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Szakmai beszámoló 
 
 

Az AtoM 2.3 (Access to Memory) nevű, levéltári nyilvántartásra alkalmazható szoftver 
bevezetésével célunk az volt, hogy olyan internetes portált, illetve adatbázist hozzunk létre, 
ahol hozzáférhetők a magyarországi egyetemi levéltárak szabványos leírásai, az alábbi 
típusok szerint: 
 levéltári intézmények leírásai ISDIAH szabvány szerint (kb. 15 felsőoktatási levéltárról 

van szó) 
 levéltári egységek (elsősorban fondok, állagok, sorozatok, esetleg annál alacsonyabb 

szintű egységek) leírásai az ISAD szabvány szerint 
 iratképző (fondképző) szervek leírásai az ISAAR szabvány szerint 
 
Az egyházi és az egyetemi levéltárak közös munkával készítették el: 

 AtoM 2.3 szoftver magyarra fordítása, 
 Felhasználói útmutató, e-kézikönyv összeállítása 
 Felhasználók betanítása 

A két egyesület a végén külön végezte/végzi: 
 Levéltárak intézményi profiljainak elkészítése 
 Nem szabványos adatok konverziója és migrálása 
 Külön szerveren, egymástól különálló adatbázist építve, önállóan működteti a 

szoftvert 
 
Az adatbázis feltöltése adatokkal 

A szoftver adatokkal való feltöltése 2015 júliusában kezdődött meg a http://univa.mflsz.hu/ 
oldalon. Jelen pályázati időszak alatt megtörtént az egyetemi levéltárak intézményi 
profiljának, segédleteinek és nyilvántartásainak feltöltése. Ennek keretében 15 magyarországi 
egyetemi levéltárról kerültek fel a következő adatok: 

- levéltár neve ISIL kódja 
- levéltár címe, telefonszáma, e-mail címe, honlapja 
- levéltár története, feladata, hatásköre 
- levéltár nyitvatartási ideje, hozzáférési feltételek és követelmények 
- levéltár fond- és állagjegyzékei, raktári jegyzékei 

 
A fond- és állagjegyzékek, különösen pedig a raktári jegyzékek esetében nagymennyiségű 
korábbi adatállomány migrálására került sor, hogy az új típusú, modern nyilvántartó program 
kezelni tudja a régi szoftverekben összeállított rekordokat. A migrálási teendőket Acél Róbert 
végezte megbízási szerződés keretében. 
 
A szoftver futtatását biztosító szervergépet és szoftverkörnyezetet a Szegedi 
Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár végezte szintén megbízási szerződés keretében. 
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A szerver fönntartása jelenleg 2018 nyaráig látszik biztosítottnak, azt követően majd át kell 
gondolni a további üzemeltetés lehetőségeit és föltételeit, s újabb pályázati támogatást kell 
találnunk a felmerülő fenntartási költségek fedezetére. 
 
Az MFLSZ részéről a projekt fő szakmai motorja tud bővebb számítástechnikai 
információkkal szolgálni: 
Acél Róbert levéltáros 
PTE Egyetemi Levéltár 
acel.robert@pte.hu 
30/969-5960 
 
 
Budapest, 2018. április 23. 
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