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Külföldi konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvétel 

Szakmai beszámoló  

Magyar Levéltárosok Egyesülete 

Pályázati azonosító: NKA 204103/296 

Az NKA pályázati támogatásával 2019-ben az egyesület öt külföldi úton, a cseh, szlovák, 

szlovén, német és osztrák levéltáros gyűléseken is részt vehetett, 2021-ben pedig a szlovén 

vándorgyűlésen Rimské Toplicében. A nemzetközi kapcsolatépítés fontos eszköze magyar 

levéltáros éves vándorgyűlés is, melyre közel 30 külföldi, illetve határontúli magyar résztvevő 

érkezett.  

A részletes szakmai beszámolók külön-külön az utakról alább olvashatók. A 2019. évi 

beszámolók a hungaricana.hu portálon is elérhetők.   

Beszámoló 

 a Cseh Levéltárosok 18. szakmai konferenciájáról 

2019. április 23–25. Pilzen (Plzeň) 

 

Kiutazás időpontja: 2019. április 23. 

Visszautazás időpontja: 2019. április 25. 

2019. április 23–25. között rendezték meg Pilzenben a 18. Cseh Levéltári Napokat. A 

kétévenként megrendezett levéltári konferencia szervezője a Cseh Levéltárosok Egyesülete, a 

Cseh Nemzeti Levéltár mellett működő Cseh Informatikai Egyesület, a Pilzeni Állami Területi 

Levéltár és a Pilzeni Városi Levéltár volt. A konferenciát a Pilzeni Parkhotel konferencia 

termeiben tartották. 

A konferencia plenáris ülésének témája „A cseh levéltáros koncepció. Hol vagyunk és merre 

tartunk.” 2018 augusztusában kormányhatározatban fogadták el Csehország levéltári 

fejlesztésének koncepcióját 2018–2025 évekre, a koncepcióban feltüntetett feladatok 

ütemtervének felügyeletével a belügyminisztert bízták meg. A kerekasztal beszélgetésre 

meghívást kapott Petr Mlsna a Belügyminisztérium levéltárakért felelős helyettes-államtitkára. 

A konferencia előadásait mindennap négy párhuzamosan futó szekciókban tartották meg.  
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Az egyik fő témakör, melynek előadásai mindhárom nap az egyik szekciótémáját adta, az 

„Italgyártás története az ipari forradalom után” volt. Az előadások főképp a sörgyártás 

témájával foglalkoztak a 19. század második felétől az államosítás időszakáig. Foglalkoztak a 

sörgyártás adó- és jogszabályi változásairól, gazdasági helyzetéről, a csehszlovák sör külföldi 

kiviteléről és nem utolsósorban a Bohemia Sekt történetéről. 

A további szekciókat kerekasztal beszélgetések formájában tartották meg négy-öt meghívott 

előadóval, teret biztosítva a közönségnek is kérdésfeltevésre és hozzászólásra. Minden 

szekciónak a témája a levéltárosokat, levéltárakat érintő aktuális problémákról, kérdésekről 

szólt. Az első nap szekcióinak témái a következők voltak: „Személyes adatok és a levéltárak, 

GDPR bevezetése.” A beszélgetés alatt a cseh és európai jogi változásokról beszéltek, és annak 

alkalmazásáról a gyakorlatban. A beszélgetés fő gondolata az volt, hogy érdemes a levéltári 

iratokban található személyes adatok védelmének céljából egy új levéltári törvényjavaslatot 

megalkotni. „Aki keres talál? Régi és új utak a levéltári labirintusban” – választ próbáltak 

találni arra, hogy a hagyományos levéltári segédletek mellett vagy inkább helyettük kell az 

online adatbázisokat építeni, melyeket a kutatók már interneten is elérhetnek. „A 21. századi 

levéltárosok képzése.” témának legfontosabb kérdésfelvetése az volt, hogyan lehetne a 

levéltáros és iratkezelési képzést úgy átalakítani, hogy megfeleljen a kor kihívásainak.  

A konferencia első napján, délután nemzetközi kerekasztal-megbeszélésen vettem részt, az 

osztrák és a német levéltáros egyesület vezetői, valamint a bajor állami levéltár főigazgatója 

társaságában. A megvitatott kérdések között szerepelt a levéltárak stratégiai kérdései, az e-

iratok kezelése, a levéltári letétek törvényi szabályozásának kérdései. 

