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2021. augusztus 25. és 27. között – a pandémia miatti egy év kihagyást követően – került sor az MLE 
2021. évi vándorgyűlésére, amely  Sopronban valósult meg. A rendezvényt az ünnepi események, 
köszöntők, a Dóka Klára-díj átadása nyitották meg, ezt követően került sor az egyesület tisztújító 
közgyűlésére. 
Az egyesüket elnökének, dr. Kenyeres Istvánnak a köszöntőjét és üdvözlő szavait követően ugyancsak 
köszöntőt mondott (videoüzenetben) prof. dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere, 
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem 
rektora, dr. Farkas Ciprián Sopron város polgármestere és Ivancsics Ferenc, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat alelnöke. 
A vándorgyűlés két nagy meghatározó téma köré szerveződött: Trianon és következményei, majd 
ennek kapcsán a hungarika kutatás, valamint a hely szelleméhez illően a szőlő- és bortermelés 
története, illetve forrásai. Utóbbi téma határozta meg a vándorgyűlés harmadik napján megvalósult 
konferencia előadásait. 
 
 
Tisztújító közgyűlés 
 
2021. augusztus 25-én az MLE elnöki és az Ellenőrző Bizottság elnöki beszámolóját, valamint a Jelölő 
Bizottság munkabeszámolóját követően megválasztották az egyesület új elnökét, alelnökeit, 
választmányi tagjait, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjait. 
A jelenlévők 100%-os szavazati aránnyal újraválasztották Kenyeres István eddigi elnököt, Budapest 
Főváros Levéltára (BFL) főigazgatóját. Alelnökei Vajk Ádám (Győri Egyházmegyei Levéltár) és Tilcsik 
György (ny. levéltárigazgató) lettek (utóbbit szintén megerősítették posztján). 
A 12 tagú Választmány tagjai (a szavazatok sorrendjében): Cseh Gergő Bendegúz (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára, ÁBTL), Zsidi Vilmos (BCE Levéltára), Haász Réka (ÁBTL), Kovács 
Eleonóra (MNL), Hermann István (BFL), Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi 
Levéltára), Polgár Tamás (MNL SML), P. Holl Adrien (BFL), Czetz Balázs (MNL), Lengvári István (PTE 
Egyetemi Levéltár), Mátyás Zoltán (BFL) és Farkasová Andrea (MNL). 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai lettek: Rácz Attila (BFL), Hetényi Tiborné (ny. gazdasági igazgató), 
valamint Csurgai Horváth József (Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár). 
 
Nemzetközi Szekció 
 
Az angol munkanyelvű Nemzetközi Szekció az egyesület elnökének szekcióvezetése és a külföldi 
levéltáros egyesületek képviselőinek részvételével zajlott le. A téma aktuális volt: hogyan bírkóztak 
meg a levéltárak a Covid-időszakkal, hogyan kezelték az intézmények bezárását és a home-office 
munkákat? A szekción tájékoztatás hangzott el az osztrák helyzetről (Karin Sperl), a csehországi (Karel 
Halla), szovkiaai (Martina Orosová) és a lengyelországi tapasztalatokról (Hanna Krajewska). A Román 
Nemzeti Levéltár tapasztalatairól Bogdan Popovic míg az erdélyi egyházi levéltárak helyzetéről 
Bernád Rita számolt be, míg a amagyarországi helyzetet Kenyeres István foglalta össze. 
 
