
 
 

 

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap  

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 3338/00001 számú, a „Magyar Levéltári Portál 2013. évi 

fejlesztésére, szolgáltatásainak bővítésére” című pályázatának megvalósításáról 

 

 

 

A pályázat megvalósításának teljesítési időtartama eredetileg 2013. 01. 01. – 2013. 12. 31. 

volt, de a pályázó 2013 decemberében kérte a szerződés teljesítési határidejének 6 hónapos, 

azaz 2014. június 30-ig való meghosszabbítását, amihez az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma 

hozzájárult. A vállalt feladatok végrehajtása az új határidőre befejeződött. 

 

A 2009 júniusa óta működő Magyar Levéltári Portál www.archivportal.hu azzal a céllal jött 

létre, hogy átfogó képet adjon a magyarországi levéltárakról és azok szakmai, illetve a 

szélesebb nagyközönséget megcélzó közművelődési tevékenységéről, illetve a jelentősebb 

külföldi szakmai eseményekről. A magyar levéltárügy 2012. október 1-jétől jelentős 

szervezeti változásokon ment keresztül, ennek megfelelően a portál információi és 

szolgáltatásai is módosításra szorultak.  

 

I. Informatikai fejlesztések  

 

1. A tartalmi fejlesztések, átalakítások mellett elengedhetetlen volt a Magyar Levéltári 

Portál informatikai fejlesztése. Erre a hírportál létrejötte óta nem került sor, és 

főképpen biztonsági szempontból volt rá szükség. A korábbi szervert nem lehetett már 

frissíteni, mert az aktuálisnál több verzióval régebbi szoftverek voltak rajta. Újat 

kellett feltelepíteni, mert már nem frissültek és ez kompatibilitási és biztonsági 

szempontból veszélyes volt. A pályázat biztosította pénzkeretből a portál 

adminisztráció és a WEB 2 funkciókat biztosító Wombat SiteEngine tartalomkezelő 

rendszer frissítése volt megvalósítható. A munkát külső cég, a Greymatter végezte el, 

akik a honlap kialakításáért és fejlesztéséért felelősek. 

2. Frissítésre került az MLP adminisztrációs betöltő felülete, megkönnyítve ezzel a 

szerkesztési munkálatokat. 

 

3. A honlap áttekinthetőbbé tétele érdekében formai változtatások is történtek: 

 

o  Jobb oldalon megszűntettük azokat a füleket (ikonokat), melyek ismétlődtek, a 

felső menüsort pedig átláthatóbbá tettük, megszüntetve a duplikátumokat.  

o A jellegüktől fogva egymástól különböző híreket és beszámolókat igyekeztünk 

szétválasztani, így a felső sor Bemutatkozás menüsor alatt létrehoztuk a 

Beszámolók menüpontot, ahol a hosszabb lélegzetű, egy-egy fontos levéltári 

eseményről szóló beszámolókat helyezzük el. Miután a portál online 

folyóiratként is működik, ezek a beszámolók publikációknak számítanak.  

http://www.archivportal.hu/


o A Levéltárak fülrendszer a Felsőoktatási intézmények levéltárai (15) 

menüvel bővült. Az Egyházi levéltárak alatt a katolikus (19) levéltárak 

mellett a református (6), evangélikus (7), unitárius (1), baptista (1) ortodox 

(2) és zsidó (1) levéltárak felvétele is megtörtént.  

  

 

 

II. Tartalmi fejlesztések 

 

1. A már említett formai változtatások eredményeként a Hírek rovat a naprakész 

információk elhelyezésére szolgál. 2013. január 1-jétől a pályázati időszak végéig, 

2014. június 30-áig kb. 200 alkalommal közöltünk híreket a levéltárak 

mindennapjairól. A már említett Beszámolók menü szolgál a magyar levéltárak 

tevékenységéről, illetve jelentősebb külföldi szakmai eseményekről szóló hosszabb 

lélegzetű írások megjelentetésére. Az egyes levéltárakban lezajlott szakmai 

eseményekről, konferenciákról eddig 20 hosszabb-rövidebb lélegzetű cikk jelent meg 

a portálon. 

2. Az MNL megyei levéltárairól szóló alapinformációkban az MNL átszervezéséből 

adódó aktuális adatok már korábban átvezetésre kerültek, most pedig néhány kivétellel 

az összes megyei levéltárra vonatkozólag végrehajtottuk a tartalmi adatszolgáltatás 

aktualizálását. Az aktuális adatokat a megyei levéltáraktól kértük be. Megkeresésünkre 

17 megyei levéltár, az MNL valamint az MNL Országos Levéltára válaszolt. Ezek 

esetében elvégeztük a tartalom aktualizálását. A szerkesztési munkálatok során 

igyekeztünk formailag egységessé tenni az egyes levéltárak bemutatkozó oldalát. 