A második és harmadik nap kerekasztal-beszélgetéseinek témái ezekkel az aktuális 

problémákkal foglalkoztak. Milyen ellenőrző és módszertani segítséget kell adni a 

levéltáraknak az iratképző szerveknek az iratkezelési szabályzatok betartásánál, az iratok 

selejtezésénél. Fontos, hogy az iratképzőknél a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen 

meg az iratkezelési rendszer használata és a selejtezés is. Nagyon fontos kérdésnek bizonyult 

az analóg hordozókon őrzött hang- és képfelvételeknek megőrzése, feldolgozása, mivel a 

levéltárak nem rendelkeznek megfelelő a digitalizáláshoz szükséges eszközökkel. Meghívott 

vendégként a Cseh Televízió és Rádió Levéltárának munkatársai mutatták be az ilyen speciális 

dokumentumoknak digitalizálási és megőrzési folyamatának előnyeit és hátrányait. A 21. 

század kihívásai közé tartozik az elektronikusan keletkezett iratok átvétele és megőrzése is. 

Mennyire alakítja át a levéltárosi munkát, biztosítva van-e minden technikai eszköz és a 

kollégák tudása ahhoz, hogy ezeket az iratokat biztonságban megőrizzék. 
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Budapest, 2019. április 30. 

       Dr. Kenyeres István elnök s.k. 

Beszámoló a Szlovák Levéltárosok Szakmai Napjáról 

2019. május 29–31. 

Nyitra (Nitra) 

Kiutazás időpontja: 2019. május 29. 

Visszautazás időpontja: 2019. május 31. 

XXIII. levéltári napokat Nyitrán rendezték meg, melynek témája „Az elenchustól az e-

levéltárig. Levéltári és irattári segédletek tegnap, ma és holnap” volt. A levéltári nap szervezője 

és támogatója a Szlovák Levéltárosok Egyesülete, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztérium 

Közigazgatási szekciójának Levéltári és Iratkezelési Főosztálya, a Nyitrai Állami Levéltár és 

Nyitra Város Önkormányzata. A konferenciát a nyitrai Megyeháza koncertemében tartották. 

Az első nap előadásaiban szó esett a levéltárakban és irattárakban készített segédletekről. Ezen 

a napon tartott előadást Magyarországról Körmendy Lajos, PhD. a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárának volt főlevéltárosa „Az e-levéltárban létező keresési segédletek” címen. 

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztérium Közigazgatási szekciójának Levéltári és 

Iratkezelési Főosztályáról két kolléga is tartott előadást, hogyan változott meg a levéltári iratok 

feldolgozásának és publikálásának a módszertana. 

A levéltári konferencia második napjának délelőttjén a három előadásból két magyarországi 

előadó volt. Dr. Laczlavik György az MNL Országos Levéltárának főosztályvezetője az 1526–

1570 közötti középkori oklevelek adatbázisát ismertette, melyben rámutatott, hogy egy jól 

összeállított adatbázisnak milyen előnyei vannak, és az adatbázist forráskiadványnak és 

segédletnek is tekinthetjük. Hegedűs Zoltán a győri levéltárból a Moson megyei iratokra 

vonatkozó korabeli segédleteket ismertette. 

A nap második felében két kirándulást szerveztek a résztvevőknek: a nyitrai vár megtekintését 

és Gímeskosztolányi Szent György templom és a Kistapolcsányi kastély.  

Harmadik nap folytatódtak az előadások, ahol főképp a szaklevéltárakban készített és használt 

segédleteket mutatták be – pl. a Szlovák Nemzeti Bankban, a Szlovák Állami Vasút 

Levéltárában és a Szlovák Nemzeti Könyvtár Levéltárában. 

Budapest, 2019. június 7. 

        Dr. Kenyeres István  
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Szakmai beszámoló a Német Levéltáros Egyesületének 2019. évi, Suhlban tartott 

vándorgyűléséről 

2019.09.16. Kiutazás Budapest – Bécs – Erfurt – Suhl útvonalon. Indulás 6.40 (Budapest) – 

határátlépés 8.20. - érkezés 18.00 (Suhl) 

2019.09.17. kedd 

A Német Levéltárosok Egyesülete ez évi vándorgyűlésének központi témája a „Levéltárak és 

jogi kereteik” volt. 