 
Forrásközlő Szekció 
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A forrásközlő szekció előadásai változatos témákat érintettek. Az első két előadó, Oross András (Bécsi 
Magyar Levéltári Kirendeltség delegátusa) és Polgár Tamás (MNL SML) a szomszédos államok közül 
Ausztria és Horvátország példáján ismertettek egy-egy projektet a hungarika források feltárási és 
publikálási lehetőségeivel kapcsolatban. 
Az Ausztria területén található levéltári hungarika kiemelt jelentőségű a levéltári hungarikák között 
is. Az 1926. évi badeni osztrák–magyar levéltári egyezmény értelmében a közös hivatalok által 
keletkeztetett iratok a két állam közös szellemi tulajdonát, kulturális vagyonát képezik, azonban ezek 
a hivatalok Bécsben maradtak. Magyarország azonban másolatokat készíttethet ezekről a bécsi 
magyar levéltári delegátusokok keresztül. az elmúlt évtizedekben közel 4 millió mikrofilmfelvétel el 
is készült, amelyeket archiváltunk az Országos Levéltár Mikrofilmgyűjteményében. A 21. század 
második évtizedében azonban az új, digitális technikák elterjedésével más utakat kellett keresni. 
Ennek az úrkeresésnek ad táptalajt a két nemzeti levéltár megállapodása, amelynek keretében az 
utóbbi években több mint 900 ezer felvétel digitális felvétel készült. Oross András előadásában 
részletesen ismertette ezt az új projektet. Az elkészült digitális felvételek archiválása lényegesen eltér 
a mikrofilmfelvételekétől, és az egyéb digitális felvételek állományba vételétől is. A digitális tartalmak 
hosszú távú megőrzését az MNL-ben a Preservica szakrendszer biztosítja, a levéltári anyag 
nyilvántartására pedig a scopeArchiv szakrendszer szolgál. 2021-ben a Gedenkbücher Ungarn 
sorozat állományba vétele segítségével dolgozta ki a módszert Laczlavik György, valamint Oross 
András levéltári delegátus. 
Polgár Tamás előadásában beszámolt az MNL Somogy Megyei Levéltára és a Rijekai Állami Levéltár 
együttműködésében 2001 és 2018 között megvalósult nagyszabású hungarika forrásfeltárási 
projektről, amelynek eredményeként nemcsak rendezték a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság és a 
Magyar–Horvát Tengerparti Kormányzó iratait, hanem az elkészült repertóriumok online elérhetők. 
Az évtizedes együttműködés nemcsak levéltár-szakmai, de hosszútávú baráti kapcsolatokat is 
eredményezett a közös munkában részt vevő munkatársak számára. A megjelent segédletek jelentős 
mértékben segítik azóta is a fiumei magyar kutatásokat. 
Vass Csaba Géza előadásában Trianon megítélését elemezte a Mikes Kelemen Program keretében az 
MNL-be beérkezett magyar diaszpórákhoz köthető iratanyagok kapcsán. Az előadás elsősorban a 
kanadai, illetve franciaországi magyar közösség tagjainak hagyatéka alapján vizsgálta, milyen kép élt 
a diaszpóra közösségek tagjaiban a békeszerződésről. Emellett az 1931-ban végrehajtott Atlanti-
óceán átrepülés előkészületeiről fennmaradt, eddig kevésbé ismert kanadai magyar anyagok és egy 
amatőrfilm bemutatására is kitért az előadó. Mint ismert, a Justice for Hungary elnevezésű géppel 
Endresz György és Magyar Sándor átrepülték az Atlanti-óceánt, tettük célja a nemzetközi 
közvélemény figyelmének felhívása volt a trianoni békeszerződés igazságtalanságára. 
Végezetül Arany Krisztina előadása a középkori magyarországi, erdélyi és itáliai, ezen belül a Firenzei 
Állami Levéltárban őrzött hungarika források összevetésében rejlő lehetőségeket ismertette egy 
kiválasztott firenzei származású, Erdélyben letelepedett családra vonatkozó iratok kapcsán. 
A szekcióólés második részeként sikeresen lezajlott a tisztújítás is. A részt vevő tagok által a 2021-
2025 közötti időszakra megválasztott szekcióvezető: dr. Laczlavik György, a szekcióvezető-helyettes 
dr. Arany Krisztina. 
 
