
Szakmai beszámoló 
a Nyitott Levéltárak 2019 programsorozatról 

NKA azonosító: 204108/1610

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2019-ban immár nyolcadik alkalommal indította útjára a 
Nyitott Levéltárak programsorozatot, amelynek célja a levéltárak népszerűsítése és 
megismertetése a nagyközönséggel. 

A Nyitott Levéltárak 2019 programsorozat célja az volt, hogy hozzájáruljon a nemzeti örökség 
egyedi és pótolhatatlan részét képező levéltári anyag hasznosulásához, ismertebbé tegye a 
maradandó értékű iratok felhasználásának módjait, lehetőségeit, valamint a levéltári feladatok 
és munkavégzés mibenlétét. Szerettük volna elősegíteni az állampolgári tudatosságot, a 
kulturális szint emelkedését, valamint a jogérvényesítés készségének erősödését. Koncentrált, 
médiafigyelmet felkeltő programok segítségével, valamint központilag koordinált pr, reklám és 
marketing tevékenységgel kívántuk növelni a levéltári szakma társadalmi elismertségét és 
érdekérvényesítő képességét. A programsorozat a levéltárak eddigi programstruktúrájára épült, 
ugyanakkor központi koordinációval kívánta elősegíteni az intézmények nagyobb látogatottságát 
és hatékonyabb médiajelenlétét. 

Sajnálatos módon a 2020-as Covid19-koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében 
sok rendezvényt nem lehetett megtartani, így ezek vagy online kerültek megrendezésre vagy 
elmaradtak. 

A Nyitott Levéltárak 2019 programsorozat nyitó rendezvénye: 

III. Levéltári Piknik

2019. június 7. – június 8. 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete és Budapest Főváros Levéltára együttműködésében 
megrendezett III. Levéltári Piknikre 2019. június 7. és 8-án került sor. 
A Nyitott Levéltárak 2019/20 programsorozat, a III. Levéltári Piknik és a Budapesti fürdők 
villanófényben című kamara-kiállítás nyitó ünnepségén Dr. Kenyeres István, Budapest Főváros 
Levéltára főigazgatója és a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke mondott köszöntőt, 
valamint Nagyné Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, 
Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály főosztályvezetője mondta el megnyitó beszédét. Ezek 
után Csombor Erzsébetet, Budapest Főváros Levéltára főlevéltárosa mutatta be a Budapesti 
fürdők villanófényben című kiállítást, majd Dr. Germuska Pál, a Magyar Nemzeti Levéltár 
főosztályvezetője, valamint Dr. Ablonczy Balázs tudományos főmunkatárs, az MTA BTK TTI, 
MTA-Lendület Trianon 100 Kutatócsoport vezetője mutatta be Teleki Pál leveleit. A megnyitók 
és bemutatók után az Erkel Ferenc Vegyeskar énekelt, majd kezdetét vette a III. Levéltári Piknik 
a BFL épületében és udvarán. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A kétnapos rendezvényen az ország számos levéltára és közgyűjteménye mutatkozott be 
Budapest Főváros Levéltára udvarán, ahol a kiállító intézmények standjai mellett színes 
programok várták a látogatókat. A középpontban a levéltár és turizmus tematika állt. A két nap 
folyamán többek között tárlatvezetésre, levéltári sétákra, intézmény bemutatókra, kézműves 
foglalkozásokra, koncertekre került sor. A két nap mintegy 800 látogatót vonzott.  

Program: 

2019. június 7. - Péntek 

14.00–17.30 Levéltári kavalkád 
14.00–17.30 Arcanum adatbázisainak bemutatása 
15.00–15.45 Ünnepélyes megnyitó 
15.45–16.15 Erkel Ferenc vegyeskar 
16.15–17.30 Levéltárak bemutatkozása 
17.30–19.00 Kontor Tamás – Horváth Misi acoustic 
19.00–20.30 Hutchky & Stars – Filthy. Criminal. Funk. 
 

