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Szakmai beszámoló 
a Nyitott Levéltárak 2016 programsorozatról 

NKA azonosító: 204107/00156 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2016-ban immár ötödik alkalommal indította útjára a 
Nyitott Levéltárak programsorozatot, amelynek célja a levéltárak megismertetése és 
népszerűsítése a nagyközönséggel. 

A Nyitott Levéltárak 2016 programsorozat célja az volt, hogy – a kijelölt csomópontok, 
központi programok segítségével – hozzájáruljon a nemzeti örökség egyedi és pótolhatatlan 
részét képező levéltári anyag társadalmi hasznosulásához, ismertebbé tegye a maradandó 
értékű iratok felhasználásának módjait, lehetőségeit, a levéltári feladatok és munkavégzés 
mibenlétét. Kitűzött célunk volt, hogy a programok segítségével elősegítsük az állampolgári 
tudatosságot, a kulturális szint emelkedését, valamint a jogérvényesítés készségének 
erősödését. 

Nyitott Levéltárak 2016 nyitórendezvénye - A „másik" Gárdonyi - kiállítás és koncert 

2016. június 9-én, csütörtökön került megrendezésre Budapest Főváros Levéltárában a 
Nyitott Levéltárak 2016 programsorozat nyitórendezvényeként a Nemzetközi Levéltári 
Naphoz kapcsolódóan A „másik” Gárdonyi... Gárdonyi Albert (1874–1946) főlevéltáros „a 
főváros és a nép levéltárosa” című kiállítás megnyitó ünnepsége. A megjelenteket Dr. 
Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára főigazgatója, köszöntötte, megnyitó beszédet 
mondott Dr. Szeneczey Balázs, Budapest főpolgármester-helyettese, Tyekvicska Árpád, a 
Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, Dr. Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának főosztályvezetője és Dr. Horváth J. András főosztályvezető-helyettes, a 
kiállítás kurátora. 

A megnyitót követően Dr. Horváth J. András tartott tárlatvezetést, majd a Gárdonyi Albert 
teremben Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt műveiből hallhatott hangversenyt a kedves 
közönség. A felhangzó műveket dr. Szabó Balázs zenetörténész ismertette. 
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A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2016. évi vándorgyűlése és konferenciája 
Győr, 2016. július 11-13. 
 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányának döntése értelmében az idei 
vándorgyűlésre a győri Széchenyi István Egyetem kampuszán került sor, 2016. július 11. és 13. 
között. A fő célok közt a vezető grémiumok tisztújítását, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójáról történő megemlékezést, illetve a Pannonhalmi Apátság 
szakmai tanulmányút keretében zajló felkeresését jelölték meg a szervezők. A program a már 
megszokott módon a külföldi vendégek fogadásával kezdődött vasárnap, majd a hétfő kora 
délutáni megnyitót és köszöntőket követően az egyesületi szakmai díjak átadásával 
folytatódott. 

Az egyesület 2013-ban létrehozott új kitüntetési rendszere magába foglalja az addigi 
Levéltárért díjat, illetőleg annak funkcióját is. Mint közismert, a díj névadója az elismert, nagy 
tekintélyű levéltáros, történész, kandidátus és akadémiai doktor, a 2012-ben elhunyt Dóka 
Klára, aki a 18–19. századi gazdaságtörténeti kutatásai mellett a levéltárosok képzésében is 
jelentős részt vállalt.  A díj három fokozatát azok a levéltári munkatársak kaphatják meg, akik, 
a levéltárügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő 
tevékenységet végeztek. Idén a felsőfokú végzettségű levéltárosok részére létrehozott I. 
fokozat egyik díjazottja – az indoklás szerint „kimagasló levéltárosi és tudományos 
munkájáért, valamint a levéltár szakmai munkájának irányításában végzett hűséges 
szolgálatáért” – Cserna Anna főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei 
Levéltárának megbízott igazgató-helyettese lett. Mellette Petrikné Vámos Ida főlevéltáros, az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának nyugalmazott főosztályvezetője részesült 
elismerésben, akinek „levéltárosi elkötelezettsége, precizitása és szakmai maximalizmusa 
humanista vezetői beállítottsággal párosult és több cikluson keresztül levéltári 
szakfelügyelőként kiválóan szolgálta a hozzá tartozó levéltárak munkájának értékelését, 
fejlődését”.  
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A középfokú végzettségű levéltárosok közül szintén két fő kapta meg a részükre 
alapított II. fokozatot. Az ad hoc bizottság idén Ondrik Sándornét, a Semmelweis Egyetem 
Levéltárának segédlevéltárosát „hosszú távon tanúsított magas színvonalú, megbízható 
teljesítményéért, levéltári hivatása és a Semmelweis Egyetem Levéltára iránti 
elkötelezettségéért”, illetve Benczik Gyulát, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei 
Levéltárának levéltári kezelőjét – aki „kiváló szakmai tudásával, tapasztalataival 
példamutatóan végzi a levéltár szolgáltató tevékenységét, segíti a Vas megyei 
történettudományi kutatásokat”– tartotta érdemesnek a díjra. A III. fokozat a levéltárakban 
dolgozó nem levéltárosok (könyvtárosok, restaurátorok, gazdasági feladatot, illetőleg 
ügyviteli, üzemfenntartási stb. feladatot ellátó munkatársak) tevékenységének elismerésére 
szolgál és évente 1 fő kaphatja meg. Az idei díjazott Gáty István, a Magyar Nemzeti Levéltár 
Veszprém Megyei Levéltárának reprográfusa, aki az indoklás szerint „a levéltár reprográfiai 
műhelyének felszerelésében és informatikai rendszerének kialakításában, valamint a Magyar 
Levéltárosok Egyesülete kiváló ízlésű, igényes kiadványainak elkészítésében végzett 
kiemelkedő munkájáért” került a jutalmazottak közé.  

