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Tárgy: Szakmai beszámoló (204122/00585) 

 

Szakmai beszámoló a 

Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi „Pécsi Egyházmegyei Levéltár online archivumának 

fejlesztésére” pályázat teljesítéséről 

204122/00585 

 

A pályázat keretében a Pécsi Egyházmegyei Levéltár fenntartója, a Pécsi Egyházmegye (7621 Pécs, 

Dóm tér 2.) 1.200.000 HUF vissza nem térítendő támogatást kapott a Levéltár online 

archivumának (https://e-archivum.pecsiegyhazmegye.hu/hu/login) fejlesztésére. A fejlesztések 

egyik része az adminisztrációs felületen az adminisztrátori tevékenység hatékonyabbá tételére 

irányult. A fejlesztés másik része a felhasználói (kutatói) élmény növelésére, illetve a kutatási 

tevékenység hatékonyabbá tételére, az e-archivumban szereplő képanyagok (most már több, 

mint 600.000 képről beszélünk) jobb kereshetőségére irányult. 

1) Átutalásos fizetési lehetőség adminisztrációs kezelhetősége. A bankkártyás előfizetés mellett 

lehetőség van újonnan banki átutalásra is, ezért kialakításra került az átutalási opció fizetésének 

kezelhetősége az adminisztrációs felületen, valamint biztosítva lett átutalásos fizetés esetén az 

adminisztrátori validáció lehetősége, regisztráció jóváhagyása, illetve aktív előfizetéssel nem 

rendelkező profilok törlése. 

2) Levéltári (kép)anyagok adatbázisban tárolása. Megoldásra került a jelenleg fájl szinten tárolt 

képanyagok metaadatai (kép neve, elérési útvonal, méret, valamint a kereshetőség szempontjából 

releváns egyéb attribútumok, tulajdonságok összessége) adatbázisban való kezelése. 

Bevezetésével az adminisztrátorok a képeket leíró adatokkal láthatják el, amik így a felhasználók 

keresését segítik. A fejlesztés során megoldódott, hogy az adatbázist folyamatosan frissen tartsuk 

az újonnan rögzített képekkel. 
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3) Statisztikákkal kapcsolatos fejlesztések. Kialakításra került az elérhető (kép)anyagok számának 

kalkulációja adatbázis alapján. Adatbázis-alapú lekérdezések mentén kérdezzük le a statisztikát a 

fájl alapú helyett, így az gyorsabb lesz és kevésbé erőforrás-igényesebb. Riport-mmódosításra 

került sor a mappánkénti és fájlonkénti letöltések számához. 

4) Metaadatok hozzárendelése képekhez. Kialakításra került az adminisztrátori felület a 

metaadatok kezeléséhez. Új felület lett létrehozva, ahol az e-archivumban tárolt képekhez lehet 

az adott kategóriába (fond, állag, stb.) tartozó attribútum értéket rögzíteni, módosítani. Ezek az 

attribútumok manuális feltöltéssel adhatóak hozzá. Ehhez keresőfelületet alakítottunk ki a 

kutatók részére. Önálló aloldalt hozunk létre, ahol a létrehozott és karbantartott kép 

attribútumok (metaadatok) alapján kereshetővé tettük a kép-adatbázist. Kialakításra került a 

metaadatok tömeges feltöltése CSV fájl-feltöltési lehetőséggel. 

5) Felhasználók kezelésével kapcsolatos fejlesztések. Felhasználó törlésének lehetősége (admin 

jogosultság): a jelenlegi „felhasználó deaktiválása” funkció bővítésre került törlési lehetőséggel. 

Felhasználói névkezelés módosítása: a regisztrációs űrlap jelenlegi 1 mezőből álló „név” beviteli 

mező módosítása 2 mezősre (vezetéknév, keresztnév). Felhasználók listázása évek szerinti 

bontásban: az adminisztrációs felületen „felhasználói lista” bővítése szűrő funkcióval. A 

felhasználók deaktiválása vagy törlése esetén új tájékoztató üzenet megjelentésére került sor a 

belépés menüpont alatt, amelyet minden deaktivált vagy törölt felhasználó megkap. 

6) Az e-archivum regisztráció során lehetőséget biztosítottunk hírlevélre történő feliratkozáshoz. 

7) A Pécsi Egyházmegyei Levéltár hírei megjelenítésre kerültek a Pécsi Egyházmegye weboldalán: 

https://pecsiegyhazmegye.hu/aktualis 

 

 

Pécs, 2021. november 9. 

 

Damásdi Zoltán s.k. 
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