2019. június 8. - Szombat 

10.00–17.30 Levéltári kavalkád 
10.00–17.30 Falkonetta Kompánia – korhű ruha és fegyverbemutató, reneszánsz tánctanítás, 
katonai tábor (17. sz.) 
10.00–17.30 Bring your history!, Szállj be az időgépbe!, 
Rákosi levelek, Családfa kutatási gyorstalpaló, 
10.00–17.30 Arcanum adatbázisainak bemutatása 
10.00–16.30 Milyen kincsek vannak a levéltár polcain? – Backstage – levéltári séták óránként 
10.30–11.15 Csetverikov Iván zenés gyerekműsora 
11.00–12.00 Papírmerítés 
11.00–13.00 Az UtaZoo MiniZoo: állatsimogatás, 
arcfestés gyerekeknek 
11.15–11.45 Falkonetta Kompánia – fegyverbemutató I. 
11.45–12.30 Vitéz László - Barna Zsombor bábelőadása 
13.00–14.00 Játsszuk el Buda visszafoglalását 
13.00–15.00 Arcfestés 
13.00–14.00 Tárlatvezetés: Liget egykor kiállítás 
14.00–15.00 Pecsétkészítés, oklevélírás 
14.00–15.00 Tárlatvezetés: A 20. századi budapesti fürdők villanófényben kiállítás 
15.00–16.00 Tárlatvezetés: Liget egykor kiállítás 
16.00–17.00 Tárlatvezetés: A 20. századi budapesti fürdők villanófényben kiállítás 
14.00–14.30 Falkonetta Kompánia – Reneszánsz tánctanítás 
14.30–15.15 Domokos György: 
333 éve történt: Buda ostroma, 1686 
15.15–16.15 Saly Noémi: Fővárosi fürdőkultúra 
15.30–16.30 Papírmerítés 
16.15-16.45 Falkonetta Kompánia – fegyverbemutató II. 
16.45–17.30 Drums együttes koncertje 
17.30–19.00 Takáts Eszter és Zenekara 
19.00–20.30 Ed Philips and the Memphis Patrol – 100% rockabilly 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
  

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2019. évi vándorgyűlése 

Gyula, 2019. szeptember 9–11. 

2019. szeptember 9. és 11. között került sor az MLE 2019. évi vándorgyűlésére, amely ezúttal 
Békés megyében, Gyulán valósult meg. A rendezvényt a szokott módon az ünnepi események 
nyitották. Köszöntőt mondott Görgényi Ernő polgármester (Gyula Város Önkormányzata), Zalai 
Mihály elnök (Békés Megyei Közgyűlés), Kenyeres István elnök (Magyar Levéltárosok 
Egyesülete), valamint Erdész Ádám igazgató (MNL Békés Megyei Levéltára). Ezt követően 
Kenyeres István üdvözölte a külföldi levéltáros vendégeket, az egyesületek képviselőit. A 
köszöntők elhangzása után került sor a Dóka Klára-díj átadására.  

 

 
 

 

 



Dóka Klára-díj 2019 

A díjakat Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke adta át. 

Díjazottak: 

I. fokozat: A felsőfokú végzettségű levéltárosok részére 

• Hidvégi Violetta (Budapest Főváros Levéltára, főlevéltáros) 

• Dominkovitsné Szakács Anita (Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei 
Levéltár Soproni Levéltára, főlevéltáros) 

II. fokozat: A középfokú végzettséggel rendelkező levéltári szakalkalmazottak részére 

• Pollák Marianna (Egyházmegyei Levéltár- Győr, segédlevéltáros) 

• Mudri Andor (Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára, levéltári kezelője) 

III. fokozat: A levéltárakban dolgozó nem levéltárosok (könyvtárosok, restaurátorok, gazdasági 
feladatot, illetőleg ügyviteli, üzemfenntartási feladatot ellátó munkatársak) 

• Kovács Sándorné Kemény Erika (Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, 
gazdasági ügyintéző) 

• Andrásiné Fodor Rózsa (Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 
igazgatási ügyintézője) 

 

 
 

A vándorgyűlés két nagy, meghatározó téma köré szerveződött, s ezek adták a rendezvény 
szakmai hátterét. Az első a Levéltár és közigazgatás témaköre, amely az első nap plenáris 
ülésének témáit meghatározta, a második Fürdőkultúra, gyógyturizmus története és levéltári 
forrásai, amely a harmadik nap plenáris konferenciájának tárgya volt. 

A Levéltár és közigazgatás témakör mindig is a levéltárügy egyik komoly meghatározó eleme, 
hiszen az archívumoknak már létrejöttükkor eleve jogi és közigazgatási célok segítését, a 
hivatalos szervek és az állam lakosainak mint ügyfeleknek az ügyeit kellett ellátniuk. E feladatkör 
mindvégig az intézmények feladata maradt, akkor is, amikor a levéltárak szerepkörébe a 
tudományos, majd később a közművelődési feladatok is beépültek. A közelmúltban annyiban 
vált ez hangsúlyossá, hogy Magyarországon is kialakult, illetve kialakulóban van az európai 
mintákat követő elektronikus ügyfélszolgálati rendszer, az elektronikus ügyintézés és velejárói. 