 
* 
 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2016. évi vándorgyűlésének első napján tartott plenáris 
ülésén az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére 
„Számvetés ’56-ról” címmel nagy érdeklődéssel kísért konferenciát és kerekasztal-
beszélgetést rendezett. 

Az előadásokat követően Völgyesi Zoltán moderátor kérdéseire rövid kerekasztal-
beszélgetésen válaszolt Standeisky Éva, Szakolczai Attila és Bana József. Az ismert történész-
levéltáros-kutatók két nagyobb témakörben, ’56 társadalmi megítélésének változásairól, a 
köztudatban és a nemzeti emlékezetben játszott egyre kisebb szerepéről, 1956 politikai 
hagyományáról mint a magyar demokrácia lehetséges hivatkozási pontjáról, illetve a 
levéltáros és a történész társadalom feladatairól és lehetőségeiről, a nem kellően kiaknázott 
forrásokról fejtették ki az álláspontjukat. Zárásként Mezei Zsuzsanna, a Vajdasági Levéltár 
levéltárosa arról beszélt rövid, a délvidéki vérengzéseket példaként említő hozzászólásában, 
hogy az eseményeket követő számháború, a csupán különböző projektek idején fellángoló 
érdeklődés melletti teljes érdektelenség nem 1956-specifikus jelenség. 

A vándorgyűlés második napján a munka öt különböző szekcióban folytatódott. A Magyar 
Levéltárosok Egyesülete sok éve törekszik arra, hogy vándorgyűlései találkozási alkalmat és az 
információcsere lehetőségét biztosítsák Európa e térségének levéltáros egyesületei számára. 
A Nemzetközi Szekció német és angol munkanyelvű ülése a hagyományoknak megfelelően 
ennek szolgálatában állt. A beszélgetés első fele a vándorgyűlés kiemelt témája, 1956 és 
emlékezete köré csoportosult. A szekció moderátora, Sipos András főlevéltáros, Budapest 
Főváros Levéltárának főosztályvezetője összefoglalást adott a vendégek részére az előző napi 
plenáris ülés főbb megállapításairól és tanulságairól.  

A vándorgyűlés részletes szakmai beszámolója felkerült a hungaricana.hu portálra, valamint 

az egyesületi honlapra: www.leveltaros.hu, továbbá nyomtatásban megjelent a Levéltári 

Szemle 2016/3. számában. 
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„Bővülő történelem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai”  

2016. szeptember 28. – 2017. február 22., Magyar Nemzeti Levéltár 

A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei minden évben fontos, a magyar köztörténet 

szempontjából maradandó jelentőségű magániratokkal gyarapítják állományukat, és ezek egy 

jelentős része iratajándékozásból származik. Ezek az ajándékozási esetek a közelmúltig nem, 

vagy nem egyenletesen kaptak kellő figyelmet, ezért a Nyitott levéltárak programmal egy 

olyan rendezvénysorozat indítottunk útjára, mely kiemeli a közelmúlt emlékezetes 

ajándékozási eseteit és bemutatja az új(abb) családi levéltárakat, személyi hagyatékokat, 

testületi és egyesületi irategyütteseket.  

 

A rendezvények: 

A tervezettel megegyezően a sorozat 2016-2017-re eső része négy rendezvényből állt. 

1. 2016. szeptember 28, 13.00-16.00, MNL Országos Levéltára Bécsi kapu téri főépülete, 

Lovagterem és emeleti folyosó: „Bővülő történelem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai” 

- Az első rendezvény egyben az azonos nevet viselő vándorkiállítás ünnepélyes megnyitója is 

volt. A tárlatot a Magyar Nemzeti Levéltár legfontosabb iratajándékozási eseteiből állítottuk 

össze, oly módon, hogy a részt vevő hét tagintézmény anyagaiból hat ajándékozásai 

plakátokon jelentek meg, míg a hetedik - a kiállításnak épp otthont adó intézmény - eredetiben 

mutatta be iratajándékait. A projektidőszak egybe esett a vándorkiállítás első helyszínen, az 

MNL Országos Levéltárában való tartózkodásával, ezért az eseményen az Országos Levéltár 

legérdekesebb ajándékozási eseteit mutattuk be eredetiben. A legkorábbi kiállított irat Anjou 

Károly Róbert adománylevele 1322-ből, a legkésőbbi pedig két New York Times cikk Nagy Imre 

újratemetéséről, 1989-ből. 