Informatikai Szekció 
 
A Magyar Levéltárosok Egyesülete Sopronban tartott vándorgyűlésének második napján került sor 
az Informatikai Szekció rendezvényére is. A programban öt előadás szerepelt, elméleti kérdések és 
megvalósult projektek eredményeiről szóló beszámolók egyaránt terítékre kerültek. 
Elsőként Sipos András, (főosztályvezető, BFL) tartott előadást, Records in Contexts (RIC) – új 
nemzetközi levéltári szuperszabvány? címmel. Az igen informatív előadásból kiderült, hogy a 
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Nemzetközi Levéltári Tanács gondozásában az 1990-es, 2000-es években készült szabványcsalád – 
ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, ISDIAH – után, annak hangsúlyait módosító, új, integrált levéltári 
információs rendszer kialakítása van napirenden. A célkitűzés olyan levéltári információs rendszer 
alapjainak megvetése, amely teljes mértékben alkalmazkodik a hálózatos, dinamikus és kollaboratív 
környezethez, amelyben az irat és irategyüttes nem (feltétlenül) fizikailag folytonos, határai nem 
egyértelműen definiálhatók, változásnak van kitéve, létrehozásában többen is részt vehetnek, nem 
mindig köthető egyértelműen egyetlen iratképzőhöz. a fond zárt zárt, „atomi” jellegének feloldását 
kívánja hangsúlyozni. 
Az elméleti előadást követően A szovjet fogolytáborok kartonjainak feldolgozása és publikálása a 
Magyar Nemzeti Levéltárban címmel, Szatucsek Zoltán az MNL Nemzetközi Kapcsolatok és EU 
projektek Igazgatóságának vezetője számolt be az eredményes projektről. Mint elmondta, a Magyar 
Nemzeti Levéltár főigazgatójának kezdeményezésére kétéves tárgyalások eredményeként az MNL és 
az Orosz Állami Hadilevéltár (RGVA) 2019. április 8-án kötött egyezményt az RGVA-ban őrzött, a II. 
világháború idején a Vörös Hadsereg által foglyul ejtett és ezt követően a Szovjetunióban 
hadifogolyként nyilvántartott magyar nemzetiségű személyek nyilvántartó kartonjainak 
digitalizálásáról és a digitális másolatok átvételéről. A kartonok megismerése sok évtizedes igénye a 
magyar társadalomnak, amelynek szinte minden családját érintette valamilyen formában a 
hadifogságba vagy málenkij robotra való elhurcolás. A tavaly átvett és feldolgozott 682 955 karton 
jelentősen bővítette a kutatható anyagok körét. A hagyományos fordítás mellett a helynevek és 
településnevek nyelvi feldolgozáson alapuló értelmezését az ELKH Nyelvtudományi Intézetének 
bevonásával valósult meg, amellyel a gépi feldolgozás segítségével az adatbázis közzétételét évekkel 
volt képes lerövidíteni. Az előadás a feldolgozás igen sok értelmezési problémájára is részletesen 
kitérve, igen szemléletes módon mutatta be a projekt nehézségeit, és a megoldásuknál alkalmazott 
módszerek újszerűségét. 
A célközönséget intenzívebben elérni szándékozó projektről, számolt be Szabó Dorottya 
(főlevéltáros, MNL) European Digital Treasures - Levéltári tartalmak újabb (digitális) csatornákon való 
megjelenítése címet viselő előadásában. A Magyar Nemzeti Levéltár 2018-ban csatlakozott a 2022 
őszéig tartó nemzetközi projekthez. A konzorcium, spanyol, portugál, máltai, osztrák, norvég és ír 
partnereivel együttműködve a Magyar Nemzeti Levéltár olyan új csatornákon kíván megszólítani új 
– vagy bővülő létszámú – közönséget, mint a transzmédia kiállítások; e-learning anyagok és online 
workshopok – melyek létjogosultságát a pandémiás helyzet még inkább felerősítette –; online 
játékok és webes applikációk; digitális tartalmakat és adathasználatot célzó nemzetközi versenyek, 
valamint a gépi kézírásfelismerésnek és a szövegek átírásának automatizálását célzó pilot és hozzá 
kötődő crowdsourcing (szakmai munkavégzésbe közösségi erőt bevonó) tevékenység. Rámutatott, 
hogy a levéltárak iránt mutatott érdeklődés komoly hangsúlyváltáson ment át, a szakmai kutatók 
mellett már nem „csak" családtörténet-kutatókkal és helytörténet iránt érdeklődők bővülő számával 
kell kalkulálnunk, de olyan felhasználókkal is,  akik más online platformokról csatornázódnak be a 
levéltári világba. 
Hegedűs István, (osztályvezető, MNL), Hogyan segít újragondolni a levéltárak szerepét a mesterséges 
intelligencia és a gépi tanulás? című előadása némiképpen rímelt Szatucsek Zoltán előadásában 
elhangzottakra. Noha mesterséges intelligencia a tudományos-fantasztikus irodalom terméke, 
jelenleg a számítástechnika jelentős ágát képviseli, amely az intelligens viselkedéssel, gépi tanulással 
és gépi alkalmazkodással foglalkozik. Önálló tudományággá vált, amely a valós problémákat próbálja 
megválaszolni. A mesterséges intelligencia rendszereit manapság széles körben használják a 
gazdaságban, az orvostudományban, a tervezésben és a katonaságban is. Az levéltárak szerepe 
világszerte változik. Nézete szerint ebben a nagyszabású átalakulásban az archívumoknak a fejlődés 
élvonalában kell lenniük, mivel a levéltárakban található hatalmas információtömeg kiváló alapot 
kínál a mesterséges intelligencia kiaknázásához. Az adatok nagy tömege segítséget jelenthet 
nemcsak a kutatásban, hanem a politikai döntések előkészítésében és hatást gyakorolhat a 
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közigazgatás egyes területeire is, a nem túl távoli jövőben. 
Cseh Gergő Bendegúz, (főigazgató, ÁBTL), előadásában felvetette azt a problémát, amely minden 
levéltári intézményt érint. A levéltárak ország- és világszerte – azzal a problémával küzdenek, hogy 
az online világban a kutatóknak egyre kevesebb ideje és lehetősége van hagyományos, „offline” 
kutatásra. A kutatás időbeli és földrajzi akadályait betetézte az elmúlt időszak pandémiás helyzete. 
A Magyarországon  A felhasználói igények alapján a Történeti Levéltár 2020 végén bevezette online 
kutatási szolgáltatását. A felhasználói igények alapján a Történeti Levéltár 2020 végén bevezette 
online kutatási szolgáltatását. Az előadás bemutatta a választott technológiai és biztonsági 
megoldásokat, az új szolgáltatás nyújtotta lehetőségeket, a levéltári munkafolyamatot az iratok 
kikérésétől az online megtekintésen át a másolatok rendeléséig. A nyilvánvaló előnyök mellett szó 
esett a szolgáltatás korlátairól és biztonsági kockázatairól, valamint ezek kezeléséről, 
kezelhetőségéről is. Előadása végén, a Magyarországon elsőként bevezetett szolgáltatásuk, más 
levéltárakban történő bevezetéséhez együttműködésüket kínálta fel. 
A rendezvény végén, utolsó napirendi pontként sor került a tisztújításra. A tagság, a 25 év után 
leköszönő szekcióvezető helyére, Gerhard Pétert, Budapest Főváros Levéltára főosztályvezetőjét 
választotta meg elnöknek, alelnöki tisztségre pedig ismételten Cseh Gergő Bendegúz, az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója került. 
 
