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BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 

1139 Budapest, Teve utca 3–5.; Tel.: 298-7500 

1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 

 

Szakmai beszámoló 

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázatra 

Altéma kódszáma: 204105/326 

 

 

Téma: 

Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése. 

 

Pályázott összeg: 1.500.000 Ft 

Elnyert összeg: 750.000 Ft 

 

Megvalósított pályázati cél: 

 

Budapest Főváros Levéltára „számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése” 

tárgyú pályázatát az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma támogatta. 

Budapest Főváros Levéltára munkatársai a COVID-19 világjárvány alatt home office-ban 

végezték ill. részben most is végzik munkájukat. A munkavállalók szinte kizárólag saját 

informatikai eszközeiken dolgoztak. Az osztályvezetők és helyetteseik végezték a 

feldolgozandó digitális állományok szétosztását, az elvégzett feladatok ellenőrzését. 

Nehézséget okozott, hogy egyrészt az otthoni műszaki eszközpark (PC-k, lap-topok) technikai 

színvonala egyenetlen volt, másrészt – mivel nagyobb részt saját eszközökről volt szó – 

bonyolultabb volt betartani az informatikai biztonsági előírásokat. A vezetők ugyanis távoli 

asztali eléréssel a BFL belső szerverét is elérték, ami a munkavégzésükhöz elengedhetetlen 
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volt. Felhő szolgáltatást is igénybe vettünk, a fel- és letöltésekhez a megfelelő technikai 

eszközök itt sem álltak teljes körűen és megfelelő minőségben rendelkezésre. A vezetők egy 

részének biztosított levéltári laptop, de van, amelyik beszerzési év 2013-as és így sem minden 

vezetőnek biztosított ez az eszköz. Az ügyintézés egyre inkább elektronikus útra terelődik és 

ez is megköveteli, hogy a levéltár (fő)osztályvezetői és helyetteseik távoli online elérése 

biztosítva legyen. 

Jelenleg is több munkatársunk home office tevékenységet végez és a világjárvánnyal hosszabb 

távon is együtt kell élni. A rendelkezésre álló összegből 4 db laptop beszerzése történt meg, 

melyek a megfelelő teljesítménnyel, vírusvédelemmel, a BFL informatika által menedzselt 

védelmi eszközökkel magas biztonsággal biztosítják a BFL-ben elhelyezett szervereken tárolt 

tartalmak távoli elérését.  

A beszerzett laptopok Windows 10 operációs rendszerrel kerültek megvételre. A szükséges 

Office 2019 irodai szoftvercsomag a levéltár saját költségvetéséből került beszerzésre, szintúgy 

a vírusvédelem. 

A beszerzett 4 db laptop technikai paraméterei: 

Lenovo V15-ADA 82C7008EHV Grey - 8GB + Win10 Laptop 

Processzor AMD 3020e (upto 2600), Memória 8192 MB, 256 NVMe SSD GB,  

AMD Radeon videokártya 

Kijelző 15,6" FHD LED matt 

 

A beszerzett 4 db laptop leltári számai a következők: 

 

• 002078-131171 

• 002079-131171 

• 002080131171 

• 002081-131171 
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Beszerzésre került tovább egy nagy teljesítményű asztali számítógép (PC): 

Memória: Corsair Vengeance LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CMK32GX4M2B3200C16  
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DVD: Asus DRW-24D5MT OEM fekete optikai meghajtó 

Táp: Be quiet! 600W System Power 9 BN247 tápegység 

Ház: Cooler Master MasterBox E300L MCB-E300L-KN5N-B01 fekete-kék 

SSD: Western Digital WDS250G3X0C Black SN750 250GB M.2 SSD 

CPU: AMD Ryzen 7 3700X 

Alaplap: Gigabyte B550M AORUS PRO 

HDD: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX  

 

A beszerzett asztali számítógép leltári száma a következő: 001995-13111 
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