Az eseményen dr. Rácz György, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese mondott 

köszöntőt. Ezt követően M-Szabó Dorottya főlevéltáros (MNL OL) bemutatta a kiállítást, majd 

a délután második felében szakmai és az ajándékozókat is bevonó beszélgetést hallgathattak 

meg az érdeklődők a levéltári iratajándékozásokról, Kujbusné dr. Mecsei Éva levéltár-igazgató 

(MNL SzSzBML), Márkusné Vörös Hajnalka levéltárigazgató-helyettes (MNL VeML) és dr. 

Péntekné Unghváry Mária nyugalmazott főlevéltáros (MNL OL) aktív közreműködésével. 

Megszólalt még Mikecz László úr, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és az Országos Levéltár 

iratajándékozója és Malek Magdolna, az Országos Levéltár iratajándékozója. Az rendezvényt 

– a várakozásokat meghaladva – körülbelül 120 érdeklődő tisztelte meg jelenlétével. 

2. 2016. november 3, 13.00-16.00, MNL Országos Levéltára Bécsi kapu téri főépülete, 

Rendezvény- és kiállítóterem: "Bővülő történelem - Emigrációs iratok gyűjtése a Mikes 

Kelemen program keretében" - A rendezvényt az emigráns iratok hazahozatalának, 

gyarapításának és közzétételének, az ebben kifejtett több éves tevékenységünknek 

szenteltük. Bemutattuk, hogy az iratok milyen módon kerülnek egyáltalán a látókörünkbe, 

hogy tudjuk megszervezni közgyűjteménybe kerülésüket, milyen alapokon nyugszik a levéltári 

rendezés és mekkora volumenű az a munka, melynek végeredménye lesz aztán az anyag 

állományba vétele és kutathatóvá tétele.  
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Az eseményt dr. Rácz György, a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltári főigazgató-

helyettese nyitotta meg, köszöntőt pedig dr. Kádár Zoltán, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának kabinetfőnöke mondott. A megnyitást követően dr. Arany 

Krisztina főlevéltáros, Hungarika munkacsoport-vezető (MNL OL), Kovács Eleonóra 

főlevéltáros, Ithaka-küldött (MNL OL), Rényi Mátyás Attila (a 2015/16-os Mikes-évad Sydney-

ben dolgozó kutatója), Horváth Réka (a 2015/16-os Mikes-évad New Yorkban dolgozó 

kutatója), valamint Bakó Zsigmond segédlevéltáros (MNL OL) mutatták be tapasztalataikat. Az 

esemény házigazdája és a beszélgetés moderátora M-Szabó Dorottya (MNL OL) volt. Az őszi 

szünet idején tartott, hétköznap 13 órától kezdődő rendezvényt körülbelül 80 érdeklődő 

tisztelte meg jelenlétével. 

3. 2017. január 18, 11.00-15.00, MNL Országos Levéltára Bécsi kapu téri főépülete, 

Rendezvény- és kiállítóterem: „Bővülő történelem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai” - 

Az eseményt a magyar kultúra napja megünneplésének is szenteltük, hiszen mindenki, aki 

ajándékával a levéltárak iratállományát gyarapítja, hozzájárul ahhoz, hogy bemutathassuk a 

magyar kultúra sokféleségét, sokszínűségét. 

A rendezvényt dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató (MNL) nyitotta meg. Ezt követően a látogatók 

megtekinthették a rendezvénysorozat alapjául szolgáló vándorkiállítást és egy levéltári 

raktárat is, ahol Künstlerné Virág Éva főtanácsos (MNL OL) tartott raktárvezetést. Ezt követően 

az átadott iratanyagok feldolgozását, kutathatóvá tételét jártuk körül Dr. Melega Miklós 

levéltár-igazgató (MNL VaML) és Csönge Attila levéltár-igazgató (MNL JNSzML) képes 

előadásaival. Végül két újabb ajándékozót szólaltattunk meg: Előbb Eőry Áron mutatta be a 

Rauscher-hagyaték levéltárba kerülésének történetét - a hagyaték az MNL Vas Megyei 

Levéltárába került -, Szathmáry István vázolta az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Levéltárával kialakított szoros együttműködését. A programot M-Szabó Dorottya (MNL OL) 

előadása zárta, mely Horler Miklós ajándékba kapott hagyatékát mutatta be, Schmidt Anikó 

levéltáros (MNL OL) összefoglalója alapján. A rendezvényt ezúttal körülbelül 50 érdeklődő 

tisztelte meg jelenlétével. 

