztendők” – a Holokauszt budapesti 

megéléstörténete – a kiállítás megnyitója egyben a Nyitott Levéltárak 2014 

országos programsorozat nyitó rendezvénye volt. A kiállítás a Magyar Holokauszt 

Emlékév – 2014 keretében, a Miniszterelnökségi Hivatal Civil Alap támogatásával 

valósult meg, a megnyitót a Magyar Levéltárosok Egyesülete támogatta. A 

kiállítás nagyobb részt az utóbbi években begyűjtött személyi és családi, valamint 

a kirekesztés és üldözés mindennapi rutinja során keletkezett hivatali iratok 

felhasználásával törekedett újszerű képet adni nem csak az 1944/45. évek 

eseményeiről, hanem az előítélet, kirekesztés, diszkrimináció, üldözés, kifosztás, 

megsemmisítés hosszú időszakot átfogó folyamatairól, gyökereiről is, mindennek 

a lakóközösségek, munkahelyek, családok miliőjében megnyilvánuló jelenségeiről 

is.  
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A kiállítás főrendezője Horváth J. András volt, de az ezt megalapozó nagyarányú 

anyagfeltárásban számosan részt vettek. Maga a kiállítás elkészítése is a levéltár 

különböző osztályait összefogó csapatmunkává vált. A kiállítás egy része eleve 

vándoroltatható kivitelben készült, és nem sokkal lebontása után, december 3-án 

Szombathelyen nyílt meg. A kiállítás megtekintése során sokakban 

megfogalmazódott az az igény, hogy anyagát tartósan is hozzáférhetővé kellene 

tenni. Az összegyűjtött anyag alapján elkészült egy tematikus honlap tartalma, 

melynek informatikai keretrendszerét is átadták, s az adatfeltöltést követően 

rövidesen a nyilvánosság elé tárhatjuk. Az emlékév számos intézményközi 

együttműködésre is alkalmat adott, melyek közül kiemelésre kívánkozik a Nyílt 

Társadalom Archívum által koordinált Csillagos Házak programmal történt 

kooperáció. A csillagoshazak.hu honlap gazdagítása céljából levéltárunk több ezer 

oldalnyi digitalizált iratot bocsátott rendelkezésre, és a házaknál szervezett 

megemlékezés sorozatra készülők számára kiemelten igyekezett biztosítani a 

levéltári adatokhoz való hozzáférést.  

4. 2014. október 28. Az Ybl-Bicentenárium keretében két kiállítás megrendezésében 

vett részt Budapest Főváros Levéltára. Az NKA 3208/00557 sz. pályázata 

támogatásával, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építészettudományi Kar oktatói 

és diákjai részvételével született meg a „Ybl Miklós épületeit bemutató 

makett és tablókiállítás, amelynek a Magyar Nemzeti Múzeum Rotunda-terme 

adott helyett egy hónapon át. A kiállítás jelenleg Tapolcán tekinthető meg. 

5. 2014. november 27. A BME Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki 

Tanszékkel való együttműködésben jött létre az Ybl-házsorsok az Unger-háztól 

a Kálvin térig c. kiállítás Budapest Főváros Levéltára előcsarnokában és 

kiállítótermében. Ybl Miklós a címben jelzett területen álló házainak 

építéstörténetét, későbbi sorsukat, átalakításaikat, műemléki védettségük 

történetét. A kiállítás megnyitójára napvilágot látott a kapcsolódó, többszerzős 

kötet is, amelynek egyik szerkesztője és bevezető tanulmányának szerzője 

szintén Hidvégi Violetta volt. A megnyitó az egyik leglátogatottabb rendezvényünk 

volt, több mint 120-an vettek részt rajta. A kiállítás 2015. április 6-áig tekinthető 

meg.  
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Honlap-és könyvbemutatók 

1. 2014. március 20. MAPIRE (Historical maps of the Habsburg Empire) honlap 

bemutatására. (http://mapire.eu/hu/) A Habsburg Birodalom és az Osztrák-

Magyar Monarchia történelmi térképeit modern térinformatikai eszközökkel 

közzétevő honlap az Osztrák Állami Levéltár (Österreichisches Staatsarchiv), 

Budapest Főváros Levéltára, az ARCANUM Adatbázis Kft, a Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum valamint az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszéke 

együttműködésének köszönhetően jött létre. A sikeres bemutatót követően az 

Élet és Tudomány 2014. április 25-i számában az A tudomány eredménye első 

kézből rovatban megjelent egy rövid összefoglaló a honlapról. 

(http://bfl.archivportal.hu/data/gallery/images/honlapra.jpg ) 

 

 

2. 2014. április 29. Géra Eleonóra: Kőhalomból (fő)város. Buda város 

hétköznapjai a 18. században című könyvének bemutatója a L’Harmattan 

Kiadó, a Könyvpont Kiadó, az ELTE BTK Történeti Intézete Művelődéstörténeti 

Tanszéke és Budapest Főváros Levéltára 

szervezésében.(http://www.harmattan.hu/konyv_1135.html) 

http://mapire.eu/hu/
http://bfl.archivportal.hu/data/gallery/images/honlapra.jpg
http://www.harmattan.hu/konyv_1135.html
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3. 2014. november 3-án került sor Budapest Főváros Levéltára, a Kárpátaljai Állami 

Levéltár és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös szervezésében 

az említett levéltárak együttműködéséből született kiadvány bemutatására. A BFL 

és a Kárpátaljai Állami Levéltár 2006-ban együttműködési megállapodást írt alá, 

amelynek egyik eredménye – az állományvédelmi, restaurálási munkán és a 

digitalizálási programon túl – a Mihajlo Miszjuk és Kutassy Ilona munkájából 

született A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar 

provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és 1938–1944/1945 

között c. kiadványának most bemutatott második, bővített kiadása. Orosz Ildikó, 

a könyvbemutatónak helyt adó Rákóczi-főiskola elnöke köszöntőjében kiemelte: 

az együttműködés segít a közös gyökerek feltárásában. Kárpátalja ugyanis több 

nemzet közös élettere, az egyforma múltkép kialakulása pedig elengedhetetlen 

ahhoz, hogy a jövőkép is egységesen alakuljon. Ezért fontos, hogy megmaradt 

értékeink ne vesszenek el. Á. Varga László, Budapest Főváros Levéltárának 

nyugalmazott főigazgatója és Kutassy Ilona, a Kárpátaljai Állami Levéltár 

igazgatóhelyettese a könyv kapcsán elmondta: abban a beregszászi levéltár közel 

1600, az említett időszakot felölelő fondjának leírása és jellemzése található meg 

földrajzi és fondmutatóval, tárgyiratokkal, anyakönyvekkel egyetemben. A könyv 

szerzőpárosa a kiadvány összeállításnál nagy hangsúlyt fektetett a magyar és az 

ukrán tartalom helyes érzékeltetésére is. A könyv szomszédos oldalain így 

ugyanaz a szöveg található meg ukrán és magyar nyelven. A fővárosi levéltár 

által kiadott munka a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 300 példányban 

jelent meg. (http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/konyvbemutato-a-

rakoczi-foiskolan/ ) A kötet hazai bemutatója november 4-én a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban történt meg. 

4. 2014. november 27. Az Ybl-kiállítás megnyitójával egy időben mutattuk be a 

kiállításhoz kapcsolódó, Hidvégi Violetta és Marótzy Katalin szerkesztésében 

megjelent „Ybl-házsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig” c. igényes 

kivitelezésű tanulmánykötetet. A könyvvel az „Év levéltári kiadványa” felhívásra 

is benevezünk.  

 

Egyéb rendezvények 

 

1. 2014. március 24. Sajtótájékoztató 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 

program teljesítéséről.  

2. 2014. május 17–18. Múzeumok Majálisa – 19. alkalommal került 

megrendezésre. Budapest Főváros Levéltára a Magyar Levéltárosok Egyesületével 

és a Magyar Nemzeti Levéltárral közös sátorban képviseltette magát. Az ez évi 

sikeres részvétel után, a jövő évben önállóan szeretnénk megjelenni a 

rendezvényen.  

3. 2014. június 21. Múzeumok éjszakája – Budapest Főváros Levéltára az OSA 

Archívum partnereként vett részt a rendezvényen. Programunk a vártnál nagyobb 

érdeklődést keltett, a látogatók száma meghaladta a nyolcvanat. A „Széttépett 

esztendők” kiállítást szinte mindenki megtekintette, a levéltár műhelyeire, az itt 

folyó munkára majdnem 50-en voltak kíváncsiak. A rendezvényünk sikerében az 

is fontos tényezőként említhető, hogy a hivatalos programkezdet előtt két órával 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/konyvbemutato-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/konyvbemutato-a-rakoczi-foiskolan/
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megnyitottuk kapuinkat a nagyközönség előtt. A jövőben meggondolandó néhány, 

közelben fekvő intézménnyel való közös programkínálat összeállítása.  

4. 2014. szeptember 26. Kutatók éjszakája – Sajnos, a programban való 

részvételünk – az alapos előkészítés ellenére – nem járt sikerrel. A 

regisztráltaknak is csak töredéke jelent meg programjainkon. Meggondolandó, 

hogy jövőre részt vegyünk-e a rendezvényen. 

5. 2014. október 14-16. Második alkalommal rendezte meg levéltárunk az Egyházi 

és határon túli magyar levéltárosok szakmai továbbképzését, amely az NKA 

3504/01406 sz. pályázata támogatásával valósult meg. A háromnapos 

rendezvény fő célja volt, hogy a határon túli és egyházi levéltári szakemberek 

minél mélyebb tudást szerezhessenek a 21. század technikai vívmányainak 

beilleszthetőségéről a levéltári munkafolyamatokba. A továbbképzési program 

egyben a Kárpát-medencei levéltárak egyik fontos együttműködési formáját 

jelenti. A képzésen harmincegy kolléga vett részt, hatan a magyarországi egyházi 

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

Szlovákia, Ukrajna) levéltáraiból, illetve könyvtáraiból érkeztek. A résztvevők a 

képzés tematikája szerint öt csoportba kerültek beosztásra, és 

forgószínpadszerűen váltották egymást a kijelölt munkaállomásoknál, ahol a BFL 

szakképzett munkatársai fogadták a kollégákat.  

  

 

A képzés résztvevői a BFL épülete előtt 

 

A gyakorlati képzést az összes csoport számára közösen tartott elméleti oktatás 

előzte meg, ahol három kollégánk tartott előadást az adatbázis-építés, SDB, OCR, 

digitális állományok archiválása és mentése, kipublikálás témákban. A csoportok 

irányítását, mozgását a különböző színű programfüzetek segítették, amelyekben 

megtalálhatták a beosztásukat és a képzés helyét. A képzésen szerzett tudás 

megőrzésére a kollégák számára egy 44 oldalas oktatási segédanyagot 

készítettünk, amely a gyakorlati foglalkozáson elhangzottak írásbeli 

összefoglalását tartalmazza. A résztvevők a kurzus befejeztével tanúsítványt 

kaptak a képzés elvégzéséről. A továbbképzés mind szakmai, mind pedig a 

levéltárközi kapcsolatok szempontjából sikeresnek tekinthető, lehetőséget adott 
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nemcsak új ismeretek szerzésére, hanem a hét országból érkezett levéltári 

kollégák közötti kapcsolatok erősítésére is.  

6. 2014. október 21. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara és 

Budapest Főváros Levéltára szervezésében, az NKA 3208/00473 sz. pályázata 

támogatásával került sor az „Ybl építészete a környezetünkben” című 

középiskolások számára rendezett vetélkedő lebonyolítására a Kar Thököly úti 

épületében. A nagysikerű vetélkedő előkészítésében, pénzügyi lebonyolításában 

vettünk részt. A vetélkedő célja Ybl Miklós építészeti munkásságának minél 

szélesebb körben történő megismertetése volt, 12 középiskola 27 csapata 

mérkőzött meg színvonalas előadásokkal, prezentációkkal és kisfilmekkel. A 

résztvevők között voltak gimnáziumi, építészeti, művészeti oktatásban tanuló 

diákok, az ország több területéről. A versenyzők elsősorban saját környezetükben 

– városukban, településükön, vagy kirándulási célpontként – kutatták fel Ybl 

Miklós tevékenységének nyomait, tágabb értelemben az általa képviselt értékek 

összefüggésében mutatták be saját környezetüket, vagy az általuk kiválasztott 

helyszínt. (http://bfl.archivportal.hu/id-2161-

ybl_epiteszete_kornyezetunkben_epiteszet.html) 

 

Levéltár-pedagógiai programok 

 

1. 2014. február-március Nagyszüleim világa – a TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010 

számú Európai Uniós pályázat 2014. január 1-jén fenntartási időszakába lépett. 

Ezt követően a levéltár a partnerként közreműködő iskolákkal 5 éven át, évi egy-

egy foglalkozással tartja fenn a kapcsolatot. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 

Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium hetedik-nyolcadik osztályos diákjaival 

ennek keretében rendeztünk vetélkedőt 16 négyfős csapat részvételével, 

amelynek döntőjére 2014. március 5-én került sor a Gimnáziumban. A vetélkedő 

programjának összeállításában, annak lebonyolításában részt vettek osztályunk 

munkatársai.  

2. 2014. március 24. Sajtótájékoztató 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 

program teljesítéséről. A pályázat keretében 7 oktatási intézménnyel 

együttműködve indult meg a BFL oktatási projektje. 2012 őszén kezdődtek meg a 

rendhagyó történeti órák, amelyek mind a diákok, mind tanáraik körében nagy 

sikert arattak, több esetben a tervezett résztvevői létszámot jóval meghaladó 

érdeklődés mellett zajlottak a foglalkozások. Jelenleg a fenntartási időszakban 

vetélkedőket szervezünk az iskolák részére. 

(http://bfl.archivportal.hu/index.php?action=print&news_id=2088) 

3. 2014. április Iskolakapun Kívüli Program – A Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztály támogatásában 

levéltárunk 2013-ban csatlakozott az Iskolakapun Kívüli Program elnevezésű 

rendezvénysorozathoz, amelynek során 2014 áprilisában 6 alkalommal 84 fiatal 

látogatott el levéltárunkba és vett részt a „Régi poros papírok vagy millió izgalmas 

olvasmány? – Mivel foglalkozik a levéltár?” és a „Honnan jöttünk, mit hoztunk 

magunkkal? – kulcs a családom történetének kutatásához” c. foglakozásainkon. 

Osztályunk az iskolákkal való kapcsolattartásban vett részt.  

http://bfl.archivportal.hu/id-2161-ybl_epiteszete_kornyezetunkben_epiteszet.html
http://bfl.archivportal.hu/id-2161-ybl_epiteszete_kornyezetunkben_epiteszet.html
http://bfl.archivportal.hu/index.php?action=print&news_id=2088
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4. Buda, Pest és Óbuda egyesítésének 141. évfordulóján, 2014. november 17-én 

délután került sor a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, 

Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztálya és Budapest Főváros 

Levéltára által együtt szervezett városismereti vetélkedő döntőjére, melyben tíz 

csapat vett részt. A rendezvénynek intézményünk adott otthont és a jövőben is 

levéltárunk fogja koordinálni a várostörténeti vetélkedő kiírását. A vetélkedő 

programját két kollégánk, Rácz Attila és László Zsófia, állította össze és vezette 

le. ( http://budapest.hu/Lapok/Iskolakapun-k%C3%ADv%C3%BCli-program-

kispesti-gimnazist%C3%A1k-csapata-nyerte-a-v%C3%A1rosismeretei-verseny-

d%C3%B6nt%C5%91j%C3%A9t.aspx ) 

 

A győztes csapat: a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Harci 
Csivavák nevű csapata, felkészítő tanárukkal (Fotó: Németberta Sándor, budapest.hu) 

 

Levéltár látogatások 

 

A már fentebb említett levéltári látogatások-vezetések mellett még kilenc alkalommal 

került sor levéltári vezetésre. Három alkalommal látogatott el az ELTE BTK egy-egy 

történészcsoportja (összesen 30 egyetemista), továbbá egy csoport érkezett a Károli 

Református Egyetemről, egy csoport a kolozsvári Babeș–Bolyai egyetemről, a Zrínyi 

Miklós gimnáziumból, a Németh László Gimnáziumból, a tatai Bláthy Ottó 

Szakközépiskolából a Kodolányi János Főiskoláról, a CEU-ról, valamint egy gyerekcsoport 

a Kult 13 nyári táborból. Összesen 278 látogató fordult meg a levéltár látogatások során.  

