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2022. július 10–13. között került sor az MLE 2022. évi vándorgyűlésére, amely 
Székesfehérváron valósult meg. Július 10-én a határon túli vendégek érkezésével és a számukra 
szervezett esti találkozóval, ünnepi vacsorával és eszmecserével indult a program, mintegy 
„nulladik“ napjaként a vándorgyűlésnek. 

A rendezvény első napját (július 11.) – amelynek helyszíne a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház volt – ünnepi események, köszöntők nyitották meg. Az MLE elnökének, dr. 
Kenyeres Istvánnak üdvözlő szavait követően ugyancsak köszöntőt mondott Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Cser-Palkovics András, valamint a szervezők nevében dr. 
Csurgai Horváth József, Székesfehérvár Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója. Az ünnepi 
bevezetőt követte az Osváth Lajos-díj, valamint a Dóka Klára-díj különböző fokozatainak 
átadása és a díjazottak laudációja. 

A szakmai program plenáris üléssel vette kezdetét, amelynek fő témája a közelmúlt és a jelen 
aktuális kérdései alapján a krízishelyzet és regeneráció kérdésköre volt (levéltárak és 
katasztrófák, vészhelyzeti protokoll, iratmentés). A vándorgyűlés első napja ünnepi fogadással 
zárult, amelyre a Hotel Magyar Király dísztermében került sor. 

A vándorgyűlés második napjának délelőttjén 2022. július 12-én zajlottak le az egyesület 
szekcióülései. A szekciók a Nemzetközi és a Gazdasági Szekció kivételével a Hotel Magyar Király 
különböző termeiben tartották üléseiket. 

Az angol és német munkanyelvű Nemzetközi Szekció az egyesület elnökének, dr. Kenyeres 
Istvánnak a szekcióvezetésével a külföldi levéltáros egyesületek képviselőinek részvételével 
valósult meg. A szekcióülésre a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárban került sor, 
ahol a vendégek megtekinthették a levéltár épületét és raktárait is. A kerekasztal-beszélgetésre 
többek közt Ausztria, Csehország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna 
levéltáraiból érkeztek kollégák. Rövid referátumok hangzottak el, amelyek során elsősorban az 
elmúlt években történt, levéltárakat érintő természeti katasztrófákról (áradás) és tűzkárok miatti 
iratmentésről, illetve a levéltárak katasztrófavédelmi terveiről esett szó. 