4. 2017. február 22, 13.00-16.00, MNL Országos Levéltára Bécsi kapu téri főépülete, 

Rendezvény- és kiállítóterem: „Bővülő történelem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai” - 

A rendezvénysorozat záró eseményét az utolsó két megyei levéltár ajándékozási eseteinek 

fókuszba állításának és külföldi ajándékozóink megszólaltatásának szenteltük. 

Az eseményt Rácz György, főigazgató-helyettes (MNL OL) nyitotta meg. Ezt követően dr. 

Dominkovits Péter levéltár-igazgató (MNL GyMSM SL) mutatta be a tagintézmény értékes 

iratajándékait, majd dr. Erdész Ádám levéltár-igazgató (MNL BéML) vázolta a gyulai levéltár 

egyik legnagyobb jelentőségű iratajándékát. A harmadik előadó Künstlerné Virág Éva 

főtanácsos (MNL OL) volt, aki egy folytatólagosan beadott családi levéltárat mutatott be, végül 

dr. Kohút Sára főlevéltáros (MNL OL) helyszíni iratrendezés és az előkészített anyag levéltári 

elhelyezésének módját vázolta. A délután második felében három iratajándékozó szólalt meg: 

Pazonyi Elek Tibor képes összeállítása segítségével bemutatta családtagjait, valamint a család 

új- és legújabbkori történetét. Ezt követően Morandini-Vass Edina, vázolta a Vass-Scherer-

Rutterschmidt-Jánossy családi hagyaték sorsának alakulását, az iratajándékozási döntés 

meghozatalát. Végül Horváth D. Levente, a Békés Megyei Levéltár ajándékozója Kovách Géza 
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aradi történész, néprajzkutató, tanár életútját, szellemi örökségét és irathagyatékának sorsát 

mutatta be. A záró eseményt közel kilencven vendég tisztelte meg látogatásával. 

 

A vándorkiállítás: 

A „Bővülő történelem” című időszaki kiállítás összeállításában és a rendezvények 

lebonyolításában hat megyei levéltári tagintézmény vállalt aktív szerepet az MNL Országos 

Levéltára mellett: az MNL Békés Megyei Levéltára, az MNL Győr-Moson-Sopron Megye 

Soproni Levéltára, az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, az MNL Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Levéltára, az MNL Vas Megyei Levéltára és végül az MNL Veszprém Megyei 

Levéltára. Az időszaki kiállítást a projektidőszak végén leszedtük az MNL Országos 

Levéltárában, hiszen a 2017-2018-as évben vándorkiállítás formájában végigjárja a 

közreműködő tagintézményeket is. 

A tárlat koncepciójának egyik fő pillére az állományvédelmi szempontok figyelembe vétele és 

a könnyű szállíthatóság volt. Ezért az a döntés született, hogy kizárólag a bemutatónak otthont 

adó levéltár állítson ki eredetiben, míg a többi hat tagintézmény jelenítse meg ajándékozási 

eseteit. Evvel egyrészt nagyon költséghatékonnyá és gyorssá tettük a vándorkiállítás 

utaztatását, másrészt elértük, hogy a kiállítás minden helyszínen megújulhasson: az 

eredetiben kiállító archívum lényegesen több iratot tud tárlóiban felvonultatni, mint amennyi 

teret ennek egy A0-ás méretű plakát enged. A tervezett menetrend szerint a vándorkiállítás 

első megyei állomása Szolnok lesz. Az ünnepélyes megnyitóra 2017. április 10-én kerül majd 

sor. Innen június elején tovább megy Nyíregyházára, majd augusztus közepétől októberig 

Szombathelyen lesz látható. Októberben Sopronba érkezik, ahonnan a tervek szerint 2018 

januárjában indul tovább Veszprémbe. A tárlat jövő áprilisban érkezik majd meg utolsó 

állomására, Gyulára. 

Előzetesen körülbelül 250 fő részvételére számítottunk, ezt a rendezvénysorozat meghaladta, 

közel 340 érdeklődőt láthattunk vendégül négy rendezvényünkön. Ezen felül a tárlat Országos 

Levéltári tartózkodása idején ingyenes kiállítás-vezetést is vállaltunk, mellyel kilenc 

alkalommal összesen 53 fő élt. A tárlatot magyar nyelven mutattuk be, egy kivétellel, ahol az 

ISHA (International Students of History Association) konferencia külföldi - angol, német, orosz 

és finn történészhallgatókból álló - résztvevőinek mutattuk be a kiállítást. Összesen tehát 

körülbelül négyszáz főt láttunk vendégül a „Bővülő történelem” sorozat apropóján. 

 

Beszámolómhoz mellékelten küldöm a sajtómegjelenések listáját és a látogatók fogadásáról 

összeállított listákat (jelenléti ívek, tárlatvezetés). 