 

Várostörténeti atlasz 

 

Levéltárunk együttműködő partnerként bekapcsolódott a Magyarország városainak 

történeti atlasza c. OTKA-projektbe (Buda város történeti atlasza 1686–1848.), mely a 

Nemzetközi Várostörténeti Bizottság (CIHV) történeti városatlasz programja 

magyarországi megvalósításának egyik fázisát jelenti. Simon Katalin irányításával és 

szerzőségével készül Buda város történeti atlasza 1686–1848, ami mérföldkőnek 

ígérkezik a városegyesítés előtt Buda kutatásában. 2014-ben az adatbázis-építés 

befejezése, a tematikus térképek tervezése és a kézirat elkészítése volt a feladat. 

 

 

 

 

http://budapest.hu/Lapok/Iskolakapun-k%C3%ADv%C3%BCli-program-kispesti-gimnazist%C3%A1k-csapata-nyerte-a-v%C3%A1rosismeretei-verseny-d%C3%B6nt%C5%91j%C3%A9t.aspx
http://budapest.hu/Lapok/Iskolakapun-k%C3%ADv%C3%BCli-program-kispesti-gimnazist%C3%A1k-csapata-nyerte-a-v%C3%A1rosismeretei-verseny-d%C3%B6nt%C5%91j%C3%A9t.aspx
http://budapest.hu/Lapok/Iskolakapun-k%C3%ADv%C3%BCli-program-kispesti-gimnazist%C3%A1k-csapata-nyerte-a-v%C3%A1rosismeretei-verseny-d%C3%B6nt%C5%91j%C3%A9t.aspx
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Az intézmény által kiadott kiadványokon túl ki kell emelnünk a munkatársaink 

által megjelentetett publikációkat, az általuk tartott előadásokat, továbbá azon elkészült 

köteteket, kötetszerkesztéseket, tanulmányokat, a melyeket a 6. számú mellékletben 

soroltuk fel, a 2014-es évben megjelent kiadványaink listáját a 7. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 A BFL munkatársai továbbra is részt vállalnak a felsőoktatási intézmények oktató 

tevékenységében. Jelenleg Kenyeres István, Sipos András tart órákat különböző 

budapesti egyetemi és főiskolai karokon.   

A magyar levéltárügy irányításában, szervezésében az alábbi BFL-es kollégáknak 

volt 2014-ben is meghatározó szerepe: 

Szakmai, társadalmi szervezetekben való részvétel  

Kenyeres István a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa (volt Önkormányzati 

Levéltárak Tanácsának) elnöke; egyúttal az NKA Közgyűjteményi kollégiumának vezetője 

Breinich Gábor továbbra is vezeti a Magyar Levéltárosok Egyesülete Informatikai 

Szekcióját, továbbá elnöke a Budapesti Honismereti Társaságnak;  

Kenyeres István ás Haraszti Viktor tagja a Magyar Levéltárosok Egyesülete 

Választmányának 

Horváth J. András a Levéltári Szemle főszerkesztője; 

Kenyeres István főszerkesztője a Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány által 

megjelentetett folyóiratnak, a FONS-nak és tagja a Századok szerkesztő-bizottságának 

Koltai Gábor szerkesztőbizottsági tagja a Korall Társadalomtörténeti Folyóiratnak 

Jung Eszter az URBS szerkesztőségi titkára. 

 

A szakminiszter által kinevezett szakmai testületekben való képviselet 

Haraszti Viktor és Kenyeres István tagja a Levéltári Kollégiumnak,  

Sipos András tagja a magyar levéltárak felügyeletét ellátó szakfelügyeleti szervezetnek; 

vezetője a Levéltári Szabványügyi Bizottságnak  

Tomasek Lászlóné a retrospektív levéltári szakbibliográfiát összeállító bizottság tagja. 
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9. Hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatok 

1. 2014. február 11-12. ICARUS fenntarthatósága kétnapos workshop Bécsben. 

Helye: Campus, Wirtschaftsuniversität  

2. 2014. február 24. Bécsi Városi Levéltár (Wiener Stadtarchiv) látogatása 

Brigitte Rigele igazgató asszony vezetésével Budapest Főváros Levéltárában – 

tapasztalatcsere e-levéltár, Scope, Tessela – a látogatás előkészítésében, 

lebonyolításában való részvétel 

3. 2014. április 4-5. Tagung des Arbeitskreises der Kommunalarchivarinnen 

und Kommunalarchivare – Bécs Városi Levéltár. 

4. 2014. június 24. – A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi kapcsolatok és Háborús 

Kegyeleti Főosztálya meghívására Budapestre érkezett Eduard Arkegyejevics 

Pagyerin ezredes, az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériuma Levéltári 

Szolgálatának főnöke valamint Igor Albertovics Permjakov, az Orosz Föderáció 

Védelmi Minisztériuma Központi Levéltárának főigazgatója. Budapest Főváros 

Levélára látogatásának apropóját az adta, hogy új levéltári épületet terveznek 

építeni, ehhez gyűjtenek nemzetközi tapasztalatokat.  

2014. június 25-28. A szentpétervári városi levéltárakat irányító 

SzentpétervárVáros Levéltári Bizottsága elnökének, Szvetlana Viktorovna 

Stukovának és Irina Boriszovna Seluhinának, a Szentpétervári Városi Központi 

Történelmi Levéltár igazgatójának látogatása Budapest Főváros Levéltárában. 

Közreműködő: Moszkvai levéltári delegáció Seres Attila képviseletében.  

5. 2014. július 15-én alapos előkészítés után aláírásra került a Beregszászi Levéltár 

és Budapest Főváros Levéltára három kiemelt célt megfogalmazó újabb 

együttműködési megállapodása. Az egyik cél a már korábban megjelent 

„Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi osztályának magyar 

provenienciájú fondjai és leírási egységei 1919-ig és 1938−45 között” című 

kiadvány bővített, ezúttal kétnyelvű kiadásának megjelentetésére irányult. A BFL 

történetében újszerű kezdeményezést takar a megállapodás másik két eleme. 

Egyrészt egy állományvédelmi program végrehajtását, melynek során a 

Beregszászi Levéltár mintegy 1200 ifm. iratanyagának savmentes tárolóeszközbe 

történő elhelyezése valósulhat meg, a szükséges állományvédelmi intézkedések 

(portalanítás, tisztítás, konzerválás) után. A másik cél a Beregszászi Levéltárban 

őrzött, 1856−1890 között készült ún. kataszteri térképek digitalizálásában és 

georeferált internetes közzétételében történő együttműködés. Összesen 8000, 

Bereg, Ugocsa és Ung vármegyék leírását tartalmazó térkép (térképszelvény) 

gazdagítja majd a Magyar Levéltári Portálon már közétett térképek sorát. A BFL 

munkatársai szervezik a szükséges eszközök beszerzését, kiszállítását és szakmai 

tapasztalataikkal a helyszínen segítik a tervek szerint jövő tavasszal záruló 

projektet. A projekt forrását -21.000.000 Ft. - Magyarország 

Külügyminisztériuma biztosítja. Budapest Főváros Önkormányzata a projektet 

befogadta és támogatja a BFL határon túli magyar érdekekben történő feladat 

megvalósítását. (http://www.karpataljalap.net/?q=2014/10/30/szakmai-

segitseg-beregszaszi-leveltarnak ) 

6. 2014. szeptember 9. Szabadkai Történelmi Levéltár, VII. levéltári nap. 

Téma: levéltári gyűjtemények, Csáki Tamás a BFL terv- és térképtárát 

ismertette. 

http://www.karpataljalap.net/?q=2014/10/30/szakmai-segitseg-beregszaszi-leveltarnak
http://www.karpataljalap.net/?q=2014/10/30/szakmai-segitseg-beregszaszi-leveltarnak
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7. 2014. november 7. 2014. november 14-15-én került sor St. Pöltenben az 5. 

Alsó-Ausztriai Levéltári Nap megrendezésére. A rendezvény külön blokkot 

biztosított a Topothek bemutatására, ahol előadást tartott Alexander Schatek, a 

topothek megalkotója, továbbá „gyakorló” topothékárusok, mint pl. Thomas 

Aigner az ICARUS részéről, beszéltek eddigi tapasztalataikról. A BFL képviselete 

az EU projekt miatt volt fontos.   

8. 2014. november 17-19. A félévenkénti ENArC konferencia megrendezésére 

Colmarban került sor, ahol egyben az új EU-s projektről is számos fontos 

információ hangzott el.  

9. 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 európai 

polgárok alkotó, kreatív módon vegyenek részt Európa sorsának alakításában. E 

gondolat jegyében a CO:OP 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 fantázianevet viselő projekttel. A projekt vezetője:  

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 partner intézmények 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 Levéltári Főigazgatóság, München, a St. Pölteni Püspöki Levéltár 

(Ausztria), Biscay Történeti Egyházi Levéltára, Madridi Egyetem, Nápolyi 

Egyetem, Grazi egyetem, Kölni egyetem, Balkán Intézet (Szerbia).Budapest 

Főváros Levéltára 92.534 Euro támogatásban részesül, a vállalt saját költsége 

138.800 Euro. A projekt megvalósítási időszaka: 2014. december 1. – 2018. 

november 30.  

10. A „Napkeletről jöttem, nagy palotás rakott városba kerültem”. Kós Károly világa, 

1912 című, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal közösen rendezett 

vándorkiállításunk Kolozsvárott került bemutatásra. A kiállítás Fabó Beáta által 

átdolgozott változata ez évben Sztánán nyílt meg. 2014-ben jelent meg a kiállítás 

Fabó Beáta és Anthony Gall által összeállított „Napkeletről jöttem nagy palotás 

városba kerültem. Kós Károly világa 1907–1914” című katalógusának angol 

nyelvű változata, amelynek bemutatója Kolozsvárott volt.  

 

Az év során együttműködési keret-megállapodás aláírására került sor a Kodolányi 

János Főiskolával, a Veritas Intézettel, illetve a Nemzeti Emlékezet Bizottságával. 

Hasonló megállapodások előkészítése folyik a Közszolgálati Egyetemmel, az MTA BTK 

Történettudományi Intézettel, a CEU-val és a Ferencvárosi Torna Clubbal.  

2014. november végén került sor a Szentpétervári Levéltári Bizottsággal való 

együttműködés aláírására, illetve folyamatban egy hasonló megállapodás előkészítése a 

moszkvai városi levéltárakat felügyelő Moszkvai Levéltári Főigazgatósággal.  
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10. Szakkönyvtár 

 

 Intézményünk szakkönyvtára továbbra is nélkülözhetetlen a mindennapi levéltári 

feldolgozó munkához, illetve a levéltári iratokban folytatott eredményes kutatáshoz. A 

könyvtár a rendezési, segédletkészítési feladatok nélkülözhetetlen háttérbázisa.  

A szakkönyvtér költségvetése az NKA 300.000 Ft-os pályázati keretéből és a 

Könyvtárellátó Nonprofit Zrt-nél lekötött 400.000 Ft-ból tevődött össze. „Az év levéltári 

kiadványa” 2013. évi díjaként nyertünk egy darab 25.000 Ft-os vásárlási utalványt a 

Balassi Kiadó könyveinek megvételéhez (ebből 11 darab könyvet vásároltunk a kiadó 

könyvesboltjában), és 25.000 Ft-os árengedményt bármelyik Arcanumos adatbázis 

megvételéhez. Ezt felhasználva szereztük be a Budapest című folyóirat teljes beszkennelt 

anyagát. 8 árverésen vettünk részt, ahol 18 db könyvet és 1 folyóiratot vettünk, 

összesen 50.485,- Ft értékben.  

A Könyvtárellátóval újra kötött szerződésünk alapján ingyenesen is kapunk 

könyveket, elsősorban múzeumi kiadványokat. A Könyvtárellátónál lekötött keretből 132 

könyvet vásároltunk eddig 367.058,- Ft értékben.  Az országos fölöspéldány-honlap 

folyamatos figyelése alapján hiányzó könyveket és folyóiratokat szereztünk be. Idén 

eddig 218 fölöspéldányjegyzéket néztünk át, ebből 54 alkalommal összesen 750 kötetet 

kértünk és kaptunk meg. Az NKA könyvbeszerzési pályázatán elnyert összeget 

felhasználtuk, megvettünk 72 db könyvet és 4 folyóiratot, 1 CD-t összesen 300.369,- Ft 

(nettó) értékben. Az NKA pályázatán nyert összeget tejes mértékben elköltöttük és 

elszámoltunk vele. A beérkező műveket folyamatosan feldolgoztuk. 

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. A folyóiratok adatbázisba 

rögzítése már korábban elkészült, most már csak az újonnan beérkezőket kell majd 

évente egyszer (mindig az újabb év elején) feldolgozni.  

A 2014. évben 1810 dokumentumot vettek állományba és dolgoztak fel a 

szakkönyvtár munkatársai 4.086.146 Ft értékben. Folytatódik a MATARKA (MAgyar 

folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) adatbázis feltöltése. 2014. 

január-november közt 9439 cikk került be az adatbázisba. A Nemzeti Innovációs Hivatal 

döntése alapján 2014. december 11-én a „Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek 

kereshető adatbázisa - MATARKA” nevű kutatási infrastruktúra megkapta a stratégiai 

jelentőségű kutatási infrastruktúra (SKI) minősítést. 

 

Kelt Budapesten, 2015. január 30-án. 
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Mellékletek 

  

 

1 sz. melléklet – Gyűjtőterület 

 

A. Szervellenőrzés 

 

Rendvédelmi és jogszolgáltatási szervek 

Sorszá

m 
Ellenőrzött szerv neve 

Ellenőrzés 

száma 

1. Fővárosi Törvényszék 2 

2. Fővárosi Törvényszék BV-csoportja 3 

3. Pesti Központi Kerületi Bíróság 2 

4. Budapesti Fegyház és Börtön 8 

5. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 1 

6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 1 

7. BRFK I. kerületi rendőrkapitányság 1 

8. BRFK Rendészeti Koordinációs Osztály 1 

9. BRFK Hivatala, Tüko 1 

10. BRFK Ellenőrzési Szolgálat 1 

11. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2 

12. BRFK Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály 1 

13. BRFK Hivatala 5 

14. BRFK felderítő főosztály vegyes bűncselekmények osztálya 2 

15. BRFK Bűnügyi Főosztály 1 

16. BRFK Értékelő osztály 1 

17. BRFK Tevékenység-irányítási központ 1 

18. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2 

Összese

n:  
  36 

 

 

 

 

Oktatási, egészségügyi, nevelési, közművelődési intézmények 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1. Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola 2 

2. Szókratész Két Tannyelvű Szakközépiskola 1 

3. Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Gimnázium és Szakközépiskola 1 

4. Kormos László Általános Iskola 1 

5. Széchenyi István Általános Iskola 1 

6. Lázár Vilmos Általános Iskola 1 

7. 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1.sz. Szakértői Bizottság 

tagintézménye 1 

8. Tátika-Napsugár Óvoda (Csepel) 1 

9. Vackor Óvoda (III.ker.) 1 

10. Hétszínvirág Óvoda (XI.ker.) 1 

11. Budapesti Művelődési Központ 3 

12. ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft 2 

Összesen:    16 

 

 

Gazdasági szervek 
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Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1. BKV Zrt. 15 

2. Fővárosi Közterület-fennntartó Zrt. 6 

3. FŐTÁV Zrt. 3 

4. BKK Közút Zrt. 1 

5. FŐKERT Nonprofit Zrt. 1 

6. FOK Nonprofit Kft. 1 

 Összesen: 
 

27 

 

 

Önkormányzatok 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1. Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal 6 

2. Budapest I. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

3. Budapest II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

4. Budapest III. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

5. Budapest IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

6. Budapest V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

7. Budapest VI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

8. Budapest VII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

9. Budapest VIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

10. Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

11. Budapest X. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

12. Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

13. Budapest XII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

14. Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

15. Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

16. Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

17. Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

18. Budapest XVII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

19. Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4 

20. Budapest XIX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

21. Budapest XX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

22. Budapest XXI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

23. Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

24. Budapest XXIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

Összesen:    33 

 

 

Államigazgatás területi szervei 

Sorszám Ellenőrzött szerv neve 
Ellenőrzés 

száma 

1 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 1 

2. Budapest Főváros Kormányhivatala 2 

3. Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 2 

4. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerv 1 

5. Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala 4 

Összesen:  10 

B. Selejtezési jegyzőkönyvek jóváhagyása 
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Rendvédelmi és jogszolgáltatási szervek 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve Jkv-ek  

1. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda 1 

2. Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1 

3. Pesti Központi Kerületi Bíróság 1 

4. Fővárosi Törvényszék 2 

5. Budai Központi Kerületi Bíróság 4 

6. XIII- és XIX. Kerületi Bíróság 1 

7. Nyári és Korsós Ügyvédi Iroda 1 

8. K. Soós Ügyvédi Iroda 1 

9. Nádas Ügyvédi Iroda 1 

10. Zalvári Ügyvédi Iroda 1 

11. XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 1 

12. IV. és XV. Kerületi Bíróság 1 

13. Németh és Haraszti Ügyvédi Iroda 1 

14. Simó Veronika Ügyvéd 1 

15. Zalavári György Ügyvéd 1 

16. Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala 1 

17. Budapesti Fegyház és Börtön 1 

18. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 6 

19. I. kerületi Rendőrkapitányság 13 

20. II. kerületi Rendőrkapitányság 20 

21. III. kerületi Rendőrkapitányság 23 

22. IV. kerületi Rendőrkapitányság 10 

23. V. kerületi Rendőrkapitányság 24 

24. VI. kerületi Rendőrkapitányság 11 

25. VII. kerületi Rendőrkapitányság 20 

26. VIII. kerületi Rendőrkapitányság 8 

27. IX. kerületi Rendőrkapitányság 20 

28. X. kerületi Rendőrkapitányság 3 

29. XI. kerületi Rendőrkapitányság 8 

30. XII. kerületi Rendőrkapitányság 3 

31. XIII. kerületi Rendőrkapitányság 35 

32. XIV. kerületi Rendőrkapitányság 41 

33. XV. kerületi Rendőrkapitányság 7 

34. XVI. kerületi Rendőrkapitányság 6 

35. XVII. kerületi Rendőrkapitányság 13 

36. XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 21 

37. XIX. kerületi Rendőrkapitányság 10 

38. XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 9 

39. XXI. kerületi Rendőrkapitányság 21 

40. XXII. kerületi Rendőrkapitányság 6 

41. BRFK Felderítő Főosztály 17 

42. BRFK Ellenőrzési Szolgálat 5 

43. BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály 7 

44. BRFK Bűnügyi Főosztály 2 

45. BFRK Humánigazgatási Szolgálat 13 

46. BRFK Központi Ügyeleti Főosztály 1 

47. BRFK Műszaki Osztály 3 

48. BRFK Rendészeti Koordinációs Osztály 4 

49. BRFK Gazdasági Igazgatóság 2 

50. BRFK Közrendvédelmi Főosztály 3 

51. BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály 4 
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Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve Jkv-ek  

52. BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály 6 

53. BRFK Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Főosztály 4 

54. BRFK Hivatala 10 

55. BRFK Szabálysértési és Koordinációs Osztály 3 

56. BRFK Szabálysértési és Képviseleti Osztály 1 

57. BRFK Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály 8 

58. BRFK Balesetmegelőzési és Közlekedési Osztály 1 

59. BRFK Bűnügyi Technikai Osztály 3 

60. BRFK Biztosítási Osztály 5 

61. BRFK Járőrszolgálati Alosztály 1 

62. BRFK Értékelő Osztály 22 

63. BRFK Informatikai Osztály 6 

64. BRFK Forgalomfelügyeleti és Biztosítási Osztály 2 

65. BRFK Dunai Vízirendészeti Kapitányság 2 

66. BRFK Bűnügyi Koordinációs Osztály 4 

67. BRFK Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztály 2 

68. BRFK Bevetési Osztály 2 

69. BRFK Egészségügyi Osztály 6 

70. BRFK Tevékenység Irányítási Központ 2 

71. BRFK Bűnmegelőzési Osztály 1 

72. BRFK Közgazdasági Osztály 1 

73. BRFK Ingatlankezelési Osztály 1 

74. BRFK Élelmezési Osztály 1 

75. BRFK Oktatási és Szociális Osztály 1 

76. BRFK Fogdaszolgálati Osztály 1 

77. BRFK Vegyes Bűncselekmények Osztály 1 

  Összesen: 517 

 

 

Oktatási, egészségügyi, nevelési, közművelődési intézmények 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve 
Jkv-ek 

száma 

1. Kiut Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1 

2. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Őszikék Idősek Klubja 1 

3. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Derűs Alkony Idősek Klubja 1 

4. Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Őszikék Idősek Klubja 1 

5. Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Indián Nyár Idősek Klubja 1 

6. Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 1 

7. Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Ezüst Kor Idősek Klubja 1 

8. Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1 

9. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Reménysugár Idősek Klubja 1 

10. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Nosztalgia-ház Idősek Klubja 1 

11. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Alacskai út 22) 1 

12. XVII. Ker. Önk. Gyermekjóléti Központ 1 

13. Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola 3 

14. Óperenciás Óvoda 1 

15. Tátika-Napsugár Óvoda 1 

16. Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 1 

17. Virányos Általános Iskola 1 

18. Budapest X. Kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 1 

19. Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 

20. Napraforgó Óvoda 1 
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Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve 
Jkv-ek 

száma 

21. Szinyei Merse Pál Gimnázium 1 

22. Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1 

23. Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 

24. Teleki Blanka Általános Iskola 1 

25. Vackor-Mókus Óvoda 1 

26. Pogány Frigyes Szakközépiskola 1 

27. Hermann Ottó Általános Iskola 1 

28. Kőbányai Aprók Háza Óvoda 1 

29. Kerek Világ Óvoda 1 

30. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 1 

31. Gyermekmosoly Óvoda 1 

Összesen:  33 

 

 

Gazdasági szervek 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv 
Jkv-ek 

száma 

1. FŐTÁV Zrt. 9 

2. CMB Holding Kft. (egykori felszámolt állami vállalatok, szövetkezetek) 6 

3. BKV Zrt. 3 

4. FÖKÉTÜSZ Kft. 1 

5. Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 1 

6. Fővárosi Vízművek Zrt. 1 

7. Dok-Invest Kft. (Dunabau 43.sz. ÁÉV iratai) 1 

Össze-

sen:  
  22 

 

 

Önkormányzatok 

Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve 
Jkv-ek 

száma 

1. Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal 4 

2. Budapest I. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4 

3. Budapest II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3 

4. Budapest III. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6 

5. Budapest IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

6. Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6 

7. Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

8. Budapest XII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3 

9. Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

10. Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

11. Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

12. Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 

13. Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3 

14. Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3 

15. Budapest XXIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

Összesen:   41 

 

 

 

Államigazgatás területi szervei 
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Sorszám Selejtezést bejelentő szerv neve 
Jkv-ek 

száma 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete 1 

2. 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Vezetői Háttértámogató 

Osztály 

1 

3. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári 

Szakigazgatási Szerv 

19 

4. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége 7 

5. Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 13 

6. Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 4 

7. 
Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó 

Szolgálat 

2 

8. Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás 1 

9. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság 2 

10. Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 1 

11. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága 

10 

12. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és 

Pénzügyőri Főigazgatósága 

6 

13. Pesterzsébeti Önkormányzat GAMESZ 1 

Összesen:  68 

 

 

C. Iratkezelési szabályzatok/Irattári tervek véleményezése 

 

Sorszám A szabályzatot beküldő szerv neve Alkalom  

1. Budapest VII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

2. Budapest XII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

3. Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

4. Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

5. Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

6. Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

7. Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

8. Budapest XIX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

9. Budapest XX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 

10. 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Vezetői Háttértámogató 

Osztály 1 

11. Ferencvárosi Közterület-felügyelet 1 

12. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság 1 

13. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete 1 

14. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1 

15. Főv. Önk. Idősek Otthona (Kútvölgyi út 20-22.) 1 

16. Főv. Önk. Idősek Otthona (Gyula) 1 

17. Nyírő Gyula Kórház 1 

18. Uzsoki utcai Kórház 1 

19. BKK Közút Zrt. 1 

20. FŐKERT Nonprofit Zrt. 1 

21. Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. 1 

22. FŐTÁV Zrt. 1 

23. Fővárosi Vízművek Zrt. 1 

24. Budapesti Történeti Múzeum 1 

Összesen:   24 

2. számú melléklet – Iratgyarapodás 
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Sorszám Jelzet Az irat megnevezése Évkör 
Terjedelem 

  

        Ifm Egyéb 

1. 
V.473.f 

Pestszentlőrinc megyei város iratai. Építési 

iratok  1921-1948 2,16   

2. 
VII.101.a. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Ügyviteli iratok 1901-1944 0,02   

3. 
VII.101.c. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Fegyenctörzskönyvek 1896-1944 0,80   

4. 
VII.101.d. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Rabtörzskönyvek 1896-1944 1,30   

5. 
VII.101.e. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Fogolytörzskönyvek 1896-1944 2,50   

6. 
VII.101.i. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Foglyokról készült nyilvántartások 1897-1947 2,00   

7. 
VII.101.j. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Fegyőrség nyilvántartásai 1896-1944 0,50   

8. 
VII.101.k. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Gazdasági nyilvántartások 1919-1948 0,27   

9. 
VII.101.o. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Elnöki iratok 

(1932)1946-

1947(1950) 0,15   

10. 
VII.101. p. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház 

iratai. Elítéltek törzslapjai 1951 4,90   

11. 
VII.104.a. 

Budapesti Királyi Büntető Járásbírósági 

Fogház iratai. Fogolytörzskönyvek 1890-1923 0,38   

12. VII.108. Kispesti Járásbírósági Fogház iratai 1949-1950 0,08   

13. VII.109. Pesterzsébeti Járásbírósági Fogház iratai 1948-1950 0,35   

14. VII.156. Kaprinay Endre közjegyző iratai 1933-1950 1,30   

15. VIII. 2073 Mozgásjavító Általános Iskola iratai 1952-1963 0,24   

16. 
VIII.1380 

Szókratész Két Tanítási Nyelvű 

Szakközépiskola iratai 1998-2013 0,75   

17. VIII.2074 Kormos István Általános Iskola iratai 1955-2011 0,6   

18. 
VIII.3818 Almássy téri Szabadidőközpont iratai 

(1981) 

1983-2005 1   

19. 
VIII.3819 Erzsébetvárosi Közösségi Ház iratai 

(1996) 

2004-2014 0,85   

20. VIII.3820 Budapesti Művelődési Központ iratai 1975-2014 3,36   

21. 
VIII.50 

Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki 

Szakközépiskola iratai 1947-1991 2,23   

22. IX.260 Baranyi Ödön közjegyző-helyettes iratai 1930-1949 0,12  

23. X.71 Telefongyári Dalkör levelezése 1934-1935 0,05   

24. 
XIII.51 

Dr. Hellebronth János ügyvéd személyes és 

szakmai iratai 19-20.sz. 0,15   

25. XIII.61 A Merényi-Münnich család iratai 20.sz. 0,28   

26. XIII.62 A Grünhut-Schlesinger család iratai 20.sz. 1,06   

27. 
XIII.63 A Pippig (Parlag, Pogány) család iratai 

20. sz. 

közepe 0,24   

28. 
XIV.238 

Ardó Mária színháztörténész szakmai és 

családi iratai 19-20.sz. 0,36   
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Sorszám Jelzet Az irat megnevezése Évkör 
Terjedelem 

  

        Ifm Egyéb 

29. 
XIV.239 

Id. és ifj. Gróz Péter személyes és szakmai 

iratai 

20.sz. 

közepe 0,6   

30. 
XIV.240 

Dr. Engl Györgyi jogász személyes és 

családi levelezése 

20.sz. 

közepe 0,8   

31. 
XIV.241 

Dr. Kulin György csillagász személyes és 

szakmai iratai 19-20.sz. 2,8   

32. 
XIV.242 

Bródy Sándor háztulajdonos, 

nagykereskedő és leszármazottai iratai 20.sz. 0,12   

33. 
XIV.243 

Gerle János építészettörténész 

gyűjteményes és magániratai 1890-2012 7   

34. 
XIV.244 

Hámori (Hill) Hilda és édesapja MÁV-

tisztviselő naplói és levelei 1918-1955 0,12   

35. XIV.245 Mélik Endre politikus iratai 20.sz. 8   

36. 
XIV.67 

Dr. Fallenbüchl Zoltán könyvtáros, 

archontológus szakmai iratai 

20.sz. 

közepe 0,3   

37. 
XIV.99 

Rubletzky István és János, személyes 

magániratok 

20.sz. első 

fele 0,02   

38. 

XV.16.  

Budapest Főváros Kormányhivatalának 

Földhivatalának átadott térképeiről készült 

digitális állomány 

1883-1970 

  

2247 

file 

39. 

XV.16.  Térképek vásárlás, árverés, ajándékozás  19-20. sz.    

5 db 

térkép 

+ 1 fájl 

(1MB) 

40. 

XV.17.e.301 

Fővárosi Tanács VB (Főpolgármesteri 

Hivatal) Városrendezési és Építési 

Osztályának, ill. Főépítészi Irodájának 

tervei és térképei 1960-2010  153   

41 
XV.17.e.308 

Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda (INGRI) 

térrajzai 1937-1980 11   

42. 

XV.17.h 

Margitszigeti rendház építésére vonatkozó 

tervek és iratokról készült digitális 

felvételek 

1943-48 

  

41 file, 

52 MB 

43. 
XV.19.c.12 

Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 

fényképgyűjteménye  1930-2010 5,4   

44. 
XV.19.d.9 Teve utcai épület fényképei 2002-2005 0,12  

45. 

XV.37.h 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Földhivatala térképei  19-20. sz.   

4001 

db 

térkép 

46. 
XV.39 

Közművelődési tárgyú gyűjteményes 

szórványiratok 

20.sz. első 

fele 0,26   

47. 
XXIII.201 a.1 I. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1987 0,24   

48. 
XXIII.201.b I. Kerületi Tanács és intézményei 

költségvetései, gazdálkodási jelentései 

1986-1990 0,96   

49. 
XXIII.203.b III. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

gyámügyi iratai 

1985-1989 3,00   

50. 
XXIII.203.b III. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Műszaki Osztály iratai 

1977, 1980-

1990 

10,56   
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Sorszám Jelzet Az irat megnevezése Évkör 
Terjedelem 

  

        Ifm Egyéb 

51. 
XXIII.203.b III. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

gyámügyi segédkönyvei 

1985-1989 0,36   

52. 
XXIII.204.b IV. Kerületi Tanács VB szakigazgatási 

szerveinek iratai (pénzügy, művelődés) 

1960-1982 0,84   

53. 
XXIII.204.f IV. Kerületi Tanács VB Műszaki Osztály 

iratai 

1975-1984 0,72   

54. XXIII.204.g IV. Kerületi Tanács VB gyámügyi iratok 1973-1990 6,62   

55. XXIII.205.a.1 V. Kerületi Tanács üléseinek jegyzőkönyve 1990 0,09   

56. 
XXIII.205.a.2 V. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1973. II. 

félév, 1990 

0,25   

57. 
XXIII.207.d Lakónyilvántartó könyvek 1960-1980 0,1  

58. 

XXIII.207.f VII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

kerületi pedagógusok személyzeti 

nyilvántartó lapjai 

1940-1970-

es évek 

0,96   

59. 
XXIII.213 Társasházi főkönyvek 1976-1987 0,4  

60. 
XXIII.218.b XVIII. Kerületi Tanács VB vegyes 

szakigazgatási iratok 

1950-1988 1,80   

61. 
XXIII.218.d XVIII. Kerületi Tanács VB Műszaki (Építési 

és Közlekedési) Osztály iratai 

1950-1983 72,42   

62. XXIII.218.e XVIII. Kerületi Tanács VB gyámügyi iratai 1960-1987 14,04   

63. 
XXIII.218.f XVIII. Kerületi Tanács VB hadigondozási 

iratai 

1950-es 

évek 

5,40   

64. XXIV.1 BRFK vegyes iratok 1986-2011 4,44   

65. 

XXIV.181 Vám- és Pénzügyőrség Közép-

magyarországi Regionális Parancsnoksága 

iratai. 