Állományvédelmi Szekció 
 
Az állományvédelmi szekcióban a módosított előzetes program szerint négy előadás volt hallható. A 
szekcióülésen, s az előadásokat követeő beszélgetésen határon túli levéltárak munkatársai is részt 
vettek. 

A program elején került sor az állományvédelmi szekció tisztújítására, amiről jegyzőkönyv készült. A 
tisztújítás során megválasztották a szekció új vezetőjét, P. Holl Adrient (főosztyályvezető, BFL). 

Elsőként P. Holl Adrien előadása hangzott el „Kultúramenedzsment és állományvédelem” címmel. 
Gyakorlati példákon keresztül szemléltette az állományvédelem oktatásának és közismereti 
bemutatásának korszerű lehetőségeit. A BFL állományvédelmi stratégiája és az elnyert V4 „A 
visegrádi országok írott örökségének megőrzése és védelme” című projekten keresztül beszélt a 
menedzseri ismeretek fontosságáról és annak megvalósításáról. További példaként említette a 
májusban elkészült 30 órás online állományvédelmi képzést ahol a Social médiák (videók, podcastek) 
szerepe megnőtt. Előadásában felhívta a figyelmet a tudás átadás, oktatás és a BFL V4 honlapján 
megjelenő állományvédelmi tartalmak feltöltésére és megismerésére. 
A kávészünet után Nemes L. Ágnes (osztályvezető, MNL OL) tartotta meg: „Közgyűjteményi 
Digitalizálási Stratégia oklevél digitalizálási projekt tapasztalatai” címmel előadását. A 2019-ben 
kezdődött Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a Magyar Nemzeti Levéltár megyei 
levéltárainak mintegy 900 címeres oklevele (armálisok) digitalizálására került sor. A felvételek 
elkészítését állományvédelmi felmérés és az állapottól függően szükséges restaurálás vagy tisztítás, 
simítás előzte meg. Az előadó megemlítette a hasonló MTA okleveleken végzett előkészítő munkát 
és a várható további nagyvolumenű digitalizálások állományvédelmi előkészítésének fontosságát a 
jóminőségű felvételek érdekében. 
A következő előadás kapcsolódott a fenti projekthez, Lantos Zsuzsanna (reprográfiai műhelyvezető, 
levéltári fotós, MNL Digitális Tartalomfejlesztő Osztály):Pergamen oklevelek digitalizálása a KDS 
keretében címmel az említett programban digitalizált, illetve részleteiben egyedileg fényképezett 
oklevelek fotózási technikáiról, megvilágítási módjairól beszélt. Ismertette az MNL fotóműtermének 
új digitális eszközeit, amikkel nem csak statikus, felülnézeti képeket, hanem illusztrációként, a felületi 
jellegzetességeket, írásképet is megmutató szép fotókat lehet készíteni. Ez különösen fontos a térbeli 
pecsétek esetében. 
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Zárásul Szlabey Dorottya (főrestaurátor, MNL OL) egy restaurálást ismertetett: „Nyári fürdő tervrajza 
– restaurálási esettanulmány” címmel. A bemutatott igen törékeny, rossz állapotú, kartonra 
ragasztott transzparens papírra rajzolt, festett tervrajz a MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltár féltett 
dokumentuma. A transzparens papír és a karton is mára savassá és törékennyé vált, amit az érzékeny 
információhordozó és a festékanyagok miatt is csak kevéssé lehetett nedvesíteni és ezáltal 
savtalanítani. Az előadás a választott kezelés módját, a restaurálás lépéseit ismertette, amik által 
esztétikai egységben megőrizhető és digitalizálható a tervrajz. A tervrajz továbbra is sérülékeny 
állapotú, emiatt és nagymérete miatt két félben lett összeállítva, amik egy egyedi méretű savmentes 
vékony hullámlemez védő és tárolóeszközbe kerültek, így mozgatásuk és védelmük biztosított a 
tárolás során. 
Az előadások után beszélgetés során különösen a károsodások megelőzése és a transzparens papírok 
restaurálása problémájának témájában volt sok hozzászólás. 
 