 Az MLE Forrásközlő szekciója Oral history a levéltárban témakörben tartotta meg 
szekcióülését, amely két részből állt. Az elhangzott előadások az oral history műfaját 
igyekeztek a hallgatósághoz közelebb hozni, illetve annak levéltári múltját, jelenét 
szándékoztak bemutatni, a kerekasztal megbeszélésen pedig a problémák, illetve az oral 
history jövője került terítékre. Ritter György (főlevéltáros, MNL OL) Oral history mint történeti 
forrás című előadása révén a résztvevők részletesebben megismerkedhettek a forrással. 
Megtudhattuk, hogy „Az oral history történeti narratívák szóbeli elbeszélését jelenti.” Az „oral 
history” egy tudatosan megszervezett interjú két ember között, amelynek célja a történeti 
jelentőségű esemény, cselekvés felidézése. Egy felvett, vagy rögzített (interjú)közegben 
létrejött forrás, amely interaktív jellegű folyamatból születik. A történész is aktívan alakítja és 
a kezében marad az „ellenőrzés”, ugyanakkor közvetlenséget igényel. Interdiszciplináris: 
szociológia, antropológia, pszichológia, nyelvészet metszéspontja, de felhasználható a 
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politika-, a társadalom-, életmód-, eszme-, kultúra- és gazdaságtörténetben is. Kis József 
(igazgató, MNL BAZML) az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárának Köztünk élő 
emlékezők projektjét, illetve annak történeti fejlődését mutatta be. A 2018-ban indult projekt 
célja, hogy érdekes és történeti értékű visszaemlékezéseket örökítsenek meg 1990-ig 
bezáróan. Az interjúalanyok kiválasztása politikai hovatartozástól és a korabeli lakóhelytől 
független, ugyanakkor aktív politikusokkal és politikai szereplőkkel nem készítenek interjúkat. 
A nem publikus részeket elkülönítik, és az interjúk ezek nélkül kerülnek fel a világhálóra. A 
technikai előrehaladás következtében mozgókép formában. Az intézmény honlapján keresztül 
jelenleg 15 interjú érhető el (https://mnl.gov.hu/mnl/bazml/koztunk_elo_emlekezok). 
Schmidt Anikó (főlevéltáros, MNL OL) előadásában az MNL OL Oral history gyűjteményét 
mutatta be. A Magyar Nemzeti Levéltár a levéltári törvény (1995:LXVI.) értelmében 
iratállományát ajándékozás, a rendelkezésére álló anyagi források függvényében vásárlás, 
vagy letét útján maradandó történelmi értékű magániratokkal gyarapítja. AZ MNL OL ilyennek 
tekinti az OH-t, amelynek sajátosságai lehetőséget nyújtanak arra, hogy a levéltárban őrzött 
és a későbbiekben levéltárba kerülő irategyüttesek olyan interjúkkal egészüljenek ki, amelyek 
árnyalhatják, sőt akár ki is egészíthetik az iratokban tárolt tudást. Az MNL OL ebből a célból 
létrehozott egy OH gyűjteményt. A gyűjtemény és gyarapításának szakmai kidolgozására 
2015-ben munkacsoport alakult és hozzá kapcsolódóan ügyrendet is létrehoztak. A 
gyűjtemény (R 400) kialakulásának, és az interjúk archiválásának történetén túl a 
nehézségekkel is megismerkedhettek a hallgatók, amelyek közül a munkaerőhiányt nevezte 
meg legsúlyosabbként az előadó. Az előadásokat kerekasztal megbeszélés zárta, amelyen a 
meghívott résztvevőkön túl (az előadókon kívül: Arany Krisztina, Kovács Gergely, Kovács 
Eleonóra, Péntekné Unghváry Mária) a közönség tagjai is hozzászólhattak. A beszélgetést 
Laczlavik György szekcióvezető moderálta. A megbeszélésen több fontos kérdés is felmerült, 
amelyek mindenképpen továbbgondolást igényelnek: a résztvevők egyöntetű véleménye, 
hogy az OH-nak helye van a levéltárakban, hiszen az interjúk lehetőséget nyújtanak arra, hogy 
az őrzött és a későbbiekben átveendő irategyüttesek kiegészítő információkat tartalmazó 
interjúkkal egészüljenek ki. A már visszavonult levéltáros kollégákkal készített interjúk pedig 
olyan levéltártörténeti információkat tartalmazhatnak, amelyek máshonnan már nem 
deríthetők ki. A Levéltári Szemle ez ügyben felhívást is tett közzé,1 s megkezdte az eddig 
elkészült interjúk publikálását. Az interjúkészítés esetében fontos az időtényező, hiszen sajnos 
sokakkal már nem lehetséges beszélgetést rögzíteni. Konszenzus alakult ki arról, hogy az OH 
levéltári anyagnak tekinthető, és így is kell kezelni. Világossá vált, hogy a levéltárak nagyon 
eltérő módon kezelik ezt a gyűjteménytípust, pedig szükséges lenne egy egységes 
útmutató/ajánlás a magyarországi levéltárak számára. E feladatra munkacsoport alakult, 
amelynek célja ezen útmutató/ajánlás kidolgozása. Főbb témakörök: archiválás, személyes 
adatok védelme, GDPR rendelkezések; interjúalanyok kiválasztása, interjúkészítés szabályai, 
dokumentálása Felmerült, hogy humán erőforrás tekintetében nemcsak a kapacitás jelent 
hátráltató tényezőt, hanem a kollégák járatlansága is, ezért szükséges lenne ilyen irányú 
képzésre. 

Az Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció előadásai idén színes mozaikot alkottak mind 
időbeliségüket, mind témájukat tekintve. Dr. Draskóczy István (egyetemi tanár, ELTE BTK) 
professzor a Selmecbányai Bányászati Akadémia hallgatósága a 18. században és a 19. század 
első felében címmel tartott előadásában – a 260 éves intézmény évfordulójára is emlékezve – 