A vándorgyűléseken immár hagyomány, hogy az ünnepélyes megnyitó előtt kerül sor a 

nemzetközi szekció programjára, amin minden külföldi meghívott jelenlétére számítanak.  A 

nagy érdeklődéssel kísért programban ezúttal nem került sor kerekasztal beszélgetésre, hanem 

a szervezők által fontosnak tartott témák kerültek bemutatásra. A megjelenteket Ralf Jacob 

elnök köszöntötte, ezt követően került sor Anthea Seles-nek, a Nemzetközi Levéltári Tanács 

(ICA) új főtitkárának előadására. Nagyon gyakorlatias megközelítésű prezentációjában 

bemutatta, hogy az ICA új stratégia megalkotására készül, ennek keretében felmérik a tagok 

kívánságait. Bemutatta az ICE néhány jelenleg is folyó programját, mint pl. az Afrika 

Programot, ami az afrikai levéltárosok továbbképzését szolgálja. Az előadást követő vitában 

felmerült az ICA által korábban kifejlesztett, több levéltár által is használt ATOM program 

jövőjének kérdése is, amire a főtitkár egyelőre kitérő válaszokat adott. Ezt követően Bettina 

Joergens (Duisburg) előadása hangzott el az ICA Hivatásos Egyesületek Szekciója (SPA) 

nevében. Elhangzott, hogy felmerült annak lehetősége, hogy kezdeményezik a levéltáros 

egyesületek szorosabb együttműködését, különös tekintettel az európai szervezetekre, valamint 

szorosabb szakmai kapcsolatot szeretnének a record management egyesületekkel kialakítani. A 

következő, Adelaide-i (Ausztrália) ICA konferencián egy filmvetítési programjuk lesz, a 

versenyre 60 filmet neveztek, ezek mind a levéltárakat kívánják népszerűsíteni. Ezt követően 

Tobias Hermann (Koblenz) tartott beszámolót a Bundesarchiv nemzetközi projektjeiről, 

kapcsolatairól, itt főként a lengyel és a cseh levéltárakkal való együttműködéséről (pl. szakértő 

csere program), az orosz levéltárakkal kapcsolatos tervekről és eredményekről (digitalizálási 

projekt) adott tájékoztatást. Ők is együttműködnek a New York-i Holokauszt 

Emlékmúzeummal. Karin Sperl (Eisenstadt, Ausztria) az osztrák levéltári törvényekről beszélt, 

a küszöbön álló burgenlandi szabályozásról és az e-irat management kapcsán felmerült levéltári 

szabályozási kérdésekről tartott előadást. Manfred Wegele (Tapfheim) a geneológiai 
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társaságokkal, cégekkel való együttműködést mutatta be. Ezek jó része már nem csak a 

digitalizálást és az indexelést támogatja, végzi el (cserébe elkérik a publikációs jogokat több 

évre), hanem szponzorálnak kutatásokat, konferenciákat is. 

Ezt követte a konferencia ünnepélyes megnyitója, André Knapp Suhl város főpolgármestere és 

Benjamin Imanue Hoff, a thüringiai kultuszminisztérium államtitkára mondott köszöntőt. Régi 

hagyomány a német vándorgyűléseken, hogy egy ismert személyiség tart nagyelőadást. Ezúttal 

a neves történész és publicista, Götz Aly tartott érdekfeszítő előadást. Aly azzal kezdte, igen 

hálás a levéltáraknak, a levéltárosoknak. Szerinte fontos érezni a levélárak auráját, kézben 

tartani az eredeti dokumentumokat. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos 

széles körben gyűjteni a forrásokat, példaként hozta a Stasi-iratokat, mivel sok mai fiatalban, 

nyugati felnőttben az a kép alakult ki Németországban az NDK-ról, ami a Stasi-iratokból 

tükröződik vissza. És ez nem helyes, szerinte ugyanolyen fontos a többi, a volt NDK-ban 

keletkezett levéltári forrás, ami visszatükrözi az életet, mint a kiemelt, politikailag fontos ügyek. 

Neki egy keleti professzor hagyatéka is ugyanolyan fontos, mint egy nyugatié. Szerinte a 

levéltári források nem „jók” vagy „rosszak”, hanem visszatükrözik a múltat, a történész dolga, 

hogy értékeljen, a levéltáros felelőssége nagyobb: ő dönti el, mit tud majd a történész 

felhasználni. A nagyarányú digitalizáció korában felhívta a figyelmet arra, hogy azok a kutatók, 

aki csak az Interneten publikált forrásokat használják, keresőszavak, indexek alapján kutatják 

ezeket, nem kapnak megfelelő képet a dolgokról, hiszen az információk kontextusát nem 

ismerik. Aly azt kérte zárásként, hogy a levéltárosok éppen ezért tartsák szem előtt, védjék meg 

a proveniencia elvet. 