 
Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció 
 
Az Oktatás és Tudománytörténeti Szekció előadásai – a vándorgyűlés témájával összhangban – a 
bortermelést és Sopront állították a középpontba. Elsőként Draskóczy István (egyetemi tanár, ELTE 
BTK) adott áttekintést „Bortermelő mezővárosok egyetemjárói a középkori Magyar Királyságban” 
címmel, arról, hogy a bortermelő mezővárosokban miért volt alacsony számú egyetemjáró a 
középkori Magyar Királyságban. 
Szögi László (c. egyetemi tanár, ELTE BTK) „Mi volt vonzóbb Magyarország vagy Ausztria: Hol tanultak 
szívesebben a későbbi Burgenlandból 1918 előtt?” c. előadásában bemutatta, hogy „Burgenlandból” 
nagyjából hasonló arányban tanultak Magyarországon, mint Ausztriában 1918 előtt. 
Ifj. Sarkady Sándor (tudom. kutató, történész, SOE KKL) „Emlékébresztők – Az 1921. évi felkelő 
harcok és a népszavazás emlékezete” címmel  ismertette, hogy az 1920-as évek elején történt 
soproni eseményeknek milyen módokon állítottak emlékeket a 20. század folyamán Sopronban 
(emlékrajz, emléktábla, regények, képeslap, szoborcsoport, zászló, levelezőlap). 
Batalka Krisztina (levéltárvezető, BME Levéltára) „Nagy-Magyarország él ifjú halottaiban” – 1921-ben 
Sopron környékén elesett műegyetemisták c. előadásában 3 – a soproni harcokban részt vevő – 
műegyetemista (Vámossy Tibor, lossonczi Lossonczy Antal és Hanus Ferenc Károly) portréját vázolta 
fel, továbbá elemezte az elhunytak kultuszápolása közötti különbségek kontextusát. 
Vajda Tamás (levéltárvezető, SZTE Levéltára) a rövid életű kolozsvári felekezetközi egyetem 
működését vette górcső alá, bemutatva annak megszületését, a hallgatóságát, tanárait és harcát a 
román állammal „A kolozsvári felekezetközi egyetem (1920/21)” c. előadásában. 
Osváth Zsolt (főlevéltáros, SE Levéltára) Holl Jenő, soproni polgár életútján kalauzolta végig a 
hallgatóságot „Kolozsvári diákújságíróból soproni polgár. Holl Jenő életútjának állomásai.” c. 
előadásával. Az előadás egyik érdekessége volt, hogy a jelenlévő Holl Jenő leszármazottak tisztázták 
Holl Jenő elhunytának pontos körülményeit – bizonyítva az oral history hasznosságát. 
Az Oktatás és Tudománytörténeti Szekció tisztújítása Zsidi Vilmos elnök és Koltai András titkár 
újraválasztásával zárult. 
 
Plenáris ülés 
 
A vándorgyűlés harmadik napján elhangzott előadások  a szőlő- és bortermelés témakörét tárgyalták 
különböző korszakokat és régiókat mutatva be egyúttal. A konferencia levezeteő előnöke Tilcsik 
György, az egyesülete alelnöke volt. 
A programban a következő előadások hangzottak el: 
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Halmágyi Miklós (levéltáros, MNL BéML): Mátra vagy Makra? Rejtélyes szőlőbirtokok dél-alföldi 
vonatkozású középkori oklevelekben 
Garami Erika (főlevéltáros, BFL): Mit kóstál a bor? – A bor árának alakulása Mária Teréziától a 
szabadságharcig 