 
1 https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_70_2020/?pg=103&layout=s 
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elemezte, hogy az akadémia hallgatósága mely országokból származott a tárgyalt időszakban. 
A selmecbányai akadémia kiemelkedő jelentőségét bizonyította azzal, hogy a hallgatóság 
összetételét, a korabeli nagy rivális, a freibergi Bányászati Akadémia diákságával hasonlította 
össze. A komparáció egyértelművé tette, hogy a két akadémiát hasonló létszámban látogatták 
a tanulni vágyók az újkor hajnalán. Vajda Tamás (levéltárvezető, SZTE Levéltára) A kolozsvári 
egyetem 1872-es megalapítása című előadásában részletesen ismertette az egyetem 
megszületését megelőző néhány éves időszakot. Kiemelte Eötvös József és Ferenc József 
szerepét, továbbá az egyetemalapítás és -szervezés sajátosságait (például: teológiai kar 
hiánya, nem voltak nagy egyetemi épületépítések, Ferenc József az egyetemszervezést 
gyorsító magatartása). Felhívta a figyelmet arra is, hogy a széles forrásbázison (VKM, OGY 
iratok; erdélyi magyar, román és szász napilapok) alapuló kutatás eredményei részletesen 
megismerhetők lesznek egy forráskiadvány formájában is az év őszén. Tóth Krisztina 
(levéltárvezető, ELTE Levéltára) az ELTE levéltárának ötvenes évekbeli iratpusztulásáról adott 
áttekintést „A múltat végképp eltörölni…”? Az ELTE iratainak pusztulása az 1950-es években 
címmel. Részletes betekintést nyújtott az ELTE különböző kari irattárainak 1949 előtti és utáni 
sorsáról, továbbá az egyetem karait sújtó selejtezési jogszabályok és iratátadások történetéről 
– látványos statisztikákkal alátámasztva előadását (például átadott anyagok, visszakapott 
anyagok, selejtezett anyagok aránya). Az egyes előadásokat élénk diskurzus követte a 
jelenlévők részéről, például a nemzetiség és identitás kérdésköre, Trencsényi-Waldapfel Imre 
megítélése vagy az irattárak máig hányatatott sorsa témakörökben. Így a kerekasztal 
beszélgetésre nem maradt idő, de a résztvevőket kárpótolta az említett színvonalas 
eszmecsere. 

Az MLE csak néhány éve működő Levéltár-pedagógiai szekciója is ülést tartott, az esemény 
legfontosabb hozadéka a tisztújítás volt, ami a szekció munkájának megújítását is célozta 
egyben. Az új szekcióelnök Hecker Henrietta (MNL TML) lett, helyettese dr. Rácz Attila (BFL). 

Az egyesület Gazdasági Szekciója a szokott módon elsősorban az intézményeket érintő 
legfrissebb szakmai kérdéseket vette sorra kerekasztal beszélgetés keretében, amelynek 
helyszíne a Fejér Megyei Levéltár volt. 