Három előadás világította meg különböző hangsúlyokkal az intézmények előtt álló feladatokat 
és követelményrendszert, a jelen és a közeljövő kérdéseit. Latorcai Csaba, az EMMI 
közigazgatási államtitkára Közigazgatás és a levéltárak című előadásában az  intézmények felé 
irányuló igények és a feléjük támasztott követelményrendszer, az új típusú levéltáros tudás 
fontossága, az új levéltári gyakorlat kulcsgondolatokra építette előadását. 

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja azokat a kérdéseket és 
együttműködési pontokat mutatta be, amelyek munkája során, a gyakorlatban megvalósultak 
az illetékes levéltárral Békés megye területi közigazgatása, az iratkezelés sajátosságai című 
előadásában. 

Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója Levéltárak és a közigazgatás című 
előadása a levéltárak szemszögéből vázolta a jelenlegi helyzetet.  

A fentiek jegyében elhangzó három előadás után Biszak Sándor, az Arcanum Adatbázis Kft. 
vezetője tartotta meg előadását, amelyben egy jól sikerült együttműködés eredményeit 
mutatta be A helyi sajtótermékek tömeges digitalizálása a megyei levéltárakkal 
együttműködésben címmel. 

Nemzetközi szekció 

A nemzetközi szekció referátumai is a levéltárak és a közigazgatás témakörhöz kapcsolódtak. 

A nemzetközi szekció résztvevői Kenyeres István (Magyar Levéltárosok Egyesülete), Karin Sperl 
(Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare), Brigitte Rigele (Österreichischer 
Arbeitskreis für Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare), Dražen Kušen (Hrvatsko 
Arhivističko Društvo), Martina Orosová (Spoločnosť slovenských archivárov), Wiesław Nowosad 
(Stowarzyszenia Archiwistów Polskich), Ralf Jacob (Verband deutscher Archivarinnen und 
Archivare e.V.), Misiuk Mykhailo (Kárpátaljai Állami Levéltár) voltak. 

Forrásközlő szekció 

A forrásközlő szekció ülésére szeptember 10-én került sor. Témája A magyar arisztokrácia 
utazásai itthon és külföldön (18–20. század) volt. 

Laczlavik György (főosztályvezető, MNL OL) előadásában (A magyarországi arisztokraták 
utazásainak levéltári forrásai) az utazások történetének kutatása szempontjából legjellemzőbb 
irattípusainak bemutatásra tett kísérletet.  

Arany Krisztina (főlevéltáros, MNL OL) Arisztokraták vidéki utazásai a 18. századi 
Magyarországon. Theresa Corsan naplója című előadása során betekintést nyerhettünk a 
Harruckernek illetve Károlyaik mindennapjaiba elsősorban utazásaikon keresztül. 

Fazekas Rózsa (főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem) Károlyi György utazásai című előadásában 
elsősorban Károlyi párizsi utazásait vizsgálta, az előadások ismertetésén túl arra is kitért, hogy 
ezek az utazások milyen hatással voltak az utazóra, illetve feleségére, hogyan hasznosították 
ezeket későbbi életükben.  

Bakó Zsigmond (levéltáros, MNL OL) előadása speciális módon kapcsolódott a szekció 
tematikájához. Az utazás egy sajátságos válfaja. Út az emigációba – Windischgrätz Mária 
visszaemlékezése című előadása a kényszerből történő kivándorlás esetét mutatta be. 

A Forrásközlő szekció előadásai a tudományos hozadék mellett számos érdeklődőnek 
tartogattak új történeti információkat és érdekességeket. 

 



Oktatás- és tudománytörténeti szekció  

Az oktatás- és tudománytörténeti szekció a vándorgyűlésen két témát vett górcső alá: a 
fürdőkultúrát és a Tanácsköztársaság időszakának felsőoktatás-politikáját. 

Draskóczy István (egyetemi tanár, ELTE BTK) 16. század közepi leírás Magyarország gyógyvizeiről 
című előadásában áttekintést adott Wernher György humanista De admirandis Hungariae aquis 
hypomnemation (1549) című művéről. 

Magasházyné Székesvári Ildikó (levéltáros, SE Levéltára) előadását elfoglaltsága miatt Molnár 
László (igazgató, SE Levéltára) tartotta meg Gyógyfürdők és fürdőkultúra Magyarországon - A 
Semmelweis Egyetem Levéltárának Magyary-Kossa Gyula 5 képgyűjteménye alapján címmel. 
Ismertetésre került a neves orvos(történész) élete, illetve képgyűjteményének fürdőkre 
vonatkozó darabjai. 