 

További tervek (középtávú stratégia): 

A középtávú terv megfogalmazásakor jeleztük, hogy a rendezvényeket - fogadtatástól függően 

- a 2017-es év későbbi időszakában is folytatni szeretnénk. Az eddigi négy alkalom arra elégnek 

bizonyult, hogy egy állandó „vendégkör” kezdjen el formálódni a történelem és a levéltári 
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iratok iránt érdeklődő, nap közben rugalmasabban ráérő „műértők” körében, akik nyitottnak 

mutatkoznak további levéltári kamaraesteken való részvételre is. Ezért nem csak a levéltári 

vándorkiállítás ad majd újabb alkalmat egyes rendezvények megszervezésére, de a tervek 

szerint további levéltári „kamaraesteket” is szervezni szeretnénk. Ezeken egy-egy aktuális, a 

kutatókat érdeklő család-, hely-, politika-, vagy kultúrtörténeti témát járnánk körül.  

Terveztük, hogy az ajándékozók díszes oklevelet kapnak majd és rákerülnek a "támogatók 

falára". A tervet továbbgondolva egy olyan állandó menü létrehozásán dolgozunk a Magyar 

Nemzeti Levéltár honlapján, mely virtuálisan valósítja meg a „támogatók fala” koncepciót, de 

ezen felül számos egyéb lehetőséget is rejt magában: megjelenít egy általános tájékoztatót 

arról, hogy mi a levéltár gyűjtőköre, bemutatja a már megvalósult gyarapodásokat - kitér a 

vándorkiállítás útvonalára, közzéteszi a „Bővülő történelem” virtuális kiállítást, bemutatja a 

Mikes Kelemen Programot és eredményeit -, valamint a sajtóvisszhangot. A tematikus aloldal 

a tervek szerint még 2017 első felében elkészül. 

 

Összefoglalás 

A rendezvénysorozatot sikeresnek tartjuk, a rendezvények folytatását pedig mindenképp 

tervezzük. Vándorkiállítás és hozzá kapcsolt megnyitó események, önálló levéltári 

kamaraestek és a virtuális megjelenések elindításával a „Bővülő történelem” egyfelől kiváló 

lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeinek szoros(abb) együttműködésére, 

szakmai ismeretink bővítésére, minden fél számára előnyös tapasztalatcserére. Másfelől jó 

alkalom ráirányítani a figyelmet a levéltári munka gyűjtőköri tevékenységével kapcsolatos, 

igen szerteágazó és izgalmas részére. Rendezvényeink egyikén volt újabb iratajándékozási 

esetünk is (a kedvezményezett fél az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára volt), mely 

mindkét fenti megállapításra jó példa. 

Köszönöm a Magyar Levéltárosok Egyesületének, hogy részt vehettem ebben a nagyszerű 

kezdeményezésben és kiemelt köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Alapot, hiszen a 

rendezvénysorozat és a kiállítás létrejötte a támogatásuk nélkül nem lett volna lehetséges. A 

megítélt támogatás tehát nélkülözhetetlen segítséget jelentett. (Összeállíttota: M-Szabó 

Dorottya főlevéltáros, MNL Országos Levéltára) 

Sajtómegjelenések - „Bővülő történelem”: 

 

1. rendezvény 

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem 

https://www.facebook.com/events/611200002386090/ 

https://aktakaland.wordpress.com/2016/09/23/bovulo-tortenelem/ 

http://mult-kor.hu/karoly-robert-adomanyleveletol-deak-ferenc-hajtincseig-

20161011?utm_source=social&utm_campaign=karoly-robert-adomanyleveletol-deak-

ferenc-hajtincseig-20161011&utm_medium=facebook 

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem
https://www.facebook.com/events/611200002386090/
https://aktakaland.wordpress.com/2016/09/23/bovulo-tortenelem/
http://mult-kor.hu/karoly-robert-adomanyleveletol-deak-ferenc-hajtincseig-20161011?utm_source=social&utm_campaign=karoly-robert-adomanyleveletol-deak-ferenc-hajtincseig-20161011&utm_medium=facebook
http://mult-kor.hu/karoly-robert-adomanyleveletol-deak-ferenc-hajtincseig-20161011?utm_source=social&utm_campaign=karoly-robert-adomanyleveletol-deak-ferenc-hajtincseig-20161011&utm_medium=facebook
http://mult-kor.hu/karoly-robert-adomanyleveletol-deak-ferenc-hajtincseig-20161011?utm_source=social&utm_campaign=karoly-robert-adomanyleveletol-deak-ferenc-hajtincseig-20161011&utm_medium=facebook
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29:15-től végig. 