Az Informatikai Szekció ülésén Gerhard Péter, a szekció vezetője elnökölt. Az Aranybullától az 
e-aláírásig. A közigazgatás előtt álló digitalizációs kihívások című programban öt előadás 
szerepelt, amelyek az elektronikus iratkezelés levéltárszakmai oldalról releváns problémáit 
járták körbe.  Füzessy Tamás (e-iratkezelési szakértő, Stratis Kft.) Elektronikus ügyintézés és a 
kapcsolódó iratkezelési folyamatok című előadásban az elektronikus iratok körüli fogalmi 
problémákat mutatta be. Tisztázta az alapfogalmak (adat, dokumentum, irat, nyilvántartott 
irat, közirat) közötti distinkciókat, és felhívta a figyelmet arra, hogy bár a dokumentum és az 
irat fogalmilag azonos, a dokumentumkezelés és az iratkezelés között viszont már különbséget 
kell tenni. Ez a különbség pedig a nyilvántartásba vétel (capture) mozzanata, például az iktatás. 
Két üzenetet fogalmazott meg az elektronikus iratok kezelése kapcsán. Az első, hogy 
ragaszkodjunk a hagyományos iratfogalomhoz, ne engedjünk az adatbázisok csábításának. Az 
adatbázisoknak ugyanis nincs olyan életciklusa (keletkeztetés, lezárás, irattározás), mint az 
iratoknak, ezért bár könnyebben tárolhatók és kereshetőek bennük az adatok, hitelességük és 
bizonyító erejük nem teljes körű. Tehát törekedjünk arra, hogy az információkat önmagukban 
értelmezhető fájlokban (szöveg-, képi vagy hangfájlokban) őrizzük meg. A második üzenet 
pedig az volt, hogy ragaszkodjunk az iktatáshoz, annak ellenére, hogy az iratkezelés 
folyamatába egyre több, a hagyományos hivatali ügymenettől eltérő, így az arra kialakított 
iratkezelési folyamatokba nehezen beilleszthető ügytípus kerül be. Előadása végén az 
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elektronikus állományok levéltári iratátadásának elveit és módszertanát mutatta be. Kovács 
Rezső (főosztályvezető, biztonsági vezető, BM Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály) 
Elektronikus iratkezelés, elektronikus ügyintézés a közfeladatot ellátó szerveknél című 
előadásában a közfeladatot ellátó szervek iratkezelését szabályozó jogszabályi környezetet, 
elsősorban a tanúsított iratkezelő szoftverekkel (amelyeket már minden közfeladatot ellátó 
szervnél használni kell) szemben támasztott követelményeket mutatta be. Beszámolt arról, 
hogy aktuálisan három tanúsító szervezet akkreditálhatja az iratkezelő szoftvereket (CERTOP, 
MÁTRIX, VERITAN), ezek kijelölését jelenleg egy kétfős bizottság, ahol az elnököt a BM, a tagot 
az informatikáért felelős minisztérium jelöli, így lekerült a napirendről az a korábbi 
kezdeményezés, hogy a levéltárak is képviseltethessék magukat a tanúsítási folyamatban. 
Mivel az EKEIDR iratkezelő rendszerhez minden állami intézmény ingyenes licencet kap, ezt 
kell a jövőben mindőjüknek bevezetnie (kivéve azokat, amelyek Robotzsarut használnak). 
Beszélt továbbá a BM-ben 2012 óta bevezetett elektronikus iratkezelésről, a saját 
fejlesztésben megvalósított szabványos elektronikus iratátadásról az MNL felé, továbbá a 
közfoglalkoztatottak bevonásáról az iratdigitalizálási folyamatokba. Solcz-Ujvári Magdolna 
(dokumentum menedzsment és digitalizációs osztályvezető, Budapesti Közművek Nonprofit 
Zrt.) Sokszínű közszolgáltatások, egységes dokumentum menedzsment. Kihívások a 
Stadtwerke modell megvalósítása kapcsán című előadásában azt a komoly kihívást mutatta 
be, amelyet egy vállalati integráció jelent a különböző típusú szolgáltatásokat nyújtó, és addig 
eltérő iratkezelő szoftvereket használó elődszervezetek összeolvadása során. A fővárosi 
önkormányzat ugyanis a nyugati Stadtwerke-modellek sikeréből kiindulva egyesítette 
közműszolgáltató cégeit, ez pedig az FKF, a Főkert, a Főtáv, a Főkétüsz és a BTI összevonásával 
létrejött, hat divízióból álló Budapesti Közművek létrejöttét eredményezte. Mindez öt 
különböző akkreditált szoftver helyett egyetlen közös iratkezelő szoftver implementálását, 
egységes iratkezelési szabályzat és egységes elektronikus iratkezelési folyamat bevezetését, 