2019. 09. 18. szerda 

Délelőtt került sor plenáris ülésre, aminek a fő témája az EU új adatvédelmi irányelve, a GDPR 

és annak levéltári hatásai volt. Clemens Rehm (Stuttgart): Polgárok – Adatok – Levéltárak. A 

levéltárügy relevanciája a GDPR korában címmel tartott előadása alapjában véve jogi 

megközelítésű volt, a német EU-DSGVO (GDPR) magyarázatát nyújtotta, az adatok levéltári 

kezelésének, feldolgozásának jogi hátteréről, valamint a felejtéshez való jogról beszélt. Szerinte 

a levéltárosok politikusok (utalva H. Prantl évekkel ezelőtti nagy visszhangot kiváltó 

nyitóelőadására), ugyanis ettől kezdve valóban levéltárosi felelősség, mi kerül be a 

levéltárakba, mi lesz kutatható. Összegezte a GDPR alapján kialakuló rendszert levéltári 

szempontból: az iratképzők feladata az adatvédelem, ez elsősorban az archiváláson keresztül 

valósítható meg, az ő dolguk a személyes adatok álnevesítése (Pseudonymisierung) és a 

Németországban megszokott átmeneti levéltárazás. Szerinte a polgárok részéről felerősödik az 
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adatokhoz való hozzáférés jogának tudata. Mindez a levéltárak szerepének újrapozicionáláshoz 

vezet: a levéltár az információszabadság előmozdítói, az átláthatóság, a demokratizálódás 

alapintézménye. Lényegében e gondolatok mentén került sor Jakob Wührer (Linz, Felső-

Ausztriai Levéltár) előadására: GDPR – egy esély a levéltárak. Ausztriai összehasonlítás 

címmel. Az előadó szerint jó dolog a GDPR, esélyt ad a levéltárak számára, lehetővé teszi a 

profilirozást, legitimálja a magánlevéltárakat (ez Ausztriában és Németországban is fontos 

kérdés), javítja az átláthatóságot, a levéltárak munkáját, különösen a kutatók kiszolgálásának 

morálját. Szerinte a levéltárosok ettől kezdve az adatok bizalmi kezelői (Datentreuhändler), a 

levéltárak pedig biztos „adatközpontok” (Datenhafen).  

Délután került sor két szekcióülésre. Az 1. szekcióülés témája a levéltárak és az iratképzők 

kérdéskörét vizsgálta. Susanne Fröhlich (Bécs, Osztrák Állami Levéltár) a jogszolgáltatási 

iratok értékelését végző munkacsoport munkájáról számolt be. Első lépésben az elektronikusan 

kezelt iratok metaadatait vették vizsgálat alá és ezek közül kiemelték a csak technikai, 

iratkezelési adatokat, ezeket nem kívánják majd archiválni. Undine Beier (Berlin, Szövetségi 

Levéltár, Filmarchívum): Film, mint levéltári anyag. A Szövetségi Levéltár jogai és 

kötelességei és az iratképzők című előadásában bemutatta, hogy a Német Szövetségi Levéltár 

Filmarchívuma 154 ezer dokumentum- és játékfilmet őriz, 1,2 millió leírási egységet tartanak 

számon. Nagy mértékben folyik az anyag digitalizációja is. A használat során figyelembe kell 

venni a szerzői jogokat. 2016-ban új szabályozás került kialakításra, a Szövetségi Levéltár 

szabadon használhatja a filmeket saját, ill. együttműködési projektjeiben. A szekció 

záróelőadását Thomas Henne (Marburgi Levéltári Főiskola) tartotta: A mágikus pillanat: Mikor 

válik az igazgatási aktából levéltári anyag? És mi következik ebből jogilag? Az alapvetően a 

német jogrendszer aspektusából vizsgálódó előadás fő kérdései voltak, hogy a már levéltárba 

került anyag kapcsán érvényben vannak-e azok a jogszabályok (pl. vízijog, útijog, magánjog), 

amelyek még az igazgatási időszakban még élnek. Délután a 3.szekció előadásait hallgattam. 