2001-2009 0,36   

66. 
XXIV.510 Fővárosi Munkaügyi Központ Ellenőrzési 

Osztály 

1992-1996 4,80   

67. XXIX.1602 FŐTÁV iratai 1979-1997 0,12   

68. 
XXIX.1604 

Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat és 

jogelődei iratai 

1913-1996 

(2014) 40,32   

69. 
XXIX.1661 Budapesti Közlekedési Vállalat iratai 

(1933) 

1938-1995 30,84   

70. XXIX.220 Mechanikai Laboratórium iratai 1962-1996 0,01   

71. XXIX.414 Budapesti Vegyiművek iratai 1943-2001 4,5   

72. 
XXV.101.a 

Budapesti Fegyház és Börtön iratai, 

Parancsnoki iratok 1951-1980 6,96   

73. 
XXV.101.b 

Budapesti Fe gyház és Börtön iratai, 

Fogvatartottakra vonatkozó iratok 1951-1990 71,60   

74. XXV.4.a Fővárosi Törvényszék büntetőperes iratai 1987 12,28   

75. XXV.4.b Fővárosi Törvényszék polgári peres iratai 1987 11,10   

76. 
XXV.47.b 

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 

büntetőperes iratai 1986-1987 3,72   

77. 
XXV.47.c 

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 

polgári peres iratai 1981-1987 9,00   
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Sorszám Jelzet Az irat megnevezése Évkör 
Terjedelem 

  

        Ifm Egyéb 

78. 
XXV.49.b 

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 

Bíróság büntetőperes iratai 1987-1988 0,96   

79. 
XXV.49.c 

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 

Bíróság polgári peres iratai 1964-1988 5,64   

80. 
XXXVI.406 I. Kerületi Önkormányzat és intézményei 

költségvetései, gazdálkodási jelentései 

1991-1995 0,48   

81. 
XXXVI.421.a.3 II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testületi ülések hangfelvételei 

2013   1425MB 

82. 
XXXVI.421.b II. Kerületi Önkormányzat Közmeghallgatás 

hangfelvételei 

2013.07.11   380 MB 

83. 

XXXVI.462 IV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete bizottságai üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1991-1998 4,20   

84. 

XXXVI.463 IV. Kerületi Önkormányzat 

Káposztásmegyeri Települési 

Önkormányzat (részönkormányzat) 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1996-1998 0,12   

85. 
XXXVI.464 IV. Kerületi Önkormányzat kisebbségi 

önkormányzatok üléseinek jegyzőkönyvei 

1995-1998 0,24   

86. 

XXXVI.467.a IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Művelődési Osztály nem iktatott 

iratai 

1991-1998 0,36   

87. 
XXXVI.467.b IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Osztály nem iktatott iratai 

1991 0,12   

88. 
XXXVI.467.c IV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Hivatalvezetés nem iktatott iratai 

1991-1995 0,84   

89. 
XXXVI.481.a.1 V. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek jegyzőkönyve 

1990 0,06   

90. 
XXXVI.561.a.3 IX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testületi ülések hangfelvételei 

2013   390 MB 

91. 
XXXVI.561.b IX. Kerületi Önkormányzat 

Közmeghallgatás hangfelvételei 

2013.10.17   27 MB 

92. 

XXXVI.562.a IX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

üléseinek hangfelvételei 

2013   164 MB 

93. 

XXXVI.562.k IX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 

2013   561 MB 

94. 

XXXVI.562.l IX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Gazdasági Bizottság üléseinek 

hangfelvételei 

2013   243 MB 

95. 

XXXVI.562.m IX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és 

Összeférhetetlenségi Bizottság üléseinek 

hangfelvételei 

2013   21 MB 

96. 

XXXVI.562.n IX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Humán Ügyek Bizottság üléseinek 

hangfelvételei 

2013   414 MB 
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97. 

XXXVI.563 IX. Kerületi Önkormányzat József Attila 

Városrészi Önkormányzat üléseinek 

hangfelvételei 

2013   133 MB 

98. 
XXXVI.661.a.3 XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testületi ülések hangfelvételei 

2013   835 MB 

99. 
XXXVI.661.b XIV. Kerületi Önkormányzat 

Közmeghallgatás hangfelvételei 

2013.11.21   50 MB 

100. 

XXXVI.662.aa XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Tulajdonosi Bizottság üléseinek 

hangfelvételei 

2013   761 MB 

101. 

XXXVI.662.ab XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Humán Közszolgáltatási Bizottság 

üléseinek hangfelvételei 

2013   332 MB 

102. 

XXXVI.662.d XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Oktatási és Ifjúsági Bizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

2008 0,36   

103. 

XXXVI.662.e XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

2008 0,60   

104. 

XXXVI.662.e XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottság üléseinek 

hangfelvételei 

2013   480 MB 

105. 

XXXVI.662.f XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Sport Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

2008 0,12   

106. 

XXXVI.662.g XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Szociális Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

2008 0,48   

107. 

XXXVI.662.h XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Vagyongazdálkodási, 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei 

2008 1,08   

108. 

XXXVI.662.o XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Közbeszerzési Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei 

2008 0,24   

109. 

XXXVI.662.t XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

üléseinek jegyzőkönyvei 

2008 0,12   

110. 

XXXVI.662.z XIV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete Ügyrendi Bizottság üléseinek 

hangfelvételei 

2013   172 MB 

111. 
XXXVI.701.a.1 XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek jegyzőkönyvei 

1997-1998 2,50   

112. 

XXXVI.702 XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete bizottságai üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1995-1998 1,65   

113. 

XXXVI.704 XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete horvát kisebbségi önkormányzat 

iratai 

1997-1999 0,12   

114. 
XXXVI.742 XVIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete bizottságainak iratai 

1990-1998 4,20   
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115. 
XXXVI.781.a.3 XX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testületi ülések hangfelvételei 

2013   2162 

MB 

116. 
XXXVI.801.a.1 XXI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek jegyzőkönyvei 

1993-1998 2,90   

117. 
XXXVI.801.a.3 XXI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek hangfelvételei 

2007-2010   12349 

MB 

Mindösszesen: 563,74 Ifm, 4006 db térkép, 20951 MB, 2289 file, 
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3. sz. melléklet - Állományvédelem 

 

Az iratőrző osztályok előkészítő és digitalizálást/mikrofilmezést ellenőrző tevékenysége: 

 

A) Mikrofilmezésre előkészítés 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1303.f Pest város tanácsának iratai. Tanácsi iratok 1856-1873 6,02 

IV.1479.d X. kerület iparlajstromok  

1884-1949 

(1959) 
1,70 

IV.1480.b XI. kerület iparlajstromok  

1934-1957 

(1958) 
1,00 

IV.1481.g  XII. kerület iparlajstromok  1942-1958 0,12 

IV.1482.d 
XIII. kerület iparlajstromok  

1938-1949 

(1970) 
0,82 

IV.1483.b XIV. kerület iparlajstromok  

1935-1949 

(1978) 
0,82 

VI.2.d 

M. Királyi Államrendőrség Bp-i Rend. - 

Főparancsnoki napiparancsok 1936, 1945 0,12 

VII.12.b. 

Budapesti Központi Királyi Járásbíróság iratai. 

Peres és peren kívüli iratok 1913-1950 3,48 

VII.2.c. 

Budapesti Királyi Törvényszék iratai. Polgári peres 

iratok 1872-1950 2,64 

XXIII.205.a.2 

Budapest V. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 1965–1981 2,16 

XXIII.206.a.1 

Budapest VI. Kerületi Tanács üléseinek 

jegyzőkönyvei 1977–1990 1,32 

XXIII.207.a.1 

Budapest VII. Kerületi Tanács üléseinek 

jegyzőkönyvei 1950–1990 1,8 

XXIII.207.a.2 

Budapest VII. Kerületi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 1950–1962 1,08 

XXIII.208.a.1 

Budapest VIII. Kerületi Tanács üléseinek 

jegyzőkönyvei 1950–1957 0,36 

XXXV.110.a MDP XXI. Kerületi Bizottság iratai 1948-1956 1,08 

XXXV.160.a-

b 

MDP XX. Kerületi Bizottság iratai 1948-1956 4,08 

Összesen: 28,6 Ifm 

 

 

 

B) Köttetésre előkészítés 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(Ifm) 

XXV.47.c 

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, Polgári peres 

és nem peres névmutató 1961-1970 0.70 

Összesen: 0,7 Ifm azaz 10 kötet  
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C) Elkészült mikrofilmek ellenőrzése 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Tekercs 

IV.1475.i 
Bp. Székesfőváros VI. kerületi Elöljáróságának iratai 

Iparügyi nyilvántartások 1889-1949 29 

IV.1476.b 

Bp. Székesfőváros VII. kerületi Elöljáróságának 

iratai Iparügyi nyilvántartások 

 

32 

IV.1477.e 

Bp. Székesfőváros VII. kerületi Elöljáróságának 

iratai Iparügyi nyilvántartások 

 

11 

XXXV.16.a MSZMP XI. Kerületi Bizottság 1956-1989 3 

Összesen:      75 tekercs 

 

D) Digitalizálásra előkészítés 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem 

IV.1202.a Pest város tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1786-1844 20 ifm 

VII.101. p. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház iratai. Elítéltek 

törzslapjai 1951 4,9 ifm 

XI.1517.b 

A Budapesti Egyesített Városi Vasutak Hivatalos 

Közlönye 1919-1922 625 p. 

XI.1519.r 

A Budapest Székesfővárosi Közlekedési 

Részvénytársaság Hivatalos Közlönye 1923-1935 655 p. 

XV.16 Térképtár 1753-1991 600 db  

XV.17.d.329.  Építési Ügyosztályok Tervtára 1873–2006 800 db 

XV.19.c 

Fotótár, VIII. Városrendezési és Építészeti Ügyosztály 

fotói 

1960-70-es 

évek 2200 db  

XV.37.c  Pesti telekkönyvi betétek  1878-1926 12,6 ifm 

XXV.47.c IV. és XV. Kerületi Bíróság (kötetek) 1961-1970 0,7 ifm 

XXV.97.a Budapesti Katonai Ügyészség 1975 0,02 ifm 

XXV.97.zz Honvédség Vezérkari Főnökének Különbírósága 1941-1943 0,12 ifm 

XXXV.1.a.5-

23 

MSZMP Budapesti Bizottság iratai 1956-1989 5,88 ifm 

Összesen:   
 

44,22 ifm 

3600 

db,1280 p. 

 

 

 

E) Digitalizálás (hanganyag) 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Hangkazetta 

(darab) 

XXXVI.201.b.1 Budapest Fővárosi Közgyűlés üléseinek hangfelvételei 

1992.11.26 - 

1994.09.15 175 

Összesen:     175 
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F) Digitalizálás (irat) 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem  

IV.1002.y Buda város tanácsának iratai. Végrendeletek  1696-1873 5,6 ifm 

IV.1202.a Pest város tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1786-1844 20 ifm 

XI.1517.b 

A Budapesti Egyesített Városi Vasutak Hivatalos 

Közlönye 1919-1922 625 p. 

XI.1519.r 

A Budapest Székesfővárosi Közlekedési 

Részvénytársaság Hivatalos Közlönye 1923-1935 655 p. 

XV.16 Térképtár 1753-1991 600 db  

XV.17.d.329.  Építési Ügyosztályok Tervtára 1873–2006 800 db 

XV.17.f.331.

a  Ybl Miklós iratai 1844-1891 0,94 ifm 

XV.37.c  Pesti telekkönyvi betétek  1878-1926 12,6 ifm 

XV.37.e Budapesti ingatlanok tulajdoni lapjai  

1870-90-es 

évek 36 ifm 

Összesen: 

75,14 ifm., 

1280 p. 

1400 db 

 

 

 

G) Digitalizálás ellenőrzése 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Felvétel Megjegyzés 

IV.1002.y 

Buda város tanácsának iratai. 

Végrendeletek 1696-1873 29182 felvétel 

IV.1202.a. 
Pest v. Tanácsának iratai, 

Tanácsülési jegyzőkönyvek 
1786-1813 

75000 felvétel 

VII.2.c. 

Budapesti Királyi Törvényszék 

iratai. Polgári peres iratok 1872-1950 309697 

Digitális állomány 

ügyekre bontásával 

VII.5.e. 

Budapesti Királyi 

Büntetőtörvényszék iratai. 

Népbíróságtól átvett peres 

ügyek iratai 1949-1950 867019 

Digitális állomány 

ügyekre bontásával 

VII.101.c. 

Budapesti Országos Királyi 

Gyűjtőfogház iratai. 

Fegyenctörzskönyvek 1896-1950 21049 

Szúrópróbaszerű 

ellenőrzés 1896-

1950 között 

VII.101.d. 

Budapesti Országos Királyi 

Gyűjtőfogház iratai. 

Rabtörzskönyvek 1896-1950 8948 

Szúrópróbaszerű 

ellenőrzés 1896-

1913 között 

VII.102.a. 

Budapesti Királyi 

Büntetőtörvényszéki Fogház 

iratai. Fogolytörzskönyvek 1895-1947 38199 

Szúrópróbaszerű 

ellenőrzés 1900-

1913 között 

VII.104.a. 

Budapesti Királyi Büntető 

Járásbírósági Fogház iratai. 

Fogolytörzskönyvek 1890-1951 26796 

Szúrópróbaszerű 

ellenőrzés 1900-

1913 között 

XI.1517.b 

A Budapesti Egyesített Városi 

Vasutak Hivatalos Közlönye 1919-1922 625 p. 

 

XI.1519.r 

A Budapest Székesfővárosi 

Közlekedési 

Részvénytársaság Hivatalos 

Közlönye 1923-1935 655 p. 

 XV.37.c Pesti telekkönyvi betétek 1878-1928 150000 felvétel  
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Jelzet Megnevezés Évkör Felvétel Megjegyzés 

XV.37.e 

Budapesti ingatlanok 

tulajdoni lapjai  1870-90-es évek 350000   

XV.17.f.331.a  Ybl Miklós iratai 1844-1891 5646 felvétel 

XVI.2. 

Budapesti Forradalmi 

Törvényszék iratai. [Kísérleti 

Kriminológiai Osztály iratai-

sorozat] 1919 997 Ellenőrzés 

XXIII.101.a.1 

Budapest Főváros Tanácsa 

üléseinek jegyzőkönyvei 1950–1990 26 db/tekercs 

XXIII.102.a.1 

Budapest Főváros Tanács 

Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 1950–1990 138 db/tekercs 

XXV.1.a 

Budapesti Népbíróság, 

büntetőperes iratok 1945-1949 59 tekercs 

XXV.47.c IV. és XV. Kerületi Bíróság 1961-1970 3500 pagina   

XXV.97.a Budapesti Katonai Ügyészség 1975 320 pagina   

XXV.97.zz 

Honvédség Vezérkari 

Főnökének Különbírósága 1941-1943 1500 pagina   

XXXV.96.a MDP I. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1955 

4 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 

XXXV.97.a MDP II. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1956 

 

4 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 

XXXV.98.a MDP III. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1955 

6 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 

XXXV.176.a MDP IV. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1956 

7 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 

XXXV.100.a MDP V. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1956 

5 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 

XXXV.101.a MDP VI. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1955 

4 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 

XXXV.102.a MDP VII. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1955 

2 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 

XXXV.103.a MDP VIII. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1956 

8 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 
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Jelzet Megnevezés Évkör Felvétel Megjegyzés 

XXXV.104.a MDP IX. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1956 

4 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 

XXXV.105.a MDP X. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-1956 

6 

Előzetes jpg 

ellenőrzés, majd 

darabszintű jpg-

átnézés 

Összesen:1882533 felvétel, 6600 pagina,273 db/tekercs 

      

 

 

Digitalizált levéltári anyagok kimutatása digitalizáló eszközök szerint: 

 

A.) A/O szkenner: 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(db) 

XV. 16. e 

XV. 16. f 

XV. 16. g 

Térképtár   442 db 

XV.17.d.329 Építési Ügyosztály Tervtára   800 db 

XV.17.d.328 Tervtár 

  

  

  

200 db 

  XV.17.f.331 

  Holokauszt kiállítás A4, A3 méret   2565 db 

  Kutató megrendelés   1385 db 

Összesen: 2827 db tervrajz-térkép digitalizálása térképszkenneren és 2565 db 

dokumentum digitalizálása A/4, A/3 lapszkenneren 

 

 

B) A/1 könyvszkenner: 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(felvétel) 

IV.1202.a. Pest sz. Királyi v. tanácsülési jegyzőkönyvek 1800-1848 120.894 

VII.101.c. 
Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai 

Fegyenctörzskönyvek 
1896-1944 21544 

VII.101.d 
Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai 

Rabtörzskönyvek 
1896-1944 8948 

VII.102.a 
Budapesti Királyi Büntető törvényszéki Fogház. 

Fogolytörzskönyvek 

1895-1897 
38231 

1914-1923 

VII.104.a 
Budapesti Királyi Büntető Járásbírósági Fogház. 