továbbá a szakrendszerek (SAP, SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök) integrációját jelentette. Az átalakulás a 
korábbi állományok (még folyamatban lévő) migrációját, a hivatali tárhelyek felülvizsgálatát is 
szükségessé tette, de egyúttal alkalom nyílt az elektronikus ügyintézés és az elektronikus 
aláírások használatának kiterjesztésére is. Az új iratkezelő rendszer bevezetése tömeges 
kulcsfelhasználói és felhasználói oktatással is járt, amelyeket házon belül oldottak meg. Az 
átalakulás célja az iratkezelési folyamatok felülvizsgálata, automatizálása és elektronizálása, 
valamint költség- és időhatékonyságának növelése, ami erőforrásmegtakarításhoz és az 
ügyfelek számára egyszerűbb és gyorsabb ügyintézéshez vezethet. Egy másik esettanulmányt 
mutatott be Czetz Balázs (gyűjteményi főigazgató-helyettes, MNL) Elektronikus ügyintézési 
folyamatok a Magyar Nemzeti Levéltárban című előadásában. Az MNL-ben a KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15-2016-00011 számú, „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás 
fejlesztése” megnevezésű projekt keretében az összes tagintézményben egységes, integrált, 
papírmentes ügyfélszolgálati ügyintézés valósult meg, amely szinte teljeskörűen 
elektronikusan bonyolítja le ezeket az ügyeket. Egységes eljárásrendek, szabályozás, 
egységesített munkafolyamatok, és egységes űrlapok, iratminták, sablonok révén sikerült 
egységes nívóra hozni, elektronizálni, egyúttal kiterjesztett ügyfélelérésűvé tenni az MNL 
ügyfélszolgálati ügyintézését. Mindez a Poszeidon iratkezelő rendszer testreszabásával, benne 
a feladatokon az ügyintézőket lépésről lépésre végig vezető workflow-k bevezetésével, 
különböző SZEÜSZ-ökhöz való csatlakozással, az elektronikus aláírás kiterjesztésével és 
részletesebb adattartalmú űrlapok definiálásával volt elérhető. A riportok készítésére is 
alkalmassá tett szakrendszer statisztikái szerint így sikerült a projektben tett vállalás, például 
2021-ben a napi átlag 104 ügyet a vállalt 18 napos elintézési határidő helyett ügytípustól 
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függően 9,42–13,73 nap között sikerült elintézni. A kezdeti ellenállás után a kollégák is 
elismerik, hogy az átfutási idő csökkentésére alkalmassá vált az új rendszer. A záróelőadást 
Erdősi Péter Máté (igazgató, e-aláírás szakértő, Crowe FST Audit Kft.) tartotta Elektronikusan 
hitelesített dokumentumok hosszú távú megőrzése címmel. Körbejárta az elektronikusan 
hitelesített dokumentumok kialakulásának (a kezdetek 1995-re nyúlnak vissza), 
definiálásának, a tanúsítvány lejárta utáni kezelésének alapproblémáit, felhívta továbbá a 
figyelmet az Acrobat Readernél fejlettebb aláírás-ellenőrző megoldások (pl. PolySigno) 
használatának előnyeire. Bemutatta a világ egyik legfejlettebb e-aláírási megoldását, amelyet 
Észtországban alkalmaznak. Az elektronikus dokumentumok hosszú távú, az aláíró tanúsítvány 
lejárat utáni megőrzésének egyik régebb óta, Magyarországon például már 2004 óta létező, 
de az eIDAS európai uniós e-aláírási rendeletnek csak a most készülő változatába bekerülő 
technológiája, az elektronikus aláírások kibocsátásával foglalkozó szervezetek által 
működtetett archiválási szolgáltatás. Ez a szolgáltatás azonban költséges, és csak egyes 
dokumentumok hitelességének egyedi tanúsítását teszi lehetővé. A másik technológiai 
megoldás lehet a blokklánc-alapú (pl. KSI Blockchain) megőrzési technológia, ez már most is 
megfelel az eIDAS előírásainak. Egy további lehetőség a hivatalos személy vagy szervezet – pl. 
közjegyző – általi hitelesítés, ez esetben viszont kérdéses, hogy a hitelesítő okirat meddig lesz 
érvényes. Konklúziója szerint az elektronikus hitelesség megőrzési technikái tehát jó ideje 
ismertek, és működnek is, más kérdés, hogy a levéltári hosszú távú megőrzésre nem mindig, 
vagy csak nagyon körülményesen alkalmazhatók. 