A téma a Levéltárak és a nyilvánosság volt. Axel Metz (Würzburgi Városi Levéltár): Az 

örökösök jogai, avagy a kutatási időhatár és a levéltári anyag használatának következményei 

című előadásában arról beszélt, hogy több esetben is figyelembe kellett venni a kutatás 

biztosítása során, hogy az örökösök, leszármazók érdekei az érintett személy személyes adatai 

védelmi idejének letelte után is fennállnak, különösen egészségügyi, bűnügyi adatok esetén. Ez 

a fejlemény pedig kihat az iratértékelésre is.  Paul Klimpel (Berlin): Szerzői jogok a reform 

után című előadásában bemutatta a német szabályozást, alapjába véve erősen jogi szempontok 

érvényesülnek a levéltári megközelítésben is. 
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2019. 09. 19. csütörtök 

Ezen a napon szekcióüléseket tartottak. Én az önkormányzati levéltárak szekcióján vettem 

részt.  Az ülés elején Marcus Stumpf foglalta össze a Német Városi Napokon tartott 

Önkormányzati Levéltárak Konferenciájának eredményeit. Antje Diener-Staeckling (Münster): 

Digitális nyilvánosság – Lehetőségek és kihívások című előadásában számos városi levéltár 

honlapját hasonlította össze, milyen alapvető információk érhetők el, milyen szolgáltatásokat, 

programokat nyújtanak (kevés a jó honlap).  Johannes Rosenplänter (Kiel): Szerzői jog és a 

képmáshoz való jog egy képadatbázis publikálása példáján című előadása kiemelkedő volt. A 

Kiel-i Városi levéltár több mint 2 millió fotóval rendelkezik. Ebből egy projekt során 40 ezret 

digitalizáltak, dolgoztak fel és kívántak publikálni. A szerzői jogokat mindenképpen be kell 

tartani, tehát szükséges a jogtulajdonos engedélye, ezt nagyrészt megkapták. További 

problémák merültek fel a képmáshoz való jog kapcsán, minden olyan képet visszavettek a 

publikálásból, amin felismerhetően szerepelnek személyek munkahelyi, iskolai, óvodai, 

kórházi környezetben, vagy rendőrségi fotókon, végül az adatbázis 12,5%-át nem publikálták. 

Boris Böhm (Pirna): Bűnösök és áldozatok. Adatvédelem versus adatfeldolgozás című előadása 

következett. Az előadó a pirnai emlékhely munkatársa, ami a náci bűnöket dolgozza fel, mutatja 

be kiállításai során. Kutatási esettanulmányokat mutatott be, milyen szenzitív adatokat kell 

használniuk, ami alapján beazonosítható egy-egy áldozat. Susanne Schlösser (Mannheim): 

Személyes adatok használata a levéltárak nyilvános munkája során című előadásán bemutatta, 

hogy milyen adatkezelést folytatnak a levéltárak a levéltár-pedagógiai és egyéb programjaik 

során. Felhívta a figyelmet az adatok kezelésének alapfeltételeire, azaz a tájékoztatásra, pl. 

nyilvános események során készítendő fotók kérdésére, vagy az adatok kezeléséhez való 

hozzájárulásra (pl. a levéltárakat támogató egyesületekkel való kapcsolattartásban). 

2019.09.20. 

Hazautazás (vonattal a Suhl – Erfurt – München – Budapest útvonalon, indulás: 7,58. Suhl, 

érkezés: 21.00 Budapest) 

Budapest, 2019. 09. 20. 

        Dr. Kenyeres István elnök  

 

Beszámoló a Szlovén Levéltáros Egyesület 29. vándorgyűléséről  

Maribor 2019. október 3-4. 

A szlovén levéltáros kollégák meghívottjaként a Magyar Levéltárosok Egyesületének 

képviseletében töltöttem egy napot a szlovén kollégák körében 2019. október 3-án. A 
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konferencia helyszíne a Dráva parti Hotel City Maribor volt. A szlovén kollégák tanácskozásuk 

központi témájaként gyűjtőterületi kérdéseket állítottak. Kit vegyünk fel az ellenőrizendő 

szervek közé, ki az állami szerv és ezáltal illetékességi körünkbe tartozó, miként regisztráljuk 

a köziratokat termelő szerveket?  