Simin Katalin (Főlevéltáros, BFL): Tiltott bormérések és uradalmi fogadók. A vendéglátás kérdései 
Óbudán a 19. század első felében 

Krisch András (gyűjteményvezető, Soproni Evangélikus Gyűjtemények): A kék franktól a kékfarnkig 

Bariska István (ny. levéltárigazgató): A kőszegi Bor 
Gyenesei József (igazgatü, MNL BKML): Bor- és szőlőkereskedelem a Horthy.korszakban, Kecskemét 
térségében 

Illés Tamás (marketing vezető, pannonhalmi főapátsági pincészet): A pannonhalmi borászat 
újjáélesztése a rendszerváltoztatás után 

 
A Dóka Klára-díj díjazottainak laudációja 
 
DR. KISS MÁRTON 
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára) 
 
Kiss Márton 1975 és 1979 között az Akadémiai Kiadó munkatársa volt. 1979 és 1984 között az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán elvégezte a történelem–levéltár szakot, majd 1984-től 1989-ig a 
Budapesti Műszaki Egyetem Levéltárának lett levéltárosa. 1989-ben bölcsészdoktori fokozatot 
szerzett, és 1989-től 1992-ig az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztőségében vállalt állást. 1992-ben 
visszatért a Budapesti Műszaki Egyetem Levéltárába, ahol 2013-ig annak vezetője, majd pedig 
főlevéltárosa volt. 2002 és 2009 között részmunkaidőben az Állatorvos-tudományi Egyetem 
Levéltárában is dolgozott. 
Tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének, és alapító tagja a Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek. 
Mindkét egyesületben folyamatosan és aktívan dolgozott és dolgozik. E munkák sorában külön 
kiemelendő, hogy tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületében a hazai levéltári kiadványok 
szakbibliográfiáját összeállító szerkesztő- és munkabizottságnak. 
 Levéltárszakmai munkáját a precizitás és az igényesség jellemzi. Miután hosszú ideje egy 
speciális forrásanyagot őrző, kislétszámú intézmény munkatársa, alaposan elsajátította e levéltárban 
folyó minden munkafolyamat elemét, és kiválóan ismeri a Műszaki Egyetem mindenkori működését 
és iratkezelését. Megszerzett tudását és tapasztalatait szívesen osztotta és osztja meg a tanácsért 
hozzáforduló kutatókkal és levéltárosokkal, s mindemellett szívügyének tekinti a levéltári anyag mind 
szélesebb körben történő megismertetését. 
Az 1980-as évek közepe óta rendszeres feltáró és kutatómunkát végez. Kutatási területe az 
egyetemtörténet és a történelem segédtudományai. Heraldikai témájú bölcsészdoktori értekezése 
mellett több mint 30 különféle tanulmány, közlemény, forráskiadvány, adattár, bibliográfia, 
repertórium és jubileumi kiadvány elkészítése fűződik nevéhez. 
Kiss Márton közel három és fél évtizeden át a hazai felsőoktatási levéltárügy, azon belül is 
elsődlegesen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára érdekében kifejtett 
magas színvonalú, elkötelezett és igényes szakmai munkája, valamint a Magyar Levéltárosok 
Egyesületében és Felsőoktatási Levéltári Szövetségben végzett tevékenysége elismeréseként veheti 
át a Dóka Klára-díjat. 
 
NAGY IMRE GÁBOR 

(MNL Baranya Megyei Levéltára) 
 