http://www.nemzetiregiszter.hu/bovulo-tortenelem 

http://leveltaros.hu/nyitott_leveltarakban_bovulo_tortenelem  

2. rendezvény 

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem_emigracio  

https://www.facebook.com/MagyarNemzetiLeveltar/?fref=ts 

https://www.facebook.com/events/1852714488292942/ 

http://ujkor.hu/content/leveltari-rendezveny-bovulo-tortenelem-emigracios-iratok-

gyujtese-mikes-kelemen-program 

http://www.muemlekem.hu/magazin/leveltar_iratadomanyozasok_bovulo_tortenelem 

http://www.karpatinfo.net/esemeny/bovulo-tortenelem-emigracios-iratok-gyujtese-mikes-

kelemen-program-kereteben 

http://www.nemzetiregiszter.hu/emigrans-iratokkal-bovitett-tarlat-lathato-az-orszagos-

leveltarban 

http://magyaridok.hu/belfold/emigrans-iratokkal-bovitett-tarlat-lathato-az-orszagos-

leveltarban-1146595/ 

http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2016/11/11/bovulo_tortenelem_emigracios_iratok_gyujtes

e_a_mikes_kelemen_program_kereteben 

http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/kulonleges_tarlat_erkezik_majd  

http://civilftp.civilradio.hu/hatvanontul/170114/170114_leveltar.mp3 - a műsor legelején 

3. rendezvény 

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem_3  

https://www.facebook.com/events/207994476337433/?active_tab=discussion 

http://ujkor.hu/content/bovulo-tortenelem-az-elmult-tizenot-ev-iratajandekozasai-mnl 

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem_3_beszamolo  

http://mnl.gov.hu/mnl/vaml/hirek/bovulo_tortenelem_az_elmult_tizenot_ev_iratajandekoz

asai 

http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/leveltari_iratajandekozasok 

Turul 1. (2017) - megjelenés alatt 

4. rendezvény 

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem_4 

http://www.nemzetiregiszter.hu/bovulo-tortenelem
http://leveltaros.hu/nyitott_leveltarakban_bovulo_tortenelem
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem_emigracio
https://www.facebook.com/MagyarNemzetiLeveltar/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1852714488292942/
http://ujkor.hu/content/leveltari-rendezveny-bovulo-tortenelem-emigracios-iratok-gyujtese-mikes-kelemen-program
http://ujkor.hu/content/leveltari-rendezveny-bovulo-tortenelem-emigracios-iratok-gyujtese-mikes-kelemen-program
http://www.muemlekem.hu/magazin/leveltar_iratadomanyozasok_bovulo_tortenelem
http://www.karpatinfo.net/esemeny/bovulo-tortenelem-emigracios-iratok-gyujtese-mikes-kelemen-program-kereteben
http://www.karpatinfo.net/esemeny/bovulo-tortenelem-emigracios-iratok-gyujtese-mikes-kelemen-program-kereteben
http://www.nemzetiregiszter.hu/emigrans-iratokkal-bovitett-tarlat-lathato-az-orszagos-leveltarban
http://www.nemzetiregiszter.hu/emigrans-iratokkal-bovitett-tarlat-lathato-az-orszagos-leveltarban
http://magyaridok.hu/belfold/emigrans-iratokkal-bovitett-tarlat-lathato-az-orszagos-leveltarban-1146595/
http://magyaridok.hu/belfold/emigrans-iratokkal-bovitett-tarlat-lathato-az-orszagos-leveltarban-1146595/
http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2016/11/11/bovulo_tortenelem_emigracios_iratok_gyujtese_a_mikes_kelemen_program_kereteben
http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2016/11/11/bovulo_tortenelem_emigracios_iratok_gyujtese_a_mikes_kelemen_program_kereteben
http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/kulonleges_tarlat_erkezik_majd
http://civilftp.civilradio.hu/hatvanontul/170114/170114_leveltar.mp3
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem_3
https://www.facebook.com/events/207994476337433/?active_tab=discussion
http://ujkor.hu/content/bovulo-tortenelem-az-elmult-tizenot-ev-iratajandekozasai-mnl
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem_3_beszamolo
http://mnl.gov.hu/mnl/vaml/hirek/bovulo_tortenelem_az_elmult_tizenot_ev_iratajandekozasai
http://mnl.gov.hu/mnl/vaml/hirek/bovulo_tortenelem_az_elmult_tizenot_ev_iratajandekozasai
http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/leveltari_iratajandekozasok
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/bovulo_tortenelem_4
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https://www.facebook.com/events/417918198550423/  

http://ujkor.hu/content/bovulo-tortenelem-az-elmult-tizenot-ev-iratajandekozasai 

http://civilftp.civilradio.hu/hatvanontul/170211/170211_leveltar.mp3 

Virtuális kiállítás 

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/virtualis_kiallitas/bovulo_tortenelem_az_elmult_tizenot_ev_irataj

andekozasai 

https://www.facebook.com/MagyarNemzetiLeveltar/posts/1269261316498331 

Általános 

http://www.kultura.hu/ev-leveltara 

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/az_isha_konferencia_resztvevoinek_latogatasa_az_orszagos