Vajda Tamás (igazgató, SZTE Levéltára) Törekvések balneológiai intézet alapítására a szegedi 
egyetem első évtizedeiben című előadásában bepillantást engedett a szegedi fürdőkultúra 
kialakulásának történetébe. 

A szekció utolsó előadását Osváth Zsolt (levéltáros, SE Levéltára) tartotta Sport- és turisztikai élet 
a kolozsvári tudományegyetemen 1872–1919 címmel. Az előadásában a kolozsvári egyetem 
sportklubjai és híres sportolói (diákok és tanárok egyaránt) között kalauzolta végig a 
hallgatóságot. 

Levéltár-pedagógiai szekció  

A vándorgyűlés második napján került sorra a levéltár-pedagógiai szekció ülése, amelyen Décsey 
Sándor (igazgató, Wass Albert Könyvtár és Múzeum) Múzeumpedagógiai foglalkozások a 
Tapolcán őrzött dokumentumok alapján című előadásában lényegében azokat a forrástípusokat 
mutatta be, melyeket a tapolcai múzeum használ a múzeumpedagógiai foglalkozásai során. Rácz 
Attila (főosztályvezető, Budapest Főváros Levéltára,) Levéltár-pedagógiai képzés, illetve 2 
foglalkozás bemutatása Budapest Főváros Levéltárában című felszólalásában a Március 15- i 
nemzeti ünnephez kapcsolódó levéltár-pedagógiai foglalkozást, valamint egy 4 ország 
részvételével zajlott Európai Uniós tábort mutatott be.  

Állományvédelmi szekció 

Az állományvédelmi szekció első felszólalója, Balogh Sándor (főrestaurátor, BFL) előadásában 
(Kötés restaurálások tanulságokkal) három gyakorlati példán keresztül látszólag a könyvkötés 
oldaláról közelítette meg a gyakorlati munka végzése közben jelentkező problémákat. 

P. Holl Adrien (főosztályvezető, BFL) előadásában (Katasztrófa utáni iratanyag mentése a Ráday 
Levéltár példáján) a januárban történt tragikus tűzeset utáni azonnali levéltári iratmentési 
eljárást mutatta be, amelyet irányításával a Budapest Főváros Levéltára szárító, restauráló és 
könyvkötő műhelyeiben mintegy 25 fő levéltári munkatárs végzett együttes munkával. 

Nemes L. Ágnes (osztályvezető helyettes, MNL OL) és Szlabey Dorottya (főrestaurátor, MNL OL) 
a víz témájához kapcsolódva tartotta meg Nedves tisztítás, párásítás és gélek használata a 
papírrestaurálásban című előadását. 

Az előadások után beszélgetés alakult ki, amelyhez többen hozzászóltak határon túlról is, 
különösen a katasztrófák megelőzése és az iratmentés problémájának témájában. 

 

 



Informatikai szekció  

A vándorgyűlés második napján került sor az informatikai szekció ülésére, amelyeknek 
középpontjában a közigazgatás és a levéltárak kapcsolatának kérdései, illetve a levéltári 
nyilvántartások problémája állt.  

Elsőként A közigazgatási adatigénylések kiszolgálása a kormányzati informatikai infrastruktúrán 
keresztül című előadás hangzott el. Szatucsek Zoltán igazgató és Kohút Sára igazgatóhelyettes 
(MNL Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Uniós Projektek Igazgatósága) közösen összeállított 
előadását utóbbi mutatta be. 

Bodó Attila Pál (főosztályvezető, EMMI), az E-kormányzat, E-igazgatás és az E-ügyintézés jogi 
kérdései címmel tartott előadásában az elektronikus ügyintézés aktuális kérdéseiről tartott 
átfogó tájékoztatást. 

Cseh Gergő Bendegúz (főigazgató, ÁBTL) Úton az egységes levéltári nyilvántartó rendszer felől 
címmel a magyar levéltáros szakma régóta húzódó, megoldatlan problémájáról, az egységes 
levéltári nyilvántartó rendszer működéséről vagy éppen annak hiányáról tartott előadást, amely 
azt járta körül, hogy milyen jogszabályi kötelezettség vonatkozik a levéltári törzskönyvi- és 
szervnyilvántartások vezetésére, azok egységes gyűjtésére és nyilvánosságra hozatalára, illetve 
milyen megoldásokat használ jelenleg a szakma. 

A záró előadást Gerhard Péter (osztályvezető, Budapest Főváros Levéltára) tartotta a 
„Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” címmel. 

Az előadásokat élénk eszmecsere követte. A felvetett kérdésekre az előadók és az igen aktív 
résztvevők közösen kerestek válaszokat, és próbálták meg értelmezni az előadásokban 
elhangzottakat. 