Nagy Imre Gábor a középiskola elvégzése után, 1982-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
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Tanárképző Főiskola történelem–könyvtár szakán, majd 1987-ben az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán levéltár kiegészítő szakon diplomázott. 1982-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár munkatársa lett, 1983-tól pedig a Baranya Megyei Levéltárban dolgozik: 1983 és 1987 
között segédlevéltárosi, 1987 és 1994 között levéltárosi, 1994-től pedig főlevéltárosi beosztásban 
dolgozik. 1993-tól 2014-ig az intézmény Rét utcai részlegének volt osztályvezetője, 2015 óta a 
levéltár igazgatóhelyettese. 
A levéltáron belül Baranya vármegye és a baranyai városok 1848 és 1950 közötti iratanyagát kezelte 
és gondozta igen szakszerűen és lelkiismeretesen. E referenciák mellett számos levéltári fond, állag 
és sorozat rendezése és az azokhoz szükséges segédletek elkészítése fűződik nevéhez. E belső 
levéltári munkák során alapos és elmélyült anyagismertre tett szert, amelyet a kutatószolgálatban is 
eredményesen használ. Számos disszertáció, szakdolgozat, önálló kötet és különféle publikáció 
elkészítéséhez nyújtott szakmai segítséget. Az 1990-es évek óta fontos és hézagpótló szerepet vállalt 
és vállal az intézményi munka irányításában és fejlesztésében, valamint a helyi, a megyei és a 
regionális történeti kutatások szervezésében. 
A Baranya Megyei Levéltár egyik oszlopos tagja, aki munkáját lelkiismeretesen és nagy odafigyeléssel 
végzi, és akinek támogatói segítségére és szakmai tanácsaira a mind kollégák, a mind kutatók, mind 
pedig az érdeklődők egyaránt számíthatnak. 
Szakmai pályafutása kezdete óta folyamatos kutató- és bibliográfusi munkát végez. Kutatásai 
elsődlegesen a Baranya vármegye és Pécs igazgatás- és hivataltörténetének, valamint a megyében 
élt családok históriájának feltárására és bemutatására irányulnak. Eddig közel 80 publikáció – önálló 
kötet, forrásközlés, tanulmány, bibliográfia, recenzió, ismertetés, lexikon stb. –  szerkesztésében és 
elkészítésében vállalt szerepet, amelyek közül jónéhány jelentősen gyarapította a helyi, a megyei és 
a regionális történeti kutatási eredményeket. 
Nagy Imre Gábor közel négy évtizeden át, nagy szorgalommal végzett, kiemelkedő színvonalú 
levéltárszakmai munkája, valamint a helytörténeti és regionális kutatások terén kifejtett aktív és 
eredményes tevékenysége alapján érdemelte ki a Dóka Klára-díjat. 
 
BENCSIK JUDIT 

(Budapest Főváros Levéltára) 
 
Bencsik Judit az érettségi vizsga letétele után, 1978-ban Budapest Főváros Levéltárában helyezkedett 
el, ahol 1983-ban levéltárkezelői képesítést szerzett. 1985-ben a Magyar Televízió 
felvételvezetőjeként, majd rendezőasszisztenseként dolgozott. 2005-ben visszatért a főváros 
levéltárába. Kezdetben az ügyfélszolgálaton tevékenykedett, majd új feladatként, az anyakönyvi 
utóbejegyzések rögzítését végezte. Emellett különféle ügyviteli feladatokat is végez. 2020 óta a – 
nagy közmegelégedésre - kutatószolgálaton is dolgozott. 
Szorgalmas, nagy munkabírású, megbízható és lelkiismeretes kolléganő, akit kedves, segítőkész és 
derűs személyisége az intézmény egyik legkedveltebb és leginkább közszeretetnek örvendő 
munkatársává tesznek. 
Bencsik Juditot – aki hamarosan nyugdíjba vonul – közel két és fél évtizeden át, nagy odafigyeléssel, 
szorgalommal és elkötelezettséggel végzett, magas színvonalú levéltárszakmai munkája 
érdemesítette a Dóka Klára-díjra. 
 
SZABADOS ILDIKÓ 

(MNL Békés Megyei Levéltára) 
 
Szabados Ildikó 2001-ben kezdte meg levéltári szolgálatát a Békés Megyei Levéltár Békési 
Fióklevéltárában, ahol a többféle szakmai teendő ellátása mellett adminisztrátori feladatokat is 
ellátott. 2005-ben segédlevéltárosi képesítést szerzett, majd középfokú nyelvvizsgát tett, 2013-ban 
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pedig a Debreceni Államigazgatási Főiskolán diplomázott. 
Megszerzett széleskörű ismereteit és tapasztalatait munkájában – amely a levéltári feladatok 
csaknem mindegyikét érintik – kiválóan tudta és tudja hasznosítani. Így a kutató- és 
ügyfélszolgálatban jelentkező, valamint a levéltári nyilvántartások folyamatos vezetésével és 
megújításával összefüggő teendők ellátása mellett, jelentős mennyiségű irat rendezésében és 
számos projektfeladat teljesítésében is részt vesz részt. 
Alapos felkészültségű, nagy anyagismerettel rendelkező, szorgalmas és lelkiismeretes kolléganő, aki 
örömmel osztja meg tudását munkatársaival, és aki munkahelyén nélkülözhetetlennek számít. 
Jelentősen hozzájárul a munkahelyi közösség összetartásáért. Mindezek, továbbá személyes 
tulajdonságai miatt, mind az intézmény kutatói, mind pedig kolléganői és kollégái nagyon kedvelik. 
Szabados Ildikó két évtizeden át példás szorgalommal és erős hivatástudattal végzett, kiemelkedő 
színvonalú levéltárszakmai munkája, továbbá a munkahelyi közösség létrehozása érdekében kifejtett 
tevékenysége elismeréséül kapja meg a Dóka Klára-díjat. 
 