_leveltarban 

 

 

https://www.facebook.com/events/417918198550423/
http://ujkor.hu/content/bovulo-tortenelem-az-elmult-tizenot-ev-iratajandekozasai
http://civilftp.civilradio.hu/hatvanontul/170211/170211_leveltar.mp3
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/virtualis_kiallitas/bovulo_tortenelem_az_elmult_tizenot_ev_iratajandekozasai
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/virtualis_kiallitas/bovulo_tortenelem_az_elmult_tizenot_ev_iratajandekozasai
https://www.facebook.com/MagyarNemzetiLeveltar/posts/1269261316498331
http://www.kultura.hu/ev-leveltara
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/az_isha_konferencia_resztvevoinek_latogatasa_az_orszagos_leveltarban
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/az_isha_konferencia_resztvevoinek_latogatasa_az_orszagos_leveltarban
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Év levéltára díj 2016 

Veszprém, 2017. február 13. 

Az Év Levéltára díjat 2016-ban a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára nyerte 

el. A Magyar Levéltárosok Egyesületének Választmánya által felkért háromtagú Bíráló 

Bizottság ötödik alkalommal döntött a díj alapítása óta. Korábban Budapest Főváros Levéltára, 

a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 

és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kapta meg a címet. 

A zsűri a bírálat során kiemelten vizsgálta a szolgáltató levéltár koncepciójának 

megvalósulását, a közönségkapcsolatok alakulását, a nemzetközi kapcsolatok terén kifejtett 

tevékenységet, illetve a „Nyitott Levéltárak” programsorozathoz kapcsolódás formáit. 

Az ünnepélyes díjátadó rendezvényre 2017. február 13-án 14.00-kor került sor Veszprémben, 

a Hangvilla kulturális központ konferenciatermében. A rendezvényen köszöntőt mondott Dr. 

Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, Dr. Sepseyné dr. Vígh 

Annamária az EMMI főosztályvezetője, Dr. Ö. Kovács József, az MNL Megyei főigazgató-

helyettese, Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke és Porga Gyula, Veszprém 

Megyei Jogú Város polgármestere.  

 

Dr. Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke köszöntőjében elmondta, 

az idei díjátadó ünnepség több szempontból is rendhagyónak tekinthető. Eddig valamennyi 
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díjkiosztót Budapesten rendezték meg, tavaly azonban a Magyar Levéltárosok Egyesülete úgy 

döntött: a győztes intézményre bízza a döntést az ünnepség helyszínét illetően. Szintén 

szakított a hagyományokkal a pályázatot kiíró egyesület, amikor úgy döntött: ezentúl nem 

vándordíjjal jutalmazza a győztest, hanem az üvegplakett végleg Veszprémben marad. 

 

Dr. Sepseyné Dr. Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője 

a díjazott levéltár hatékonyságát, szervezettségét és minőségi munkavégzését méltatta. 

Beszédében kitért azokra a kritériumokra, amelyeknek egy modern intézménynek meg kell 

felelnie. Ezt példázza az is, hogy az ötödik alkalommal kiírt pályázatra évről évre egyre 

színvonalasabb anyagok érkeznek. 

 

Dr. Ö. Kovács József, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigazgató-helyettese beszédében a 

levéltár munkatársi gárdájának, a köztük kialakult emberi viszonyoknak a jelentőségét 

hangsúlyozta. A veszprémi levéltár alkalmazottai között olyan erős a kötelék, hogy az 

bármelyik más intézmény számára is példamutató lehet. 

 

Az elismerés önmagában is öröm és büszkeség, a mai díjátadó azonban egy kicsit 

különlegesebb a szokottnál – osztotta meg gondolatait Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei 

Közgyűlés alelnöke – a Veszprém Megyei Levéltár fenntartója sokáig a Veszprém Megyei 

Önkormányzat volt, mely mindig is szívügyének tekintette a levéltár sorsát. A levéltárosokra 

gyakran régi, poros papírok misztikus őrzőjeként tekintenek, de ez a munka valójában folyton 

új felfedezéseket tartogat, a „Nyitott Levéltárak” programsorozaton keresztül pedig mások is 

betekinthetnek e rejtélyesnek vélt világba. 

 

Porga Gyula, Veszprém város polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. Úgy hiszi, a levéltár 

nem csak szakmai kitüntetést kapott, hanem közönségdíjat is. Utóbbit azonban már rég 

kiérdemelte a város polgáraitól. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy zsúfolásig megtelt a 

terem. A polgármester hangsúlyozta, a Veszprém Megyei Levéltár nagyon is élő intézmény, 

amely nem csak támogatja a város kulturális rendezvényeit, hanem gyakran ragadja magához 

a kezdeményezést is. A hétfőn átadott elismerés egy hosszú folyamat eredménye, mondta, 

majd hozzátette, bízik abban, hogy a közös munka 2017-ben is folytatódik. 