Fogolytörzskönyvek 

1890-1895  
25044 

1914-1923 

XIII.62 Grünhut Schlesinger család iratai   338 

XV.16. Térképtár Vízművek térképei   414 

  Majláth család iratai   176 

  Holokauszt kiállítás   2091 

  Kutatói megrendelés   1557 

Összesen: 219.237 felvétel 
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C) A/2 könyvszkenner:  

 

Jelzet Megnevezés Évkör 

Terjedel

em 

(felvéte

l) 

IV.1002.y Buda sz. Királyi v. levéltára, Végrendeletek 1696–1873 29.182 

VII.2.c Fogolytörzskönyvek   81 

VII.175.  Steinbach István közjegyzői iratai   18.101 

XV.37. c Pesti telekkönyvi betétek 1878–1926 128.471 

XI.1517.b. 
Budapesti Egyesített Városi Vasutak Hivatalos 

közlönye 
1919-1922 917 

XV.17. f. 331.a  Ybl Miklós iratai   3.642 

XVI.2. Kísérleti Kriminológiai Intézet   1.150 

XXV.47.c 
IV. és XV. kerületi Bíróság Polgári peres és nem 

peres névmutatói 
1961-1970 2.916 

XXV.97. Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága   1.136 

  Kutatói megrendelések   2.096 

  Pór Endréné iratai   740 

Összesen: 188.432 felvétel  

 

D) Dokumentumszkenner:  

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(felvétel) 

XV. 37.e Budapesti ingatlanok tulajdoni lapjai 1975-1998 263.713 

XXXVI. 662. 

d.e.f.g.h.o.t 

Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Bizottságának Iratai 
  29.757 

XXIII.102.a., 

XXXV.103.a 

Pótlások VB ülések jegyzőkönyvei, Pártbizottsági 

ülések 
  107 

  Korpusz   1.869 

  Kutatói megrendelés   1.820 

Összesen: 297.266 felvétel 

 

 

E) Mikrofilmszkenner - digitalizált mikrofilmek kimutatása: 

 

Jelzet Megnevezés Tekercsszám 

VII.5.e. 
Budapest Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Népbíróságtól átvett 

peres ügyek iratai (1949-1950) 
440 

XV.20.2 Egyházi anyakönyvek 44 

XV.37.a.  Régi budai telekkönyvi iratok 126 

XV.37.b. Budai Járásbíróság, óbudai telekkönyvek 40 

XXV.1.a. Budapesti Népbíróság iratai Büntetőperes iratok (1945-1949) 83 

XXXIII.1.a Állami Anyakönyvek másodpéldányai (1895-1980) 522 

XXXV.1.a. 
MSZMP Budapesti Bizottság iratai Vezető testületek és titkárok 

iratai (1956-1989) 
19 

XXXV.6.a. 
MSZMP Budapesti Bizottság iratai I. kerületi Bizottságának iratai 

(1956-1989) 
15 

XXXV.7.a. 
MSZMP Budapesti Bizottság iratai II. kerületi Bizottságának iratai 

(1956-1989) 
17 

XXXV.8.a. 
MSZMP Budapesti Bizottság iratai III. kerületi Bizottságának 

iratai (1956-1989) 
19 

XXXV.9.a. MSZMP Budapesti Bizottság iratai IV. kerületi Bizottságának 22 
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Jelzet Megnevezés Tekercsszám 

iratai (1956-1989) 

XXXV.10.a. 
MSZMP Budapesti Bizottság iratai V. kerületi Bizottságának iratai 

(1956-1989) 
30 

XXXV.12.a. 
MSZMP Budapesti Bizottság iratai VII. kerületi Bizottságának 

iratai (1956-1989) 
23 

XXXV.96.a 
MDP I. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1955) 
7 

XXXV.97.a 
MDP II. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1955) 
4 

XXXV.98.a 
MDP III. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1955) 
8 

XXXV.100.a 
MDP V. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1955) 
9 

XXXV.101.a 
MDP VI. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1955) 
8 

XXXV.102.a 
MDP VII. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1955) 
2 

XXXV.103.a 
MDP VIII. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1955) 
8 

XXXV.104.a 
MDP IX. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1955) 
4 

XXXV.105.a 
MDP X. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1955) 
6 

XXXV.176.a. 
MDP IV. Kerületi Bizottságának iratai. Vezető testületek iratai 

(1948-1965) 
7 

  Kutatói megrendelés 3 

Összesen: 1.466 tekercs digitalizálása, 1.891.425 felvétel 

 

 

F) Audiovizuális munkaállomás: 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Hanganyag 

(db) 

XXXVI.201.b.1 
Budapest Fővárosi Közgyűlése 

üléseinek hangfelvételei 
1992-1996 175 kazetta 

Összesen:175 kazetta 
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Mikrofilmezett iratok kimutatása eszközök szerint: 

 

A) 35 mm-es kamera: 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(felvétel) 

IV.1402.b 
Budapest Székesfőváros 

Polgármesterének iratai, általános iratok  
1873-1944 75.464 

IV.1475.i 

Bp. Székesfőváros VI. kerületi 

Elöljáróságának iratai Iparügyi 

nyilvántartások 

1884-1949 13.446 

IV.1476.b 

Bp. Székesfőváros VII. kerületi 

Elöljáróságának iratai Iparügyi 

nyilvántartások 

1889-1949 27.594 

IV. 1477.e. 

Bp. Székesfőváros VIII. kerületi 

Elöljáróságának iratai Iparügyi 

nyilvántartások 

1894-1949 9.999 

IV.1478.c. 

Bp. Székesfőváros IX. kerületi 

Elöljáróságának iratai Iparügyi 

nyilvántartások 

1873-1992 21.768 

Összesen: 148.271 felvétel 35 mm-es mikrofilm készült el. 

 

 

 

B) 16 mm-es kamera: 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(felvétel) 

IV.1419.n 

Bp. Székesfőváros Statisztikai Hivatalának 

iratai, 1945.évi Bp. népösszeírás 

gyűjteményei. Lakásívek, X., XI. kerület Yad 

Vashem Múzeumnak 

1945 1.543 

XXIII.201.a 
Budapest I. Kerület Tanács iratai Tanácsülési 

jegyzőkönyvek, VB ülések jegyzőkönyvei 
1950-1990 13.694 

XXIII.202.a 
Budapest II. Kerület Tanács iratai Tanácsülési 

jegyzőkönyvek, VB ülések jegyzőkönyvei 
1950-1990 25.766 

XXIII.204.a 
Budapest IV. Kerület Tanács iratai Tanácsülési 

jegyzőkönyvek, VB ülések jegyzőkönyvei 
1950-1990 34.350 

Összesen: 75.353 felvétel 16mm-es mikrofilm készült el. 
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Hagyományos állományvédelmi munkák: 

 

A) Restaurált anyagok kimutatása: 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem 

IV.1002.n 
Buda város Tanácsának iratai. Városi 

szerződések  
1780-1860 60 folio 

IV.1002.nn 

Catastrum officialium civiorium et 

magistratualium, Kimutatás Buda város 

tisztségviselőiről 

1686-1867 1 kötet 4 fólió 

IV.1002.n. 4. d Fortuna vendégfogadó leltára 
  

1836 
 9 folio 

IV. 1018 I. Lipót privilégiumlevél 1703 
1 oklevél, 10 

fólio 

IV.1202.c Pest város Tanácsának iratai, Int.am.6884 1793-1795 2 oklevél 

IV. 1303 f 
Pest v. Tanácsának iratai, Tanácsi iratok, X. 

kútfő  
1856–1869  25 folio 

IV.1411.b Árvaszéki ügyek 1878 2 fólió 

IV.1478/c IX. ker Előljáróság, Iparlajstrom 1.19. kötet 1873-1895 
2 kötet 190 

fólió 

VII.2. d 

Pesti királyi törvényszék/Hitbizományi ügyek – 

Szalai gr. Barkóczy János hitbizományi alapító 

levele  

1861 
1 pergamen 

kötet 9 fólió 

XV.16. e Térképtár   2 térkép 1m² 

XV.17. d.  Tervtár   
12 tervrajz 3,5 

m2 

XXV.2. b Budapesti Népügyészség   44 fólió 

Könyvtár 
A polgármesteri tisztség eredete és fejlődése 

hazánkban 
  

1 füzet  

8 fólió 

Magyar Nemzeti 

Levéltár Nógrád 

Megyei Levéltára 

Nógrád Vármegye Nemesi Közgyűlése 

jegyzőkönyve IV.I.19 
1728-1729 

5 kötet 846 

fólió 

Nógrád Vármegye Nemesi Közgyűlése 

jegyzőkönyve IV.I.20 
1730 

Nógrád Vármegye Nemesi Közgyűlése 

jegyzőkönyve IV.I.21 
1731 

Nógrád Vármegye Nemesi Közgyűlése 

jegyzőkönyve IV.I.22 
1732 

Nógrád Vármegye Nemesi Közgyűlése 

jegyzőkönyve IV.I.23 
1733 

Liber normalium IV.1.2.7 1811-1836 23 fólió 

MNL KML 
Dr. Brenner Antal t. főhadnagy hadi 

kitüntetése 
  1 oklevél 

Összesen: 9 kötet, 1430 fólió, 1 füzet, 4 oklevél, 14 tervrajz térkép 4,5m2 restaurálása 

 

 

B) Konzervált iratok kimutatása: 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem 

IV. 1002.y Budai végrendeletek 1686-1873 70 folio 

IV. 1303.f Pest város Tanácsának iratai 1856-1871 
32 db tervrajz 

8,7 m2  

IV.1409.c-

XV.2869 
XV.2869/1947-es iratból 1947 4 fotó 

IV.1413 Számvevőség iratai   6 fólió 
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Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem 

IV.1477.e 

IV.1478.c 

Budapest Székesfőváros VIII. és IX. kerületi 

elöljáróság iparügyi nyilvántartásai 
1873-1992 

18 kötet 51 

folio 

V.6. 
Óbudai zsidó község iratai, Közgyűlési 

jegyzőkönyv 
1809-1840 

1 kötet 180 

folio 

VI.1. c Főkapitánysági napiparancsok 1936, 1944 2 kötet 

VII.101.c, d Fegyenckönyvek 1897-1950 25 kötet 

VII.102.a Fogolytörzskönyv 56, 57 kötet 1914 32 fólió 

VII.179 Közjegyzői okiratok 1944 
1 oklevél, 20 

folio 

VII.102.a, 

104.a,101.c 

Budapesti Királyi Büntető törvényszéki 

Fogház. Fogolytörzskönyvek 

1895-1897     

1914-1923 
23 kötet 

XV.16 Térképtár  1860-1870 

1 folio, 139 db 

tervrajz 68,13 

m2 

XV.17. Ybl kiállítás, Közületi Tervtár, Főkert   

2 folio, 1 fotó, 

397 tervrajz 

121,91 m2 

XV.37.c Pesti telekkönyvi betétek 1890-1920 
1 kötet, 435 

folio 

   Holocaust kiállítás és tematikus honlap   

1 füzet, 2 

oklevél, 3 

tervrajz 1 m2, 

286 folio 

XXIII.212.b XII. Ker. Tanács Építési O.   9 kötet 

XXXII.351 Kutatói megrendelés   

110 folio, 26 

db tervrajz 

12,36 m2 

Gajáry hagyaték Rákospalota - adóívek 1913-1924 48 fólió 

Kutatói 

megrendelések 

MTA tetőszerkezet metszet, szerződések, 

számlák, csődper, skót elemi lányiskola 

építkezése 

1830-1837 

110 fólió, 1 

tervrajz, 

térkép 0,66m² 

Összesen: 3 db oklevél, 5 fotó, 1351 folio, 79 kötet, 1 füzet, 598 tervrajz-213m² 

konzerválása 
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C) Köttetett iratok (kötetek) kimutatása: 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Kötet (db) 

IV.1015.a 
Buda város II. József-féle törvényszékének 

iratai 
1786-1795 2 

IV.1202.,ff. 
Pest v. Tanácsának iratai. Betáblázási 

könyvek. 16. kötet 
1839 1 

IV.1411.b 
Budapest Székesfőváros Árvaszéke, Általános 

iratok segédkönyvei 
1873-1944 8 

V.1. a. Óbuda mezőváros iratai. Tanácsülési jkv. 1840-1873 11 

VII.102.a Fogolytörzskönyv 1914 1 

IX.32.f. 

Budapesti Szállodások Ipartársulata, 

Pénztárkönyv 6. kötet, Elhelyező könyv 9 

kötet 

1883-1898 

2 
1912-1913 

XXIII.207.b 
Budapest Főváros VII. Ker. Tanács VB. 

1950-1987 10 

szakigazgatási segédkönyvei 

XXIII.212.b 
XII. Ker. Tanács VB Műszaki Osztály 

segédkönyvei 
1982-1986 5 

XXV.208 Budapesti Állami Közjegyzők Újpesten 1981 1 

XXV.47.c 
IV. és XV. Kerületi Bíróság, Polgári peres és 

nem peres névmutatói, 401-410 kötetek 
1962-1969 10 

Magyar Nemzeti 

Levéltár Nógrád 

Megyei Levéltára 

Nógrád Vármegye Nemesi Közgyűlése 

jegyzőkönyve IV.I.19, 20, 21, 22, 23 Liber 

normalium IV.1.2.7 

1728-1733 6 

BFL Könyvtár     26 

Összesen: 83 kötet újrakötése 

 

 

D) Szétbontandó kötetek kimutatása: 

 

Jelzet Megnevezés Terjedelem 

XV.37 Telekkönyvi és ingatlan nyilvántartási iratok gyűjteménye 25 

XXIII.209.a IX Ker. T. tanács- és VB-ülési jegyzőkönyvek 1950-1990 138 

XXIII.210.a X. Ker. T. tanács- és VB-ülési jegyzőkönyvek 1950-1990 150 

XXIII.211.a XI. Ker. T. tanács- és VB-ülési jegyzőkönyvek 1950-1990 168 

XXIII.212.a 
XII. Ker. T. tanács- és VB-ülési jegyzőkönyvek 1950-

1990 
204 

Összesen: 685 kötet lapraszedése mikrofilmezésre  
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4. sz. melléklet - Rendezési munkák 

 

A) Alapszintű rendezés  

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VIII. 3813 Petőfi Csarnok iratai  1985-2010 14,8 

VIII.3817 Budapest Galéria iratai 1965-2009 15,66 

VIII.3818 Almássy téri Szabadidőközpont iratai (1981) 1983-2005 1 

VIII.3819 Erzsébetvárosi Közösségi Ház iratai (1996) 2004-2014 0,85 

XIII.54 Gerenday család iratai 19-20.sz. 4,38 

XIII.64 Gajáry-Lukács család iratai 19-20.sz. 6,19 

Összesen 42,88 

 

 

B) Darabszintű rendezés 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(ifm) 

Terjedelem, 

hangkazetta 

(db) 

IV.1303.f Pest város tanácsának iratai. Tanácsi iratok 

1856-

1873 6,02 
  

VI.12.a.4 

BRFK Központi Szervek - főkapitány(helyettes)i 

értekezletek 

1954-

1980 2,88 
  

VII.2.c. 

Budapesti Királyi Törvényszék iratai. Polgári peres 

iratok 

1872-

1950 2,64 
  

VII.12.b. 

Budapesti Központi Királyi Járásbíróság iratai. Peres 

és peren kívüli iratok 

1913-

1950 3,48 
  

VII.101. p. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház iratai. 