MOLNÁR GYÖRGYI 
(Magyar Nemzeti Levéltár) 
 
Molnár Györgyi a közgazdasági szakközépiskola elvégzése után különböző munkahelyeken többféle 
feladatot látott el, volt munkaügyi és bérszámfejtési ügyintéző, élelmezési előadó, gazdasági igazgató 
asszisztense, pénzügyi előadó és pénztáros. Eközben pénzügyi-számviteli ügyintézői és mérlegképes 
könyvelői képesítést szerzett. 2013-ban lett a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa, ahol 2019-ig 
pénzügyi előadó és pénztáros volt, 2019-ben pedig a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztályának 
vezetőjévé nevezték ki. 
Sokféle és nagy felelőséggel járó munkafeladatait, a gyakorta változó jogszabályokhoz 
alkalmazkodva, elmélyült felkészültséggel, nagy pontossággal, igényességgel és empátiával végezte 
és végzi, és ennek részeként a megyei tagintézmények gazdasági ügyintézőinek munkáját is igény 
szerint folyamatosan segítette és segíti. 
Molnár Györgyi közel egy évtizeden keresztül a hazai levéltárügy érdekében kifejtett, kiemelkedő 
színvonalú, precíz, szorgalmas és erős hivatástudattal végzett munkája elismeréseként részesül a 
Dóka Klára-díjban. 
 

TÓBI KLÁRA 

(Budapest Főváros Levéltára) 
 
Tóbi Klára a gimnáziumi érettségi után a Magyar Képzőművészeti Egyetem tárgyrestaurátor szakán, 
papír-textil szakirányon diplomázott. Miután több munkahelyen is dolgozott, 2014-ben lett Budapest 
Főváros Levéltára főrestaurátora. 
Rábízott munkafeladatait – amelyek elsődlegesen a pergamen- és a bőrkötésű könyvek, pergamen 
oklevelek és nagyméretű tervrajzok restaurálását jelentik – nagy odafigyeléssel és szakmai 
igényességgel teljesíti, ugyanakkor magas szintű szakmai felkészültségének köszönhetően minden 
restaurálási és kiállításépítési feladatot el tud végezni. Az iratrestaurálási kérdésekkel foglalkozó 
szakmai konferenciák, valamint Budapest Főváros Levéltára határon túli és egyházi levéltárosok 
részére tartott állományvédelmi képzéseinek rendszeres elméleti és gyakorlati előadója. Miközben 
szívesen vesz részt újszerű és ismeretlen kihívásokat jelentő levéltári munkákban, fontosnak tartja 
az intézmény nagyközönség felé történő nyitását, és e munkákat, illetőleg a levéltár-pedagógiai 
foglalkozásokat saját ötleteivel és tevékenységével nagyban segíti. Fontos és értékes tagja a 
munkahelyi közösségnek, amelyért sokat tett és tesz. 
Tóbi Klárát magas színvonalú, elkötelezett és példamutató iratrestaurátori munkája, valamint a 
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levéltári közösség kialakításában vállalt szerepe tette érdemessé a Dóka Klára-díjra. 
 
 
IV. MLE Focikupa 
Sopron, 2021. augusztus 26. 
 
 
AZ MLE vándorgyűlés második napján sor került az immár hagyománnyá vált MLE Focikupa 
mérkőzéseire, amelynek helyszíne a SC Sopron Ágfalvi úti edzőpályája volt. Két csoportban folytak a 
küzdelmek hat csapat részvételével.A csoportmérkőzések után került sor a helyosztókra. 
 
A részt vevő csapatok: 
 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (csapatkapitány Pócs Nándor) 
Barbaricum Magyar Nemzeti Levéltár vidéki levéltárainak keleti válogatottja (csapatkapitány 
Varsányi Attila, MNL CSCSML) 
Budapest Főváros Levéltára (csapatkapitány Varga Bálint) 
Cathedrale (felsőoktatási és egyházi levéltárosok közös, csapata) csapatkapitány Zsidi Vilmos 
MLE (Egyesületi nem levéltáros tagok válogatottja (csapatkapitány Kántor Balázs) 
MNL OL-Pannonia vegyes csapat, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és az MNL vidéki 
levéltárainak nyugati válogatottjának közös csapata (csapatkapitány Polgár Tamás, MNL SML) 
 
 
Budapest, 2021. december 9. 
 

Dr. Kenyeres István s. k.  
elnök 
MLE 
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