Az ebéd utáni programban kerekasztal beszélgetésen vettem részt, osztrák, horvát, bosnyák, 

szlovén kollégák társaságában, mely során egymás levéltári struktúráit és szervellenőrzési, 

iratértékelési gyakorlatait ismertettük. A beszélgetés során azt hangsúlyoztam, hogy a levéltári 

törvény, állami szervek esetében a közfeladat ellátását hangsúlyozza. A szlovén kolléganő 

értelmezésében az-az állami szerv, amely az állam által anyagilag is finanszírozott. A 

beszélgetés során kitértem az államigazgatási struktúra helyi szintű változásaira is (lásd: 

kormányhivatalok felállítása), valamint a közlevéltári rendszer változására is. A Magyar 

Nemzeti Levéltár és Budapest Főváros Levéltára által használt Scope levéltári programról is 

osztottam meg információt. A környező országok levéltári rendszere is sokrétű, és az 

illetékességi körök helyenként nehezen elhatárolhatók. A horvát és bosnyák kollégák az 

iratképző szervek értékelésénél több kategóriát használnak. Az iskolák például nem kerülnek 

be az első kategóriába, pedig egy középiskola települési identitás meghatározó is lehet, valamint 

egy régióban is jelentős szerepet játszhat. 

A délutáni kerekasztal beszélgetés után a szlovén kollégák egymás között vitatták meg 

gyűjtőterületi problémáikat. 

Az esti séta alkalmával meglátogattuk a Maribori Városi Múzeumot. Több korszak életmód és 

várostörténetével foglalkozó kiállítás látható most náluk, valamint a II. világháború partizán 

mozgalmával kapcsolatos kiállítást is megtekinthettük. 

Az esti szakmai séta következő útja a levéltárba vezetett. A Maribori levéltár 16000 méteres 

anyagával egyike a 7 szlovén regionális levéltárnak. Hasonló helyzetben van, mint több magyar 

levéltár. Több telephellyel, drága raktárbérlettel, kevés szabad raktárkapacitással. 20 fővel 

működik jelenleg. Az egyes regionális levéltárak költségvetését a minisztérium közvetlenül 

biztosítja. Így az ő gondjaik is miniszteri szintű döntést követelnek. Szlovéniában a regionális 

levéltárak egy intézménybe való összevonására voltak politikai törekvések, de megvalósulásuk 

elmaradt, és a jelenlegi kormány nem is tervezi ezt. 

A szlovén levéltárosokkal folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy az ottani levéltáros 

egyesület 200 tagú, és az elnöki tisztet két évente váltják. Mindig más levéltár munkatársának 

kell a tisztséget betölteni. 

Hasznos tapasztalatokkal és jó érzéssel keltem útra hazafelé 2019. október 4-én délelőtt. 
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Polgár Tamás  

 

Beszámoló a 40. Osztrák Levéltárosok Vándorgyűléséről 

Salzburg, 2019. október 22-24. 

Kiutazás időpontja: október 22. 

A kiutazásra az alkalmat a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnökeként történő meghívás 

szolgáltatta. Az utazás vonattal történt, 9.40-kor a Budapest Keletiből induló vonattal, 

Salzburgba 15.00-kor érkezett meg a vonat. 

Október 23. 

Az Osztrák Levéltárosok Vándorgyűlésének első napján délelőtt workshopok kerültek 

megrendezésre. A három workshop tematikái a következők voltak: 1. betegiratok, 

betegnyilvántartások levéltári értékelése 2. Elektronikus iratok hosszútávú archiválása 3. 

Record management. Én az utóbbin vettem részt. A workshopot Christine Gigler (Archiv der 

Erzdiözese Salzburg) és Markus Schmidgall (Vorarlberger Landesarchiv) vezette. A workshop 

kezdetén előadás hangzott el a Record Management fogalmáról, amit csak részben fed le a 

magyar iratkezelési feladatok fogalomrendszere. Szó volt a Record Management 

szempontjából fontos stakeholder-ek, érdekeltek azonosításáról, bevonásáról a levéltárakkal 

való közös munkába. A workshop második fele csoportmunkában zajlott, amely során 5 

csoportra oszolva dolgoztunk fel egy-egy tematikát. Én az e-iratkezelés bevezetésének levéltári 

hatásaival foglalkozó munkacsoportban vettem részt. A csoport által helyben elkészített 

prezentációt közösen mutattuk be, én a levéltárakban bekövetkező változásokról tartottam rövid 

előadást. Ebédszünet után szakmai vezetéssel megtekintettük a Salzburg Múzeumhoz tartozó 

várbeli kiállítást, itt hasznosnak tartottam az újszerű, felhasználóbarát digitális technológiák 

bemutatását. Késő délután került sor a vándorgyűlés ünnepi megnyitójára. A megnyitók 

sorában szerepelt Brigitta Pallauf-nak, a Salzburg Tartományi Parlament elnökasszonyának 

előadása is. Ezt követően plenáris előadáson Dr. Christina Antenhofer, a Salzburgi Egyetem 

középkorász professzorasszonyának nagyelőadását hallgattuk végig, aki a levélárak és a 

kulturális örökség témakörét járta körül. 

október 24. 