Elítéltek törzslapjai 1951 4,90 
  

VIII.100 

Budapesti állami oktatásügyi alkalmazottak 

nyilvántartásai gyűjteménye 

1920-

1960 2,21 
 

XV.16 Térképtár (korábban azonosítatlan tervek 

1753-

1991 0,15 
  

XV.16 Térképtár (digitális állományok rendezése) 

1753-

1991 
700 fájl 

  

XV.17.d.329.  Építési Ügyosztályok Tervtára 

1873–

2006 25 
  

XV.17.d.328. Közületi Tervtár (digitális állományok rendezése) 

1873-

1970 
725 fájl 

  

XXIII.205.a.2 

Budapest V. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1965–

1981 2,16   

XXIII.206.a.1 

Budapest VI. Kerületi Tanács üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1977–

1990 1,32   

XXIII.207.a.1 

Budapest VII. Kerületi Tanács üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1950–

1990 1,8   

XXIII.207.a.2 

Budapest VII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 

1950–

1962 1,08   

XXIII.208.a.1 

Budapest VIII. Kerületi Tanács üléseinek 

jegyzőkönyvei 

1950–

1989 2,04   

XXXVI.202.f.2 

Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottsága üléseinek hangfelvételei 

1998–

2000   20 
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Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(ifm) 

Terjedelem, 

hangkazetta 

(db) 

XXXVI.202.o.2 

Budapest Főváros Önkormányzata Kisebbségi, 

Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága üléseinek 

hangfelvételei 

1992–

2001   108 

XXXVI.561.a.2 

Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselőtestületi ülések hangfelvételei 

2002–

2010   161 

XXXVI.561.b.2 

Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 

Képviselőtestületi közmeghallgatások ülések 

hangfelvételei 

2003–

2009   11 

XXXVI.562 

Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Bizottsági 

ülések hangfelvételei 

2006–

2010   261 

XXXVI.563.b.1 

Budapest IX. Kerületi Önkormányzat József Attila 

részönkormányzat üléseinek hangfelvételei 

2008–

2009   33 

XXXV.110.a MDP XXI. Kerületi Bizottság iratai 1948-

1956 

1,08 

  

Összesen: 

56,76 

Ifm,1425 

fájl 

594 kazetta 

 

 

 

C) Középszintű rendezés – ügyiratszintű  

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1411.b Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai 1873-1944 7,32 

VII.101.o. Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai. Elnöki 

iratok 

(1932)1934-

1950 0,24 

XXV.101.2.b 

Budapesti Fegyház és Börtön, elítéltekre vonatkozó 

iratok 1951-1975 82,32 

XXIII.101.b Kelemen Lajos tanácselnök-helyettes iratai 1961–1983 1,36 

Összesen: 91,24 

 

 

D) Középszintű rendezés – tételszintű 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VI.12.a.5 

BRFK Központi Szervek - Időszaki munkatervek, 

munkajelentések 1945-1980 1,68 

VI.1.a M. Királyi Államrendőrség elnöki rezervált iratok 1890-1899 0,12 

XI.547 Linum Lenfonó- és Szövőipari Rt. iratai 

(1910) 1922-

1949 (1966) 5,46 

XI.586 

Vorsteher C. A. és Pál Zsinór-, Szalag- és Csipkegyárak 

(Rövidárugyár) iratai 

(1920) 1921-

1952 (1953) 1,7 

XI.587 Wein és Társa Lenszövőgyár iratai 

(1921) 1923-

1950 0,84 

XIII.61  Merényi-Münnich család iratai  20.sz. 0,28 

XIV.116 Osskó Károly és családja iratai  20.sz. 2,63 GB 

XIV.238  

Dr. Ardó Mária színháztörténész szakmai és személyes 

iratai  19-20.sz. 0,5 

XIV.240  Dr. Engl Györgyi jogász személyes és családi levelezése  20.sz. közepe 1,5 
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XIV.242  

Bródy Sándor háztulajdonos, nagykereskedő és 

leszármazottai töredékes iratai  20.sz. 0,1 

XV.17.d.328 Közületi Tervtár (1950 u. dobozolt tervek, Vámházak) 1873-1970 24,15 

XV.17.e.306 Budapesti Műemlék-felügyelőség 1960–1990 2,3 

XV.17.h 

Vegyes építészeti tervek (korábban azonosítatlan 

tervek) 19-20. sz. 2 

XXIX.532 

Gyapjúmosó és Finomposztógyár (Gyapjúmosó és 

Szövőgyár) iratai 

1950-1973 

(1974) 18 

XXIX.533 Pamuttextilművek iratai 

(1952)1963-

1994 4,32 

XXIX.537  Lőrinci Szalagszövő és Csipkegyár iratai 1951-1995 1,8 

Összesen:64,75 Ifm, 2,63 GB 

 

 

E) Darabszintű ellenőrző rendezés 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

VI.14.a 

BRFK Bűnügyi I. helyettes központi irattára - általános 

iratok 1957-1979 16,32 

VI.14.b BRFK Bűnügyi I. helyettes központi irattára - normák 1957-1979 0,36 

VI.14.g 

BRFK Bűnügyi I. helyettes központi irattára - időszaki 

jelentések 1957-1979 4,80 

VI.12.c.3 BRFK Központi Szervek Személyügyi Felvétel Iratai 1945 0,84 

VII.156 Kaprinay Endre közjegyző iratai 1933-1950 1,20 

VII.180 Barcs Ernő közjegyző iratai 1926-1953 0,36 

IX.260. Budapesti Közjegyzői Kamara 1875-1949 0,12 

XXV.4.a Fővárosi Bíróság, büntetőperes iratok 1952 0,96 

XXXVI.501.b.2 VI. kerületi közmeghallgatás hangfelvétele 2009 349 

XXXVI.722.a.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Pénzügyi Bizottság 

üléseinek hangfelvételei 2009 71 

XXXVI.722.b.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Egészségügyi Bizottság 

üléseinek hangfelvételei 2009 4,5 

XXXVI.722.c.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Vagyongazdálkodási 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 2009 62 

XXXVI.722.d.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Oktatási és Kulturális 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 2009 172 

XXXVI.722.e.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Költségvetési Bizottság 

üléseinek hangfelvételei 2009 15,4 

XXXVI.722.f.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Jogi és Közbiztonsági 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 2009 74,5 

XXXVI.722.g.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Szociális és Lakásügyi 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 2009 28 

XXXVI.722.h.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Városfejlesztési és 

Közlekedési Bizottság üléseinek hangfelvételei 2009 171,5 

XXXVI.722.i.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Környezetvédelmi 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 2009 11 

XXXVI.722.j.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Ügyrendi és Etikai 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 2009 27,1 

XXXVI.722.k.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT Ifjúsági és Sport 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 2009 20,5 

XXXVI.722.l.2 

XVII. Kerületi Önkormányzat KT EU-kapcsolatok 

Bizottság üléseinek hangfelvételei 2009 49,7 

XXXVI.724.a.3 

XVII. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 

üléseinek hangfelvételei 2009 200 
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Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

XXXVI.761.b.1 XIX. kerületi közmeghallgatás jegyzőkönyve 2009 0,27 

XXXV.1.a.5-23 MSZMP Budapesti Bizottság iratai 1956-1989 5,88 

Összesen:30,84 Ifm, 1256,47 MB 

 

 

F) Középszintű ellenőrző rendezés 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.402.b Pest Vármegye Központi Járás főszolgabírájának iratai 1922-1949 156 

IV.1419.j 

Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatal, 1941. évi 

népszámlálás lakásívei 1941 5,74 

IV.1419.n 

Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatal, 1945. évi 

népösszeírás lakásívei 1945 5,28 

  

Pest város levéltárába tartozó iratokat felölelő régi 

lymbus anyag felszámolása (azonosítás, besorolás)  18-19. sz. 0,42 

XI.121 

Körtvélyessy Antal Utóda Körtvélyessy Ottó Kender- és 

Sodronykötélgyár iratai 1944-1950 0,07 

XI.503  Angyalföldi Textilművek Rt. iratai  1939-1947 0,1 

XI.504  Barcs Kálmán Kötélgyártó és Hálókötő Ipartelep iratai  

(1915) 1938-

1950 0,12 

XI.510 Budapesti Selyem és Fonalkereskedelmi Rt. iratai  

(1927) 1930-

1950 4,86 

XI.515  Continental Szalagszövő Rt. iratai  

(1912) 1921-

1950 3,87 

XI.519 

Első Magyar Cérnagyár Rt. (Angol-Magyar Cérnagyár 

Rt.) iratai  

(1921) 1923-

1950 3,49 

XI.520 Első Magyar Gyapjúmosó és Finomposztógyár Rt. iratai 1868-1949 2,22 

XI.522 Első Magyar Kézimunkafonalgyár Rt. (Mez Rt.) iratai  1921-1949 0,84 

XI.527  Francia-Magyar Pamutipar Rt. iratai  1932-1950 0,48 

XI.548 Loden Posztógyár Rt. iratai 

1925-1950 

(1951) 3,82 

XI.563 Pamuttextilművek Rt. iratai  

1928-1948 

(1950) 0,24 

XI. 574  „Star” Szövött- és Kendőárugyár Rt. iratai 1925-1948 0,36 

XI.576  Stöckler Lajos Csipkegyára iratai 1939-1950 0,03 

XI.592 

Linum Lenfonó és Szövőipari Rt. Elismert Vállalati 

Nyugdíjpénztára iratai  

1942-1950 

(1951) 0,24 

XI.598  Hungária Jacquard Szövőgyár Rt. iratai  1943-1947 0,01 

XI.600 

Hungária Jacquard Szövőgyár Rt. és a Continental 

Szalagszövőgyár Rt. Közös Elismert Vállalati 

Nyugdíjpénztára iratai 1942-1949 0,05 

XVII.1101 Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága (I-XIX. Kerületi 

Bizottsága) 

1958-1990 

4,68 

XXIII.106.g 

Budapest Főváros Tanácsa VB Igazgatási Főosztály 

Helyiséggazdálkodási és Kisajátítási Csoport iratai 1987–1990 8,04 

XXIII.115.a 

Budapest Főváros Tanácsa VB Egészségügyi Főosztály 

iratai 1950-1984 92 

XXV.4.b Fővárosi Bíróság polgári peres és peren kívüli iratok 1986 9,98 

XXV.45.b 

I-III. Kerületi Bíróság, polgári peres és peren kívüli 

iratok 1971-1975 7,8 

XXV.45.c I-III. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1971-1981 0,24 

XXV.46.b 

II., XI. és XII. Kerületi Bíróság, polgári peres és peren 

kívüli iratok 1970-1980 41,4 
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Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

XXV.46.c II., XI. és XII. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1964-1981 0,84 

XXV.47.b IV-XV. Kerületi Bíróság, büntetőperes iratok 1986-1987 3,24 

XXV.47.c 

IV-XV. Kerületi Bíróság, polgári peres és peren kívüli 

iratok 1986-1987 9,48 

XXV.49.b XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, büntetőperes iratok 1987-1988 0,96 

XXV.49.c 

XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, polgári peres és 

peren kívüli iratok 1964-1988 5,64 

XXV.50 Budai Központi Kerületi Bíróság 1982-1982 22,68 

XXV.51.b Munkaügyi Bíróság, peres iratok 1973-1986 26,08 

XXIX.516 

Rothauser Dénes Csipke-, Szalag- és 

Paszományárugyár Rt. iratai 1947-1950 0,1 

XXXV.160.a-b MDP XX. Kerületi Bizottság iratai 1948-1956 4,08 

XXXV.95.i MDP Budapesti Pártbizottság Fegyelmi Osztály iratai 1948-1956 2,40 

Összesen:     427,88 Ifm 

 

 

G) Raktárrendezés, mintaállványozás  

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1303.f Pest város tanácsának iratai 1856-1873 30 

V.274.a-f Kispest megyei város iratai  1923-1949 21,6 

VI.14.g 

BRFK Bűnügyi I. helyettes központi irattára - időszaki 

jelentések 1957-1979 4,80 

VI.1.a M. Királyi Államrendőrség elnöki rezervált iratok 1890-1899 0,12 

VI.12.a.5 

BRFK Központi Szervek - Időszaki munkatervek, 

munkajelentések 1945-1980 1,68 

VI.12.a.4 

BRFK Központi Szervek - főkapitány(helyettes)i 

értekezletek 1954-1980 2,88 

VII.13.a. 

Budapesti Királyi Büntető Járásbíróság iratai. Elnöki 

iratok 1915-1950 1,32 

VII.13.b. 

Budapesti Királyi Büntető Járásbíróság iratai. 

Büntetőperes iratok 1892-1950 34,80 

XI.547 Linum Lenfonó- és Szövőipari Rt. iratai 

(1910) 1922-

1949 (1966) 5,46 

XI.586 

Vorsteher C. A. és Pál Zsinór-, Szalag- és Csipkegyárak 

(Rövidárugyár) iratai 

(1920) 1921-

1952 (1953) 1,7 

XI.587 Wein és Társa Lenszövőgyár iratai 

(1921) 1923-

1950 0,84 

XXIII.106.g 

Budapest Főváros Tanácsa VB Igazgatási Főosztály 

Helyiséggazdálkodási és Kisajátítási Csoport iratai 1987–1990 8,04 

XXIII.115.a 

Budapest Főváros Tanácsa VB Egészségügyi Főosztály 

iratai 1950-1984 92 

XXV.45.b 

I-III. Kerületi Bíróság, polgári peres és peren kívüli 

iratok 1971-1981 12,00 

XXV.46.b 

II., XI. és XII. Kerületi Bíróság, polgári peres és peren 

kívüli iratok 1968-1981 25,44 

XXIX.532 

Gyapjúmosó és Finomposztógyár (Gyapjúmosó és 

Szövőgyár) iratai 

1950-1973 

(1974) 18 

XXIX.533 Pamuttextilművek iratai 

(1952)1963-

1994 4,32 

XXIX.537  Lőrinci Szalagszövő és Csipkegyár iratai 1951-1995 1,8 

Összesen: 266,8 Ifm 
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5. sz. melléklet – Segédletkészítés 

 

A) Ideiglenes raktári jegyzék készítése 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Terjedelem 

VIII.3811 Aranytíz Művelődési Központ iratai 1978-2008 5,28 

VIII. 3813 Petőfi Csarnok iratai  1985-2010 14,8 

VIII.3817 Budapest Galéria iratai 1965-2009 15,66 

VIII.3818 Almássy téri Szabadidőközpont iratai 

(1981) 1983-

2005 1 

VIII.3819 Erzsébetvárosi Közösségi Ház iratai 

(1996) 2004-

2014 0,85 

VIII.3820 Budapesti Művelődési Központ iratai 1975-2014 3,36 

XIII.54 Gerenday család iratai 19-20.sz. 4,38 

XIII.64 Gajáry-Lukács család iratai 19-20.sz. 6,19 

XXIX.1604 

Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat és jogelődei 

iratai 

1913-1996 

(2014) 40,32 

Összesen:91,84 Ifm 

 

 

 

B) Raktári jegyzék készítés, módosítás 

 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedele

m (ifm) 

Terjedele

m 

hangkazett

a (db) 

Terjedel

em CD 

(db) 

Terjedele

m DVD 

(db) 

IV.1303.f. Pest v. Tan. Ir. X. kf. 
1869-

1872 30 
      

V.271.a-e 
Kispest nagyközség vegyes 

iratai 

1882-

1922 
19,24       

V.273. 
Kispest m. város 

képviselőtestületi iratai 

1922-

1949 
2,56       

VI.12.a.4 

BRFK Központi Szervek - 

főkapitány(helyettes)i 

értekezletek 

1954-

1980 2,88 

      

VI.12.a.5 

BRFK Központi Szervek - 

Időszaki munkatervek, 

munkajelentések 

1945-

1980 1,68 

      

VI.12.c.3 
BRFK Központi Szervek 

Személyügyi Felvétel Iratai 
1945 

0,84 
      

VII.13.b. 

Budapesti Királyi Büntető 

Járásbíróság iratai. 

Büntetőperes iratok 

1892-

1950 53,30 

      

VII.151-

283 

XXV.151-

192 

[Magán- és állami 

magánközjegyzői fondok] 

1875-

1956 562,00 

      

XXV.22.b 

I. Kerületi Bíróság, polgári 

peres és peren kívüli iratok 

1953-

1957 2,87 
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Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedele

m (ifm) 

Terjedele

m 

hangkazett

a (db) 

Terjedel

em CD 

(db) 

Terjedele

m DVD 

(db) 

XXV.23.b 

II. Kerületi Bíróság, polgári 

peres és peren kívüli iratok 

1953-

1957 2,49 
      

XXV.24.b 

II. Kerületi Bíróság, polgári 

peres és peren kívüli iratok 

1953-

1957 3,01 
      

XXV.32.b 

XI. Kerületi Bíróság, polgári 

peres és peren kívüli iratok 

1953-

1957 2,80 
      

XXV.33.b 

XII. Kerületi Bíróság, polgári 

peres és peren kívüli iratok 

1953-

1957 1,47 
      

XXV.45.b 

I-III. Kerületi Bíróság, polgári 

peres és peren kívüli iratok 

1958-

1981 41,84 
      

XXV.46.b 

II., XI. és XII. Kerületi 

Bíróság, polgári peres és 

peren kívüli iratok 

1958-

1981 91,96 

      

XXV.48.c 

XVIII. és XIX. Kerületi 

Bíróság, polgári peres iratok 

1982-

1985 8,88 
      

XXXVI.202

.f.2 

Budapest Főváros 

Önkormányzata Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottsága 

üléseinek hangfelvételei 

1998–

2000   20     

XXXVI.202

.o.2 

Budapest Főváros 

Önkormányzata Kisebbségi, 

Emberi Jogi és Vallásügyi 

Bizottsága üléseinek 

hangfelvételei 

1992–

2001   108     

XXXVI.561

.a.2 

Budapest IX. Kerületi 

Önkormányzat 

Képviselőtestületi ülések 

hangfelvételei 

2002–

2010   161     

XXXVI.561

.b.2 

Budapest IX. Kerületi 

Önkormányzat 

Képviselőtestületi 

közmeghallgatások ülések 

hangfelvételei 

2003–

2009   11     

XXXVI.562 

Budapest IX. Kerületi 

Önkormányzat Bizottsági 

ülések hangfelvételei 

2006–

2010   261     

XXXVI.563

.b.1 

Budapest IX. Kerületi 

Önkormányzat József Attila 

részönkormányzat üléseinek 

hangfelvételei 

2008–

2009   33     

XXXVI.421

.a.3 

Budapest II. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek 

hangfelvételei 

2000–

2013     16 3 

XXXVI.421

.b 

Budapest II. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

közmeghallgatásainak 

hangfelvételei 

2007–

2013     3   
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Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedele

m (ifm) 

Terjedele

m 

hangkazett

a (db) 

Terjedel

em CD 

(db) 

Terjedele

m DVD 

(db) 

XXXVI.501

.a.3 

Budapest VI. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek 

hangfelvételei 

2005–

2009       3 

XXXVI.661

.a.3 

Budapest XIV. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek 

hangfelvételei 

2002–

2013     28 2 

XXXVI.662 

Budapest XIV. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-

testülete bizottságainak 

üléseinek hangfelvételei 

1995–

2013       49 

XXXVI.781

.a.3 

Budapest XX. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek 

hangfelvételei 

2007–

2013     10 6 

XXXVI.781

.a.5. 