Az Állományvédelmi Szekció ülésén P. Holl Adrien szekcióvezetése mellett elhangzott 
előadások közül Lökkös Mónika (főrestaurátor, MNL Állományvédelmi Osztály) Az OL 
raktárainak klimatikus viszonyai című előadásában a raktárak, másrészt a kiállítások klimatikus 
viszonyairól, az optimális értékek beállításáról, ezek méréséről, illetve az ezen a területen 
szerzett eddigi tapasztalatokról, a felmerülő nehézségekről, és azok megoldásairól beszélt. A 
klimatikus viszonyok ellenőrzésére a legjobb megoldást a digitális, adatrögzítő mérőműszerek, 
vagyis data loggereket nyújtják. Ezek kihelyezése, megfelelő üzemeltetése és szakszerű 
beállítása kiemelkedően fontos ahhoz, hogy a klimatikus viszonyokat folyamatosan 
monitorozni tudjuk. A készülékek által mért és elmentett adatokat táblázatok és diagramok 
formájában dolgozta fel, rendszeres időközönként dokumentálva. Az MNL OL kiállítótermében 
(A nemzet emlékezete) és a Várkert Bazárban (időszakos kiállítás) működő kiállításokon, az 
ellenőrzések során tapasztalt nehézségek a következők voltak: a teremőrök 
„engedetlensége”, üzemeltetési nehézségek, beázás, páratartalom emelkedése és az iratokat 
ért túl nagy fényterhelés. A megfelelő kommunikáció, a gyors és szakszerű reagálással együtt 
volt az alapja a kollégákkal/más szakemberekkel közös együttműködésnek, ami a felmerülő 
problémák megoldásához vezetett végü1. Baumann-Farkas Barbara (restaurátor, 
állományvédelmi felelős, MNL Állományvédelmi Osztály) A tintamarás kezelésének 
lehetőségei, kérdőjeleiről tartott előadást. Kitért az említett tinta történeti háttérére, a 
készítéséhez felhasznált alapanyagokra, a tintamarás során lezajló kémiai folyamatokra és 
ezek megállításához szükséges lépésekre, restaurátori megoldásokra, kiemelve a kálcium-
fitátos kezelést. A vasgallusz tinta készítésekor a fő alapanyagok mellett nagyon különböző 
anyagot is használnak a receptúrákban, így sok esetben a pontos összetevők nem ismeretesek. 
A fő komponensei a fémsó (általában vasszulfát), és a csersav. A tinta összetevői kémiai 
folyamatokat indítanak el, amelyek a cellulózláncok károsodását és bomlását idézi elő. A 
hordozó (legtöbbször papír vagy pergamen) töredezett lesz, végül elporlik, savasodik. A savat 
semlegesíteni kell és az oxidációt meg kell állítani. Jelenleg Magyarországon és a nemzetközi 
gyakorlatba a legtöbbször kálcium-fitátos és magnézium- bikarbonátos kombinált kezelést 
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alkalmazzuk, melynek során megkötjük a szabadon lévő vas{ll) ionokat és megállítjuk a savas 
kémiai folyamatokat. Győrffy Szabolcs (főosztályvezető-helyettes, BFL) Analóg adathordozók 
archiválása címmel tartott előadást. A levéltárakban őrzött analóg eredetik archiválásának és 
megőrzésének témája nem tárgyalható a dokumentumok digitalizálásához kapcsolódó 
kérdések megválaszolása nélkül. A reflektív vagy átvilágítható vizuális eredetik 
digitalizálásának elterjedt gyakorlata mellett külön figyelmet érdemel a gyűjteményekben 
szintén nagy számban megtalálható audiovizuális adathordozók/tartalmak hosszú távú 
megőrzésének feladata is. Az előadás fókuszába, ez utóbbiak közül, a mágneses 
adathordozókon (magnókazetta, orsós magnószalag) található audio-anyagok 
állományvédelmének és digitalizálás útján való megőrzésének kérdései kerültek. Az előadó 
áttekintette a média-típus megőrzését károsító környezeti- és biológia hatásokat, a 
digitalizálásukhoz szükséges hardveres és szoftveres eszközöket, a digitalizálás paramétereit 
és formátumait. Ismertette a hosszú távú megőrzéshez szükséges működőképes lejátszó-
eszközök (HW) meglétének fontosságát, a formai és formátumbéli egységesség kérdéseit, a 
tartalom-migráció és tartalom-konverzió lépéseit. A Budapest Főváros Levéltárának fotó-
digitalizáló műhelyében folyó digitalizálási gyakorlat bemutatása mellett kitekintett a hazai- 
és nemzetközi jó-gyakorlatokra, szakmai összegzésekre és ajánlásokra is. Az előadásokat 
követően Hajdú Viktória (Városi Levéltár és Kutatóintézet) főrestaurátora szakmai séta 
keretében mutatta be a Város Levéltár restaurátorműhelyét és az ott végzett munka 
tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal. A műhelyvezetés és a helyszíni levéltári bejárás 
során a résztvevők áttekintették és megbeszélték az állományvédelmi mentési tervet. Ennek 
keretében a mentéshez szükséges eszközök, anyagok bemutatása is megtörtént, s szó esett az 
iratanyagok típusairól menekítési szempontból. A restaurátor műhelyben megtekintették a 
papír savtalanításához, papíröntéshez, és a könyvkötészeti munkákhoz 
használatos berendezéseket és eszközöket. A műhelylátogatás hasznosnak bizonyult a 
kollégák számára, élénk szakmai eszmecsere zajlott. 