A konferencia e napi programja 9 órás kezdéssel a Salzburgi Tartományi Levéltárban került 

megrendezésre: Kulturális örökség – iratátvételi stratégiák címmel. Martin Schlemmer 

(Landesarchiv Nordrhein-Westfalien): „Unsexiest Must-have ever” - Hogyan tudnak a 



10 

levéltárak az iratkezeléssel RM együttműködni? című egy órás előadásával kezdődött a 

program. Az előadó menti.com-ot használva mérte fel a várakozásokat, a válaszadók nagy része 

szerint a kérdéskör inkább nehéz szituációk elemzésére irányul levéltári oldalon, a jelen levők 

kisebb része a levéltárak és iratképzők szövetkezésében látja a problémák megoldását. 

Schlemmer az Észak-Rajna-Vesztfáliai Tartományi levéltár tapasztalatait osztotta meg az 

iratképzőkkel való együttműködés kapcsán. Nekik 2007 óta van tapasztalatuk az e-iratokkal, 

szoros a levéltár együttműködése a szövetségi e-kormányzattal. Volt projektjük a stakeholderek 

identifikálása, igyekeztek politikusokat és más külső szereplőket is meggyőzni az e-

kormányzati fejlesztések kapcsán a levéltárak fontos szerepéről. Az előadó beszélt az 

adatvédelmi aggályok előtérbe kerüléséről is. Schlemmer főként a record management területen 

dolgozókkal való együttműködést emelte ki. Érdekes előadói módszer volt a kahoot.it 

használata, amivel Schlemmer a közönséget „vizsgáztatta le” e-levéltári és e-irattári 

ismeretekből. Az előadás végén oktatási projektjüket mutatta be és levetített egy filmet, amit az 

iratképzők részére készítettek az iratrelevancia kéréskörének eldöntésére. Az Észak-Rajna-

Vesztfáliai Levéltárnak van tanácsadói projektje az iratképzők részére, ezt is röviden ismertette. 

Liane Tiefenbach (Bécsi Városi és Tartományi Levéltár) mutatta be Digitális iratkezelés és 

iratátvétel Bécs városában című előadásában az osztrák főváros levéltárának legújabb, igen 

komplex projektjét. Az előadó kronológiai áttekintéssel kezdte: 1968-ban hozták létre a 

technikai részleget Bécsben, az első IBS irodai iktatási rendszert 1984-ben vezették be. A már 

fejlettnek tekinthető modern iktatórendszerük, az ELAK 1999-ben került alkalmazásra, 2001-

től használták ARCHe rendszert a tervrajzok archiválására, 2008-ban került kidolgozásra a mai 

rendszer alapját képező WAIS egyes komponensei, ennek már kifejezett célja volt az e-iratok 

archiválása is. 2015-ben került sor az első ELAK-os iratválogatásra és selejtezésre. Az előadás 

központi témája a 2018-ban indított AWELA (Aussonderung aus dem Wiener ELAK) és 

DILZA (Digitales Langzeitarchiv) projektek voltak, aminek a fő célja az e-iratok értékelése és 

az OAIS szabványon alapuló e-iratátvétel, az ingest megoldása. Az előadó először bemutatta a 

mai használt EDIAKT II és EDIDOC rendszerét, iktatási felületet, az e-objektumok tárolásának 

módját és a meglévő xml-exportot. Ezt követően részletesen bemutatta az iratértékelési 

szempontjaikat is. Az iratátvételi projektben részt vettek Bécs város IT főosztályának 

munkatársai is. A projekt során 20 millió, 1984-től keletkezett e-aktát vizsgálta felül, ezek 40%-

a bizonyult maradandó értékű, levéltárérett iratnak, további 36% pedig olyan maradandó értékű 

irat, amelynek az őrzési ideje még nem járt le. Évi 1,2 millió akta keletkezik a jelenlegi 

EDIAKT II rendszerben. Az elő adó bemutatta a különböző komponensekre épülő e-archiválási 
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rendszerüket: az e-iratokat az ELAK és más iratképző rendszerekből veszik át egy file service-

n keresztül, ez egy saját ingest eszköz, amit ők fejlesztettek kis. Ennek révén SIP, azaz a 

levéltári átadási csomagot képeznek, a csomagok metaadatait a WAIS rendszer őrzi, míg az e-

objektumokat AIP-ként azaz levéltári információs csomagként a DIMAG kezeli. A kutatói 

információs csomagokat (DIP) a DIMAG a WAIS-on keresztül szolgáltatja. 