Budapest XX. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-

testülete üléseinek 

videofelvételei 

2007–

2011       38 

XXIII.106.

g 

Budapest Főváros Tanácsa 

Végrehajtó Bizottsága 

Igazgatási Főosztály 

Helyiséggazdálkodási és 

Kisajátítási Csoport 

1961–

1990 52,24       

XXIII.108 

Budapest Főváros Tanácsa 

Végrehajtó Bizottsága 

Kereskedelmi Főosztály 

1950-

1990 41,17       

XXIII.110 

Budapest Főváros Tanácsa 

Végrehajtó Bizottsága 

Mezőgazdasági Főosztály 

1950-

1990 22,79       

XXXV.110.

a 

MDP XXI. Kerületi Bizottság 

iratai 

1948-

1956 

1,08 

      

Összesen: 945,1 Imf 594 57 101 
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C) Darabszintű segédlet 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(ifm vagy db) 

IV.1002.n. Városi szerződések 1780-1873 0,14 

XV.17.f.361 Fővárosi Vízművek tervei és térképei 1863–1970 157 db 

XXIII.205.a.2 

Budapest V. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 1965–1981 2,16 

XXIII.206.a.1 Budapest VI. Kerületi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei 1977–1990 1,32 

XXIII.207.a.1 Budapest VII. Kerületi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei 1950–1990 1,8 

XXIII.207.a.2 

Budapest VII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

üléseinek jegyzőkönyvei 1950–1962 1,08 

XXIII.208.a.1 

Budapest VIII. Kerületi Tanács üléseinek 

jegyzőkönyvei 1950–1989 2,04 

XXXVI.202.f.2 

Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottsága üléseinek hangfelvételei 1998–2000 20 kazetta 

XXXVI.202.o.2 

Budapest Főváros Önkormányzata Kisebbségi, Emberi 

Jogi és Vallásügyi Bizottsága üléseinek hangfelvételei 1992–2001 108 kazetta 

XXXVI.561.a.2 

Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületi 

ülések hangfelvételei 2002–2010 161 kazetta 

XXXVI.561.b.2 

Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületi 

közmeghallgatások ülések hangfelvételei 2003–2009 11 kazetta 

XXXVI.562 

Budapest IX. Kerületi Önkormányzat Bizottsági ülések 

hangfelvételei 2006–2010 261 kazetta 

XXXVI.563.b.1 

Budapest IX. Kerületi Önkormányzat József Attila 

részönkormányzat üléseinek hangfelvételei 2008–2009 33 kazetta 

XXXV.176.a.1 MDP IV. kerületi pártértekezletek jegyzőkönyvei 1948-1956 0,12 

XXXV.176.a.2 MDP IV. Kerületi Választmány jegyzőkönyvei 1948-1956 0,12 

XXXV.176.a.3 MDP IV. Kerületi Pártbizottság jegyzőkönyvei 1948-1956 1,56 

XXXV.100.a.1 MDP V. kerületi pártértekezletek jegyzőkönyvei 1948-1956 0,12 

XXXV.100.a.2 MDP V. Kerületi Választmány jegyzőkönyvei 1948-1956 0,12 

XXXV.100.a.3 MDP V. Kerületi Pártbizottság jegyzőkönyvei 1948-1956 0,36 

XXXV.9.a.1 MSZMP IV. kerületi pártértekezletek jegyzőkönyvei 1957-1985 0,36 

XXXV.9.a.2 MSZMP IV. kerületi Ideiglenes Intézőbizottság 

jegyzőkönyvei 

1956-1957 0,12 

XXXV.9.a.3 MSZMP IV. Kerületi Pártbizottság jegyzőkönyvei 1957-1983 1,08 

XXXV.9.a.4 MSZMP IV. Kerületi Végrehajtó Bizottság 

jegyzőkönyvei 

1957-1983 4,08 

Összesen:16,58 Ifm,594 hangkazetta,157 térkép 
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D) Tételszintű segédlet 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

XI.547 Linum Lenfonó- és Szövőipari Rt. iratai 

(1910) 1922-

1949 (1966) 5,46 

XI.586 

Vorsteher C. A. és Pál Zsinór-, Szalag- és Csipkegyárak 

(Rövidárugyár) iratai 

(1920) 1921-

1952 (1953) 1,7 

XI.587 Wein és Társa Lenszövőgyár iratai 

(1921) 1923-

1950 0,87 

XV.17.d.328 Közületi Tervtár (1950 u. dobozolt tervek, Vámházak) 1873-1970 24,15 

XV.17.e.306 Budapesti Műemlék-felügyelőség 1960–1990 2,3 

XV.17.h Vegyes építészeti tervek (Korábban azonosítatlan tervek) 19-20. sz. 2 

XXV.4.e Fővárosi Bíróság, elnöki iratok 1950-1984 93,00 

XXV.21.a Budapesti Központi Járásbíróság, elnöki iratok 1950-1953 4,80 

XXV.26.a V. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1953-1957 1,68 

XXV.27.a VI. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1953-1957 0,72 

XXV.28.a VII. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1953-1957 0,96 

XXV.29.a VIII. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1953-1957 0,36 

XXV.30.a IX. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1953-1957 0,36 

XXV.31.a X. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1953-1957 0,36 

XXV.34.a XIII. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1953-1957 1,02 

XXV.35.a XIV. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1953-1957 0,48 

XXV.37.a XVI. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1953-1957 0,60 

XXV.60.a Fővárosi Főügyészség, igazgatási iratok 1950-1995 39,08 

XXIX.532 

Gyapjúmosó és Finomposztógyár (Gyapjúmosó és 

Szövőgyár) iratai 

1950-1973 

(1974) 18 

XXIX.533 Pamuttextilművek iratai 

(1952)1963-

1994 4,32 

XXIX.537  Lőrinci Szalagszövő és Csipkegyár iratai 1951-1995 1,8 

Összesen: 204,02 Ifm 

 

E) Ügyiratszintű segédlet  

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV.1002.a 

Buda város tanácsának iratai, tanácsülési 

jegyzőkönyvek 1825-1831 2 

IV.1002 uu. Miscellanea antiqua 1686-1784. 6,3 

IV.1002.ff.  Országgyűlési iratok 1708-1741 0,15 

IV. 1202.rr Pest v. Tanácsának iratai, Miscellanea 1695-1790 0,14 

XVII.1101 Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága (I-XIX. 

Kerületi Bizottsága) 

1958-1990 

4,68 

XXIII.101.b Kelemen Lajos tanácselnök-helyettes iratai 1961–1983 1,36 

XXV.7.a Fiatalkorúak Bírósága, elnöki iratok 1948-1951 0,12 

XXV.45.b 

I-III. Kerületi Bíróság, polgári peres és peren kívüli 

iratok 1968-1970 4,56 

XXV.45.c I-III. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1971-1981 0,24 

XXV.46.b 

II., XI. és XII. Kerületi Bíróság, polgári peres és peren 

kívüli iratok 1970-1972 4,32 

XXV.46.c II., XI. és XII. Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1964-1981 0,84 

XXV.48.c XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság, polgári peres iratok 1982-1985 6,36 

XXV.50.a Budai Központi Kerületi Bíróság, elnöki iratok 1982-1994 4,32 

XXXV.95.i MDP Budapesti Pártbizottság Fegyelmi Osztály iratai 1948-1956 2,40 

Összesen: 37,79 Ifm 
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F) Fond- és állagismertető 

 

Jelzet Megnevezés Évkör Ifm 

IV. 1303. g 
Pest v. Tanácsának iratai, Ferenc Józsefhez intézett 

segélykérvények 
1857 0,14 

IV. 1303. h Pest v. Tanácsának iratai, Tanácsi végzések 1851-1873 0,42 

IV. 1303. i 
Pest v. Tanácsának iratai, Perbeli egyezség Pest város 

és a Lánchíd Rt. Között a hídvám jövedelem tárgyában 
1864 0,01 

IV. 1303. j Pest v. Tanácsának iratai, Választási iratok 
(1848) 1861-

1873 
0,24 

IV. 1303. k Pest v. Tanácsának iratai, Iparjogi nyilvántartások 1851-1874 0,32 

IV. 1303. l Pest v. Tanácsának iratai, Gyámbizottmányi iktatóköyv 1848-1851 0,03 

IV. 1303. m Pest v. Tanácsának iratai, Iskolakötelesek összeírása 1850 k. 0,09 

IV. 1303. n. 
Pest v. Tanácsának iratai, Józsefvárosi idegenek 

összeírása 
1857-1858 0,01 

IV. 1303. o. Pest v. Tanácsának iratai, Csendőrségi iratok 1853-1859 0,46 

IV. 1303. p. Pest v. Tanácsának iratai, Rendőri körözvények 1850-1873 0,14 

  

Budapest Főváros Tanácsa és Végrehajtó Bizottsága 

vezetői, testületei és szakigazgatási szervei 

szervtörténete (NKA pályázat) 1983-1990 

  

XI.121 

Körtvélyessy Antal Utóda Körtvélyessy Ottó Kender- és 

Sodronykötélgyár iratai 1944-1950 0,07 

XI.504  Barcs Kálmán Kötélgyártó és Hálókötő Ipartelep iratai  

(1915) 1938-

1950 0,12 

XI.576  Stöckler Lajos Csipkegyára iratai 1939-1950 0,03 

XI.586 

Vorsteher C. A. és Pál Zsinór-, Szalag- és Csipkegyárak 

(Rövidárugyár) iratai 

(1920) 1921-

1952 (1953) 1,7 

XI.598  Hungária Jacquard Szövőgyár Rt. iratai  1943-1947 0,01 

XIII.51 Rédly-Weszycki család iratai 1885 -1988 1,2 

XXIX.516 

Rothauser Dénes Csipke-, Szalag- és Paszományárugyár 

Rt. iratai 1947-1950 0,1 

XXIX.532 

Gyapjúmosó és Finomposztógyár (Gyapjúmosó és 

Szövőgyár) iratai 

1950-1973 

(1974) 18 

XXIX.533 Pamuttextilművek iratai 

(1952)1963-

1994 4,32 

XXIX.537  Lőrinci Szalagszövő és Csipkegyár iratai 1951-1995 1,8 

Összesen: 29,21 Ifm 

 

 

G) Adatbázis-építés 

 

Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(ifm) 
Rekord 

IV.1002.z 

Buda város tanácsának iratai. Hagyatéki leltárak 

(Inventaria) 

1708-

1873 7,28 123 

IV.1404 

Budapest Székesfőváros Igazoló Választmánya, 

választói névjegyzékek 1945  0,12 8346 

IV.1411.b Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai 

1918-

1919 6,44 4000 

VII.1.a. Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Elnöki iratok 

1891-

1950 0,12 458 

VII.2.c. 

Budapesti Királyi Törvényszék iratai. Polgári peres 

iratok 

1872-

1950 0,42 1739 

VII.2.e Cégbírósági adatbázis 1876- 184,8 32876 
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Jelzet Megnevezés Évkör 
Terjedelem 

(ifm) 
Rekord 

1949 

VII.5.c. 

Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. 

Büntetőperes iratok 

1917-

1950 0,36 1300 

VII.101.c. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház iratai. 

Fegyenctörzskönyvek 

1896-

1950 1,50 9143 

VII.101. p. 

Budapesti Országos Királyi Gyűjtőfogház iratai. 

Elítéltek törzslapjai 1951 3,00 7711 

VII.156. Kaprinay Endre közjegyző iratai 

1933-

1950 0,12 203 

VII.209. Krenner Zoltán közjegyző iratai 

1941-

1949 0,30 1300 

XV.16 Térképtári adatbázis 

1873-

1990 0,1 45 

XV.17.d.329  Építési Ügyosztályok Tervtára 

1873–

2006  25 3500 

XV.19.d.1 Klösz György fényképei (javítás)  

1880–

1910  1 2070 

XV.19.c.11 

Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti 

Osztálya fényképei 

1960-

1970  3,6 2400 

IV.1407b., 

IV.1428 Budapest egyesületeinek adatbázisa     9,24 7000 

XXIII.204.a 

Budapest IV. Kerületi Tanács és Végrehajtó Bizottság 

tagok, vezetők archontológia 

1950-

1990 9,45 
 904 

XXIII.205.a 

Budapest V. Kerületi Tanács és Végrehajtó Bizottság 

tagok, vezetők archontológia 

1950-

1990 6,46 
 688 

XXIII.206.a 

Budapest VI. Kerületi Tanács és Végrehajtó Bizottság 

tagok, vezetők archontológia 

1950-

1990 4,95 
 791 

XXIII.208.a 

Budapest VIII. Kerületi Tanács és Végrehajtó 

Bizottság tagok, vezetők archontológia 

1950-

1990 8,26 
 1039 

XXV.2,b Budapesti Népügyészség, büntető iratok 1949 0,48 360 

XXV.101.2.b 

Budapesti Fegyház és Börtön, Elítéltekre vonatkozó 

iratok 

1951-

1975 9,60 3590 

XXV.204. 

Budapesti Állami Közjegyzők Budafokon Működő 

Irodájának iratai 

1956-

1965 4,94 1959 

HU BFL 

XXXV.9.a 

Magyar Szocialista Munkáspárt IV. Kerületi Végrehajtó 

Bizottság jegyzőkönyvei 

1956-

1989 8,52 420 

XXXV.10.a 

Magyar Szocialista Munkáspárt V. kerületi 

pártértekezleteinek jegyzőkönyvei 

1956-

1989 10,56 428 

HU BFL 

XXXV.100.a 

Magyar Dolgozók Pártja V. Kerületi 

pártértekezleteinek jegyzőkönyvei 

1956-

1989 1,44 315 

HU BFL 

XXXV.176.a 

Magyar Dolgozók Pártja IV. kerületi 

pártértekezleteinek jegyzőkönyvei 

1956-

1989 2,4 328 

Összesen:271,5 Ifm azaz 89614 rekord     
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6. sz. melléklet - Budapest Főváros Levéltára munkatársainak 2014. évi publikációi 

 

Csáki Tamás  Béla Lajta – a l’avantguarda de l’Art Nouveau de Budapest / Béla Lajta – Avant-

Gardist of Budapest Art Nouveau. In: Coup de Fouet – The Art Nouveau European 

Route magazine No.22. 48-53. p. (katalán és angol nyelven) 

El llegat d’Ödön Lechner en l’arquitectura del seu temps / Ödön Lechner’s Legacy 

in the Architecture of his Time. In: Coup de Fouet – The Art Nouveau European 

Route magazine No.23. 26-35. p. (katalán és angol nyelven) 

Előadás: Lajta Béla viszonya Lechner Ödön építészetéhez 1900–1906. Művészet 

Ybl és Lechner korában. A PPKE Művészettörténet Tanszékének konferenciája, 

2014. május 7-8.  

Előadás: A Terv- és Térképtári gyűjtemény Budapest Főváros Levéltárában. 

Hetedik Szabadkai Levéltári Nap, 2014. szeptember. 19.  