3. Elvégeztük az állami szaklevéltárak és egy kivételével a városi levéltárak bemutatkozó 

oldalának frissítését.  

4. Jelentős tartalombővülést jelent az egyházi levéltárak és a felsőoktatási intézmények 

levéltárai bemutatkozó oldalának honlapra történő feltöltése. Az adatszolgáltatatást a 

szerkesztőségbe bevont Batalka Krisztina (BME levéltára) és Koltai András (Piarista 

levéltár) végezték el.  

5. A pályázat biztosította pénzügyi keret lehetővé tette az MNL taglevéltárai, a Budapest 

Főváros Levéltára, Vác, Tatabánya városok levéltára, az állami szaklevéltárak 

valamint a felsőoktatási intézmények levéltárai bemutatkozó oldalainak angolra 

fordítását.  

6. A felső sorban található Bibliográfia menüsor frissítése szintén megtörtént a 

levéltáraktól kért adatszolgáltatás formájában, amelyet a levéltárak egy-két kivétellel 

meg is küldtek. Az eddigi adatok ellenőrzésre, illetve 2001–2012 között kiegészítésre 

kerültek, és az egyetemi levéltárak bibliográfiájával bővültek ki. 

7. Feltöltésre került a Szakmai dokumentumok alatt a Jogtár kiegészített és frissített 

változata.   

8. A Szakmai dokumentumok alatt szereplő Levéltári Korpuszt illetően célunk a 

2009-ben elkészült és a levéltári portálon közzétett szakmai előírás-gyűjtemény 

bővítése, kiegészítése, szükség szerinti átszerkesztése volt. Az újonnan előkerült 

iratokat a Magyar Országos Levéltárban és Budapest Főváros Levéltárában 

digitalizálták. Az eredetileg kialakított szerkezeten belül nem változtattunk, a két új 

fejezet (Munkatervek, beszámolók, hosszú távú koncepciók; Történeti áttekintés – 214 

dokumentum) az anyag végére került 

(http://www.archivportal.arcanum.hu/korpusz/opt/a140526.htm?v=pdf&a=start ). A 

tartalmi bővítés (257 új dokumentum) számos fejezetet érintett. Az internetes 

megjelenítés – előnyére – változott: a többoldalas dokumentumok egybefűzött pdf-

http://www.archivportal.arcanum.hu/korpusz/opt/a140526.htm?v=pdf&a=start


ként jelennek meg. Az előkészítő munkát két BFL-es kolléganő, a feltöltést külső cég, 

az ARCANUM Adatbázis Kft. végezte el.  

9. Megtörtént a 2009 óta beépített adatbázisok ismertetőjének felülvizsgálata és 

kiegészítése.  

 

 

 

 

Az MLP látogatottságára vonatkozó adatok 2013. január 1. – 2014. június 30. között 

  

Összesen 121 országból (Szlovákia, Románia, Németország, USA, Ausztria, Szerbia, 

Egyesült Királyság), 2439 településről látogatták meg az Magyar Levéltári Portált, ez naponta 

200-220 látogatót jelentett, a tárgyalt időszakban legtöbben 2013. január 21-én (4903 fő) és 

2013. január 24-én (4133 fő) látogatták a portált. 

 

Látogatók száma: A 2012. évi látogatottsághoz képes (79 536 fő) jelentős növekedés történt 

2013-ban, 112 611 látogatója volt a portálnak. A 2014. évi első féléves adat (47 675) alapján 

valószínűleg ebben az évben is közelítünk ehhez a számhoz.  

 

 

Regisztráltak száma: itt is növekedés tapasztalható a 2012. évihez képest, 2013-ban 730-an, 

2014. június 30-ig a pályázati időszak végére 861-en regisztráltak a 2012. évi 400 főhöz 

képest. 

 

Letöltött oldalak száma: 2012-höz képest (65 624) szintén komoly növekedés figyelhető 

meg, a letöltött oldalak száma 2013-ban 227 283 volt, 2014 első félévében pedig 100 484. 

 

 

 

Az MLP-t érintő változásokról a portál honlapján a Hírek rovatban adtunk hírt:  

 

http://mlp.archivportal.hu/id-4010-bovult_magyar_leveltari_portal.html 

 

A szakmai beszámoló anyaga a BFL weboldalán:  

http://bfl.archivportal.hu/id-1912-palyazati_beszamolok.html, illetve a Magyar Levéltári 

Portálon:  

http://mlp.archivportal.hu/id-2156-palyazati_beszamolok.html alatt érhető el. 

 

 

Budapest, 2014. július 25. 

 

 

 

Fazekasné dr. Toma Katalin 

Budapest Főváros Levéltára 

intézményi titkár, pályázati megbízott 
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