A vándorgyűlés második napjának délutánján gyűjteménylátogatások (MNL Fejér Megyei 
Levéltára, Szent István Király Múzeum, Püspöki és Székesképtalani Levéltár és Gehyázmegei 
Múzeum) mellett sor került egy kötetbemutatóra is. A Székesfehérvári Városi Levéltár és 
Kutatóintézetben a Requiescat in pace 2. Levéltáros nekrológok, gyászhírek és gyászjelentések 
(1833–2021) című kiadvány bemutatója valósult meg.  

A kulturális programok mellett lezajlott immár ötödik alkalommal, a mára már hagyománnyá 
vált, igen népszerű MLE Focikupa is. Este társasvacsora zárta a programot. 

A konferencia harmadik napján, július 13-án került sor az Aranybullák a középkori 
Magyarországon és Európában című tudományos konferenciára, amely neves előadók 
szereplése mellett a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban valósult meg. 

A programban a következő előadások hangzottak el: 

Zsoldos Attila, kutató professzor, BTK Történettudományi Intézet (Budapest) – Városi Levéltár 
és Kutatóintézet (Székesfehérvár): II. András Aranybullája 

Weisz Boglárka, tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet (Budapest) – 
Városi Levéltár és Kutatóintézet (Székesfehérvár): Magyar városok aranybullái 

Bárány Attila, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem (Debrecen): 12–13. századi angol uralkodói 
charták 



7 
 

Pósán László, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem (Debrecen): II. Frigyes német-római császár 
aranybullái 

Cieger András, tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet (Budapest): „Kicsit 
túlzottnak éreztem a Szent István korra való visszaemlékezést”. A kádári emlékezetpolitika és 
az Aranybulla emlékmű Székesfehérvárott. 

 

Médiamegjelenés 

A vándorgyűlésről a nyomtatott és az elektronikus média, a helyi és szakmai sajtó, valamint az 
egyesületi és levéltári, intézményi portálok is hírt adtak. 

Néhány link ízelítőül: 

https://www.szekesfehervar.hu/elso-alkalommal-ad-otthont-szekesfehervar-a-leveltarosok-
vandorgyulesenek 

https://albaarchivum.hu/magyar-leveltarosok-egyesulete-vandorgyulese-2022-2/ 

https://konyvtar.elte.hu/hu/hir/ekl-leveltar/magyar-leveltarosok-egyesuletenek-
vandorgyulese 

http://www.archivportal.hu/hu/blog/vandorgyules-szekesfehervaron/ 

https://mnl.gov.hu/mnl/fml/hirek/mle_vandorgyulesenek_nemzetkozi_szekcioja 

https://pannonhalmifoapatsag.hu/szakmai-dijjal-tuntettek-ki-pannonhalmi-foapatsagi-
leveltar-igazgatojat/ 

https://www.facebook.com/magyarleveltarosok.egyesulete 

 

Budapest, 2022. szeptember 21. 

 

Dr. Kenyeres István  

elnök 
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https://www.szekesfehervar.hu/elso-alkalommal-ad-otthont-szekesfehervar-a-leveltarosok-vandorgyulesenek
https://albaarchivum.hu/magyar-leveltarosok-egyesulete-vandorgyulese-2022-2/
https://konyvtar.elte.hu/hu/hir/ekl-leveltar/magyar-leveltarosok-egyesuletenek-vandorgyulese
https://konyvtar.elte.hu/hu/hir/ekl-leveltar/magyar-leveltarosok-egyesuletenek-vandorgyulese
http://www.archivportal.hu/hu/blog/vandorgyules-szekesfehervaron/
https://mnl.gov.hu/mnl/fml/hirek/mle_vandorgyulesenek_nemzetkozi_szekcioja
https://pannonhalmifoapatsag.hu/szakmai-dijjal-tuntettek-ki-pannonhalmi-foapatsagi-leveltar-igazgatojat/
https://pannonhalmifoapatsag.hu/szakmai-dijjal-tuntettek-ki-pannonhalmi-foapatsagi-leveltar-igazgatojat/
https://www.facebook.com/magyarleveltarosok.egyesulete
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A vándorgyűlés képei  
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