Előadás: Standardok és innováció a századelő iskolaépítészetében – a fasori 

evangélikus gimnáziumtól a Vas utcai felső kereskedelmi iskoláig. Pecz Samu 

emlékülés, Budapest-fasori Evangélikus Gimnázium, 2014. szeptember 26 

Előadás: Lajta Béla – egy fővárosi vendég a századelő zentai építészetében. Téma 

és variációk: városházák a szecessziós századelőn. Nemzetközi interdiszciplináris 

művészet- és építészettörténeti konferencia. Zenta, 2014. november. 17. 

Előadás: Lajta Béla építészetének zsidó olvasatai 1905–1940. A holokauszt 

Budapest társadalomtörténetében. Budapest Főváros Levéltára konferenciája, 

2014. november 18.  

Csiffáry 

Gabriella 

Előadás: Háborús tükörcserepek. Az I. világháború a levéltári források tükrében. 

Fiatal Levéltárosok Egyesülete konferenciája, Badacsony, 2014. július 11-13 

Fazekasné Dr. 

Toma Katalin 

MAPIRE. A tudomány eredményei első kézből. Élet és Tudomány LXIX. évf. 17. sz. 

516. p. 

Dr. Fehér 

Csaba 

A Sorg-család és a vállalatbirodalom rövid története. FONS XXI. (2014) 2.sz. 199-

240. p. 

Iratminta-vételi eljárások a BFL gyakorlatában. Maradandó értékű jogszolgáltatási 

és rendészeti iratok. Levéltári Szemle 64.évf.(2014) 3.sz. 5-15.p 

A jogszolgáltatási iratokra vonatkozó törvények, rendeletek és 

utasítások,2014.11.28, bírósági ügykezelő munkatársaknak tartott képzésen 

elhangzott előadás 

Gerhard Péter A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája 2012. Összeállította: 

Gerhard Péter, V. László Zsófia. In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv VIII. 

Főszerk.: Kenyeres István. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2013. 269–

294. p. (2014-ben jelent meg.) (bibliográfia-szerkesztés (társszerzős)) 

Dr. Haraszti 

Viktor 

Gyűjtőterületi szubjektív – a gyűjtőterület egyes kérdései egy városi levéltár 

szemszögéből. In: Levéltári Szemle 2014/2. 13-31. p. 

Die Möglichkeiten der Weiterbildung der Archivaren/innen in Ungarn. In: Archivni 

Casopis (64) 2014. 195-202. p 

Az utóbbi évek jogszabály-változásainak hatása a gyűjtőköri munkára. Előadás, 

MVLVT. Kőszeg, 2014.10.03. 

Hidvégi Violetta 

 

Az ablakoktól a portálokig. In: Régi – Új Magyar Építőművészet. 2013/10. 33–

35. p. 

Ganz Ábrahám egykori bérháza a pesti Duna-parton. In: Építész Közlöny Műhely, 

2014/2. 28–31. p. 

A modern reneszánsz derült idomai. Válogatás Ybl Miklós (1814–1891) épületeiből. 

Szerk.: Hidvégi Violetta, Ritoók Pál, Vasáros Zsolt. Narmer Építészeti Stúdió, 

Budapest, 2014. 309 pp. 

2 x 200 = Ganz Ábrahám + Ybl Miklós. Budapest, 2014/4. 6–10. p.  
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Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta, Marótzy 

Katalin. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2014. 192 pp. (Szerzőként: 

bevezető tanulmány és négy épület – Unger Henrik bérháza, Nemzeti Lovarda, 

Pfeffer János bérháza, Geist Gáspár bérháza – elemzése.) 

A Budapest folyóiratban Sebestyén László Titkos udvarok című 2014-es 

fotósorozatához az egyes épületek történetének rövid összefoglalója. 2014-ben 11 

ház került bemutatásra. 

Hlbocsányi 

Norbert 

A Kohner család vállalkozásai. In: Tanulmányok Budapest Múltjából. XXXVII. 

(2012.) 43-76. p. (2014-ben jelent meg.) 

Színház és vállalkozás. Az Unió Rt. és a pesti pénzoligarchák. In: Fons XXI. (2014) 

2. sz. 139-197. p.;  

A szászbereki báró Kohner család. (Megjelenés alatt JNKSZML évkönyve, 2015);  

A hadigazdaság a Nagy Háború első éveiben. (Megjelenés alatt). 

Dr. Horváth J. 

András 

Tornyosuló aktahegyek vagy társadalmi nagytotál? – Hans Booms iratértékelési és 

levéltár-értelmezési tézisei 1972-ből. Levéltári Szemle, 64 (2014) 2. sz. 31-46. – 

tanulmány és fordítás. 

Dr. Kenyeres 

István 

„Nekem pénzem nincsen, valami volt, Isten tudja mind hadra költöttem”. Állami 

jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában. In: Bethlen 

Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján 

rendezett konferencia tanulmányai. Szerk.: Dáné Veronika et alii. Kolozsvár, 2014. 

473-486. p. 

A soproni plébános különös esete : I. Ferdinánd, Habsburg Mária és a magyar 

szuverenitás. In: Rubicon 25. (2014) 8. sz. 44-45. p. 

A félharmincad 1635-1638-ban. Archivariorum historicorumque magistra. Történeti 

tanulmányok Bak borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk.: Kádár Zsófia – 

Lakatos Bálint – Zarnóczki Áron. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2013. 

[2014] 567-590. p 

A „fiscal-military state” . Államháztartás és hadi költségek Európában a 17. 

században különös tekintettel a Habsburg monarchiára. Előadás a „Várostromok és 

Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában” címmel az Egri Dobó István 

Vármúzeum által szervezett konferencián. Eger, 2014. október 15. 

A gyulai uradalom a Brandenburgi-birtokok rendszerében. Előadás a „Vár – város – 

uradalom” címmel az MNL Békés Megyei Levéltára által szervezett konferencián, 

Gyula, 2014. szeptember 19. 

Budapest Főváros Levéltára digitális tartalomfejlesztései és szolgáltatásai. Előadás 

a „Várostörténet, helyi értéktudat, információközvetítés” címmel a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár által szervezett konferencián, 2014. november 19.  

Az anyakönyvek kutathatóságának gyakorlata Budapest Főváros Levéltárában. 

Előadás a „Múlt és jövő asztalainál, Az új anyakönyvi törvény hatásai a levéltári 

kutatásokra” címmel a Fiatal Levéltárosok Egyesülete által szervezett 

konferencián, Budapest, 2014. november 12 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények kollégiuma tevékenysége 2012-2014. 

Előadás a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa konferenciáján, Kőszeg, 

2014. október 2-4. 

Budapest Főváros Levéltára részvétele nemzetközi projektekben. Előadás a 

„Levéltárak a változó világban” címmel tartott, a Magyar Levéltárosok Egyesülete 

által szervezett konferencián, Budapest, 2014. március 24-25. 

Koltai Gábor Koltai Gábor – Rácz Attila – Rózsavölgyi Andrea: Szépség – szenvedély – 

századok. A 240 éves BÁV műkereskedelmi üzletágának története. BÁV, Budapest, 

2013. 97 p. (2014-ben jelent meg.) 

Perczel Olivér: Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban a városegyesítéstől az I. 

világháború időszakáig. Szerk.: Koltai Gábor – Rácz Attila. Bp., 2014. 

Erzsébetvárosi Önkormányzat. 191 p. 
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A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 58., Budapesti lakások és lakóik című 

számának szerkesztése Czoch Gáborral közösen (230 p.). 

Köcze László A gazdasági levéltárügy Nagy-Britanniában (megjelenés alatt a Levéltári Szemle 

2015/1. számában) 

V. László Zsófia A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája 2012. Összeállította: 

Gerhard Péter, V. László Zsófia. In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv VIII. 

Főszerk.: Kenyeres István. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2013. 269–

294. p. (2014-ben jelent meg.) (bibliográfia-szerkesztés (társszerzős)) 

Nőoktatás és könyves műveltség a 17–18. században. In: A zsoltártól a rózsaszín 

regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Szerk.: Papp Júlia. 

Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2014. 95–125. p. 

„A’ meg-holtnak életéböl az élők tanuságot végyenek”. Halotti beszédek 

elterjedése Magyarországon és Erdélyben. In: Padányi Bíró Márton veszprémi 

püspök emlékezete. Szerk.: Hermann István. Magyar Nemzeti Levéltár, Veszprém 

Megyei Levéltára, Veszprém, 2014. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 33.) 

137–158. p. 

Az M4 Bocskai út – Bosnyák tér. A metróhálózat fejlesztésének tervei az 1970-es 

1980-as években című előadás 2014. szeptember 26-án a Kutatók Éjszakáján 

hangzott el Budapest Főváros Levéltárában. 

Lugosi András  Molnár Olga. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. 

Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Szerk.: 

Kovács Csaba – Nádudvari Zoltán – Nemes Erzsébet – Pásztor Angelika. KSH 

Könyvtár, Budapest, 2014. [A statisztika történetei 1.] 505–507. p.  

Munkácsi 

Krisztina 

Védlevelek, mentesítési dokumentumok Barcs Béla budapesti közjegyző 1944. évi 

iratai között – honlapon jelenik meg 

Nagy Ágnes A népesség megfelelő eloszlása a térben. A lakótér elosztásának képzetkörei a 20. 

század első felének magyar társadalmában. Korall, 58 (2014), 69–93. 

Nagy János  Az 1751. évi országgyűlés kereskedelemügyi sérelmei. Fons 2014/1. sz.  

Lacháza társdalmának főbb jellemzői 1745-től 1848-ig. Mi újságunk. XXIII. évf. 

(2014). 1. szám. 6-8. 

A lacházi redemptusok névsora 1745-ből. Mi újságunk. XXIII. évf. (2014) 2. szám. 

9. 

Recenzió: Egy leporolt könyv a magyar felvilágosodás irodalmának 

társadalomképéről (Sándor István: Író és társadalom. Fejezetek a magyar 

felvilágosodás irodalomtörténetéből, I. Főúr és nemes. A szöveget gondozta: 

Szilágyi Márton-Schreibner Tamás-Vaderna Gábor. Bp., Ráció Kiadó, 2012.). Ateas 

29. évf., 2014/ 2. sz. 197-202.  

Előadás: Rendi ellenzék és kormánypárt az 1751. évi országgyűlésen. A Mika 

Sándor Egyesület „Tempus Adest”-konfereciája, Budapest, 2014. március 21. 

Előadás:Vármegyei követküldési gyakorlat az 1751. évi országgyűlés példáján. Az 

ELTE BTK Történelem Segédtudományi Tanszékének konferenciája, 2014. április 

23. 

Előadás:Természeti katasztrófák Kiskunlacházán a 18-19. században. 

Környezettörténet, természeti katasztrófák, járványok. Az ELTE Művelődéstörténeti 

Tanszékének doktorandusz-konferenciája, 2014. június 12. 

Előadás: Indigenák a 18. századi országgyűléseken. Az indigenák a magyar 

politikában, 16–19. század című konferencián. Magyar Parlamentarizmus-történeti 

Kutatócsoport konferenciája, 2014. szeptember 19. 

Előadás: Baranya vármegye országgyűlési követei az 1751. évi országgyűlésen. 

„Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent 

nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban. A Pécsi 

Egyetemi Könyvtár konferenciája, 2014. október 16-17. 

Perczel Olivér  Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban a városegyesítéstől az I. világháború 

időszakáig. Erzsébetvárosi Önkormányzat, Budapest 2014. 191 p. 
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Az Angol parktól a Vidám Parkig. In: Archivnet. 2014/4 

Előadás: Rejtő Jenő utolsó pere. Adalékok egy megírhatatlan életrajzhoz. 

Elhangzott: 2014. szeptember 10.  

Előadás: Szórakozás és szórakoztatás a Városligetben 1914-ben. Budapesti 

hétköznapok 1914. A Nagy Háború hátországának életképei. Legenda Egyesület 

tudományos konferenciája, 2014. szeptember 17. 

P. Holl Adrien 2014. 05.29 Állományvédelmi továbbképzés PIM, A levegőtisztítás lehetőségei 

című előadás 

2014.07.01 MLE Vándorgyűlés Szekszárd, Holokauszt kiállítás megvalósítása, saját 

műhellyel című előadás 

2014.10.04. MVLVT Közgyűlés és Konferencia, Kiállítások megvalósítása saját 

költségen című előadása 

Rácz Attila Rácz Attila: A budapesti hatalmi elit prozopográfiai vizsgálata 1956–1989 között. 

Doktori disszertáció. 297 p 

Koltai Gábor – Rácz Attila – Rózsavölgyi Andrea: Szépség – szenvedély – 

századok. A 240 éves BÁV műkereskedelmi üzletágának története. BÁV, Budapest, 

2013. 97 p. (2014-ben jelent meg.) 

Perczel Olivér: Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban a városegyesítéstől az I. 

világháború időszakáig. Szerk.: Koltai Gábor–Rácz Attila. Bp., 2014. Erzsébetvárosi 

Önkormányzat. 191 p. 

Tapasztalatok a TÁMOP-3.2.11/10/1 KMR pályázat fenntartási időszakáról 

Budapest Főváros Levéltárában. Szekszárd MLE Vándorgyűlés, 2014. június 30–

július 2.(előadás) 

Dr. Sarusi Kiss 

Béla 

Jogszolgáltatási iratok a levéltár(ak)-ban,2014.11.18. bírósági ügykezelő 

munkatársaknak tartott képzésen elhangzott előadás 

Dr. Sipos 

András  

Budapester Kommunalpolitik und die ungarischen Liberalen 1870–1914. In: 

Lehnert, Detlef (szerk.): Kommunaler Liberalismus in Europa. Großstadtprofile um 

1900. Böhlau, Wien-Köln-Weimar, 2014. 239 – 256. p.  

A levéltári leírás szabványosításának aktuális kérdései és a Levéltári Leírás Magyar 

Szabványának tervezete. Előadás a BFL és a Levéltári Szabványügyi Bizottság által 

rendezett „A levéltári szabványok és alkalmazásuk kérdései” c. 

műhelykonferencián, BFL, 2014. május 6.(előadás) 

Az Elektronikus Levéltár Projekt on-line szolgáltatási koncepciója és eddigi 

megvalósulása. Előadás a Levéltárak az on-line világban c. konferencián a 

Veszprém Megyei Levéltárban, 2014. május 20. (előadás) 

The cadastral heritage of the Habsburg Empire – necessity and possibilities of 

"virtual reunification" of a divided and scattered source material 

Előadás az Institut für Geschichte, Universität Wien „Auf dem Weg zu einer 

gemeinsamen Identität. Quellen zur Geschichte Mitteleuropas im digitalen 

Zeitalter“ c. konferenciáján, Bécs, 2014. szeptember 17. (előadás) 

Ős-metró tervek (1940-1950-es évek) – előadás a Kutatók Éjszakája levéltári 

rendezvénye keretében, BFL 2014. szeptember 26.(előadás) 

Török Péter Böszörmény, mint központ: a hajdúvárosok közgyűléseinek toposza a regionális 

szakirodalomban. In: Történeti Tanulmányok XXI. Szerk.: Bárány Attila-Papp 

Klára. 75–85. p. Debrecen, 2013. 

Veresné Lőcsei 

Anikó 

Gyermekvédelmi intézkedések és esettanulmányok Budapesten, a II. világháború 

idején”2014.november 16. (előadás) 

Zámbó István Bírósági iratkezelés és selejtezés a XX. században, 2014.11.18. bírósági ügykezelő 

munkatársaknak tartott képzésen elhangzott előadás 
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7. sz. melléklet – A BFL kiadványai 2014-ben 

 

 

1. Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk: Hidvégi Violetta - Marótzy Katalin. 

Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2014. 192 p. ISBN: 978-963-7323-93-5 

 

2. Miszjuk Mihajlo – Kutassy Ilona: A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi 

Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és 1938-

1944/1945 között. (A Kárpát-medence levéltári forrásai. 1., Fond- és állagjegyzékek/2) 

Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2014. 332, 353 p. 2. jav. és bőv. kiad. ISBN: 978-

963-7323-91-1 

 
3. Fabó Beáta – Gall, Anthony: Kós Károly világa, 1907–1914. Napkeletről jöttem nagy 

palotás rakott városba kerültem. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2014. 2. kiad. 

ISBN: 978-963-7323-92-8 

 

4. Beáta  Fabó – Gall, Anthony: Károly Kós the early years, 1907–1914. I came from the East 

to a city of great palaces. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2013 [2014] 183 p. 

ISBN: 978-963-7323-90-4. 

 

5. Kenyeres István (főszerk.): URBS - Magyar várostörténeti évkönyv VIII. Budapest, 

Budapest Főváros Levéltára, 2013. 338 p. ISSN: 1787-6753 

  

  

  

 

 