A záróelőadást Jakob Wührer (Oberösterreichisches Landesarchiv) tartotta: a GDPR: az 

iratátadás alapja a 21. században című nagyelőadásában az európai adatvédelmi rendelet osztrák 

levéltári tapasztalatait mutatta be, az alapjában véve optimista megközelítésű előadás szerint a 

GDPR inkább segíti a levéltárakat a munkájukban, igaz az adatvédelmi kérdésekkel 

intenzívebben kell foglalkozni. 

A konferencián alkalmam volt a szlovákiai, csehországi, szlovéniai, horvátországi és svájci 

levéltári egyesületi delegáltakkal is eszmét cserélni. 

A konferenciát követően vonattal utaztam Budapestre (13.08-as indulás, 18.20-as érkezés). 

A kiutazás során felmerülő költségekből az útiköltséget a Magyar Levéltárosok Egyesülete, a 

szállást pedig az Osztrák Levéltárosok Egyesülete biztosította, a BFL-re a napidíj és a biztosítás 

összege jutott. 

Budapest, 2019. október 24. 

Dr. Kenyeres István  

Beszámoló a Szlovéniai Levéltárak Egyesülete kétévente megrendezett vándorgyűlésén 

az MLE képviseletében szerzett tapasztalatokról  

Folyó év szeptember 30-án és október 1-jén Rimské Toplicében, meglehetősen Pazar körül-

mények között rendezték meg szlovén testvéregyesületünk vándorgyűlését. A mintegy 160- 

170 főnyi, a mienkénél határozottan fiatalabb szlovén levéltáros társadalom egészét tömörítő 

egyesület tagságának mintegy fele vett részt a rendezvényen, amelyet a járványügyi előírások 

figyelembevételével tartottak meg. Több előadó online jelentkezett be.  

A tematika nagyobb részét a hibrid levéltárak ügye jelentette. Ezen előadások között felül-

reprezentált volt a hagyományos műsorszórás maradandó anyagaival kapcsolatos levéltári 

feladatok megoldása. Ezeket még tudtam követni a kiadott absztraktok segítségével, a 

konferencia többi része azonban mindenféle segédanyag nélkül folyt, amennyit megértettem, 

az mind a digitalizálással volt kapcsolatos, amely téren határozottan későn eszméltek a 

szlovén kollégák. Rajtam kívül mindössze két vendég jött Zágrábból (egyikük az ottani 

levéltárosképzés vezetője), így nemzetközi szekciót nem tartottak (nem is szoktak).  
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Az elnök, Matej Muzenic egy láthatóan aránylag súlytalan fiatal kolléga, nyelvtudása bőven 

hagyott kívánni valót, ezért nem is igen foglalkozott velem. A vezetők és a fiatal munkatársak 

jelentős része azonban a kellő angoltudás birtokában időről-időre szívesen beszélgetett velem, 

kézről kézre adtak. Alaposabban elbeszélgettem a Zágráb Történeti Levéltár vezetőjével, 

Zdenka Semlic-Rajh-jal, valamint a Celjei Történeti Levéltár igazgatójával, Borut Batagelj-

jel. Ennek ellenére konkrétumokkal egyedül a Szlovén Köztársaság Levéltára főigazgatója, 

Bojan Cvelfar jött elő, aki határozott szándékot mutatott egy határokon átívelő együttműködés 

kialakítására. Nyilván elsősorban az MNL-re, vagy annak valamely tagintézményére gondolt 

partnerként. Ez főleg a Vas Megyei Levéltárnál lévő szlovén együttműködést tekintve 

érdekes, bár nekik tudomásom szerint Mariborral van élő együttműködésük.  

Győr, 2021. december 9. 

Vajk Ádám alelnök 

 

Az NKA pályázaton rendelkezésre álló összeget COVID járvány következtében kialakult 

helyzet miatt, sajnos nem sikerült teljes mértékben felhasználni. 

 

Budapest, 2022. január 20. 

 

       Dr. Kenyeres István 

     elnök, MLE 