 

Az üvegplakettet, az oklevelet és a táblát Dr. Szögi László címzetes egyetemi tanár, MTA-ELTE 

Egyetemtörténeti Kutatócsoport kutatási részlegvezető, MLE választmányi tag és Dr. Kenyeres 

István adta át Boross Istvánnak, a Veszprém Megyei Levéltár megbízott igazgatójának. A díjhoz 

370.000 Ft, a nyertes intézmény által felhasználható keretösszeg tartozik. 
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A köszöntők után levetítésre került a Veszprém Televízió által készített bemutatkozó kisfilm, 

majd a Veszprém Megyei Levéltár sokszínű tevékenységi körét a levéltár munkatársai 

prezentációval kísérve mutatták be. 

A rendezvény lebonyolításában részt vett Keresztes János színész, konferanszié és Lakatos 

Orsolya zongoraművész, dalszerző saját műveivel. 

A rendezvényen mintegy 140 vendég jelent meg.  

A díjátadót követően a vendégeket fogadás várta a konferenciaterem előterében. 

(Összeállította: Boross István megbízott igazgató) 
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Az Év levéltári kiadványa 2016 

2017. február 28., Budapest Főváros Levéltára 

Az Év levéltári kiadványa pályázat kiírása, lebonyolítása nem változott a korábbiakhoz képest. 

A Magyar Kultúra Napjához (jan. 22.) kapcsolódó kiírásra összességében 17 pályázat érkezett 

be, ebből a Forráskiadványok (levéltári dokumentumok közzététele hagyományos formában, 

illetve CD-n vagy DVD-n) 5 db; Monográfiák, tanulmánykötetek (levéltári évkönyvek, önálló 

kötetek, tanulmány- és konferenciakötetek) 7 db; Levéltári szakmai kiadványok (pl. 

kronológiák, archontológiák, levéltári segédletek, regesztakötetek, hagyományos kiadásban, 

illetőleg CD-n vagy DVD-n) 4 db; Levéltári adatbázisok CD-n vagy DVD-n történő közzététellel, 

illetőleg online hozzáférés biztosításával 1 db. 

A díjátadóra a Nyitott levéltárak 2016 programsorozat záró rendezvényeként került sor 2017. 

február 28-án, Budapest Főváros Levéltárában. Dr. Kenyeres István főigazgató (Budapest 

Főváros Levéltára), MLE elnök köszöntője után Dr. Fodor Pál igazgató (MTA BTK.) szólt a 

résztvevőkhöz, majd a díjátadó részeként a szakmai zsűri döntését ismertette Prof. Dr. Szögi 

László, a zsűri elnöke. 

A bíráló bizottság (Szögi László, Á. Varga László, Kolléga Tarsoly István, Szakály Sándor, Cseh 

Gergő Bendegúz) a megadott szempontok alapján részletesen megvizsgálta a beküldött 

kiadványokat és az alábbi döntést hozta:  

A Forráskiadványok kategóriában: 
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1. Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár: Erdélyi református zsinatok iratai I-II. 1591-

1714, 1715-1770 

2. MNL Országos Levéltára: Forradalom! 24 megtalált történet. Szerk.: Majtényi György-Mikó 

Zsuzsanna- Szabó Csaba 

3. MNL Fejér Megyei Levéltára: Bödő István- Czetz Balázs - Gulyás Anita- Kovács Attiláné: 

"Füstölgő romok közt" Fejér Megyei helyzetjelentések a második világháborút követően 

 

A Monográfiák, tanulmánykötetek kategóriában: 

 

1. Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára: Hegyi Ferenc: Szenctől Tatáig. A 

piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon. S.a. rendezte: 

Koltai András- Szekér Barnabás 

2. Budapest Főváros Levéltára: Diescher József: Építészet és mesterség. Szerk.: Hídvégi 

Violetta - Marótzy Katalin 

3. Győri Egyházmegyei Levéltár: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 

150. évfordulójára. Szerk.: Arató György - Nemes Gábor - Vajk Ádám 

 

A Levéltári szakmai kiadványok kategóriában: 

 

1. Budapest Főváros Levéltára: Géra Eleonóra Erzsébet: Buda város tanácsülési 

jegyzőkönyveinek regesztái 1708 - 1710 

2. MNL Pest Megyei Levéltára: Pest megye évszázadai - hivataltörténeti áttekintés. Főszerk.: 

Dr. Schramek László 

3. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára: Szálkai Tamás: címeres nemeslevelek Magyar Nemzeti 

Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában 

 

A Levéltári adatbázisok kategóriában: 

 

1. Budapest Főváros Levéltára: A Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött magyar vonatkozású 

tervek másolatainak gyűjteménye 
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Budapest, 2017. április 24. 

Dr. Kenyeres István  

elnök 

MLE 

 

 