Plenáris ülés  

A harmadik nap plenáris ülése a már említett Fürdőkultúra, gyógyturizmus témakört tárgyalta. 
Varga István könyvtáros, helytörténész (Fonyód) érdekes társadalomrajzot mutatott be A 
társadalmi és politikai elit a fonyódi villasoron a két háború között címmel. 

Polgár Tamás az MNL Somogy Megyei Levéltára igazgatója A Balatoni Sporthét története 1935–
1946 című előadása az évente megrendezett program hátterét, szervezését, jelentőségét 
mutatta be korabeli sajtó és filmfelvételek felhasználásával. 

Bódán Zsolt, az MNL Békés Megyei Levéltára osztályvezetője egy korábbi korszakba kalauzolta a 
hallgatóságot. Egy gyulai polgárcsalád fürdőbe járási szokásai című felszólalása során a Ladics 
család tagjainak utazási szokásaival, fürdőlátogatási élményeivel, valamint a család 
irathagyatékával ismerkedhettek meg a konferencia résztvevői.  

Erdész Ádám, az MNL Békés Megyei Levéltára igazgatója más spektrumból indította előadását, 
azt vizsgálta, hogy a turizmus miként befolyásolja egy település életét, fejlődését. A 
fürdéskultúra, a turisztika mint városformáló erő című előadása a gyulai tapasztalatokkal 
ismertette meg a közönséget. E témához kapcsolódott Béres István, Gyula város főépítészének 
előadása A szigeterőd projekt – egy múltra alapozott nagy turisztikai beruházás tervei. 

Kerényi Éva, a Gömör-Kishonti Múzeum munkatársa (Rimaszombat) jelenlegi határainkon túlra 
kalauzolta az érdeklődőket azzal az érdekes elemző, majd összegző előadással, amelyet Gömör 
fürdőélete címmel tartott. 

Zárásként egy összefoglaló, a turizmus fejlődésének törvényszerűségeit, a jelenség általános 



leírását is adó, s nem utolsó sorban az ország nyugati felére kalauzoló előadás hangzott el Halász 
Imre főiskolai tanár (BGE GKZ) jóvoltából A turizmus kezdetei Nyugat-Magyarországon címmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Év Levéltára 2019 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2019-ben a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei 
Levéltárának ítélte az ÉV LEVÉLTÁRA díjat. 

Az ünnepélyes díjátadóra 2020. február 25-én, 11 órakor került sor a szombathelyi Megyeháza 
dísztermében. Köszöntőt mondtak: Dr. Kenyeres István a Magyar Levéltárosok Egyesületének 
elnöke, Dr. Nemény András Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Majthényi László 
Vas Megye Közgyűlése elnöke, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, valamint Dr. Szabó Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója. Az 
eredményt Tyekvicska Árpád, a Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányi tagja és Az Év 
Levéltára díj bíráló bizottságának tagja hirdette ki. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVÉLTÁRAK ŐSZI FESZTIVÁLJA  

Kulturális Örökség Napok a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában  

(2019. szeptember 14–15.) 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Bécsi kapu téri épületének elhelyezkedését, 
az őrzött iratanyag nagyságát és sokszínűségét, a városi séták népszerűségét kihasználva a 
levéltár a 2019-es év második felétől nyolc alkalommal a Budai Várban iratbemutatással 
egybekötött tematikus városi felfedező sétát hirdetett meg, ami által a főváros kulturális 
vérkeringésébe még inkább bekapcsolódtak és még több hazai látogatót vonzhattak be. A 
program alatt a látogatók megtekinthették a Pecz Samu által tervezett levéltári palotát, melyet 
Dudits Andor magyar képes történelemkönyvet idéző szekkói díszítenek és Róth Miksa a 
történelmi Magyarország jelentősebb városainak címereit ábrázoló ólomüvegablakai tesznek 
egyedivé. A program során a tematikus vári sétához kapcsolódó levéltári iratbemutatót is 
tartottak.  

  



Vörös hétköznapok/Tanácsköztársaság – oktatólapok 

 A Magyar Nemzeti Levéltár a Magyarországi Tanácsköztársaság létrejöttének centenáriumára 
egy forráskiadványt jelentetett meg 2019 tavaszán. A kötet mellett a Tanácsköztársaság 
történetét egy virtuális kiállítás formájában is kívánták feldolgozni, ez által minél szélesebb 
közönségnek bemutatni. A levéltár-pedagógiai területet is bevonták, az 1919-es év 
eseményeihez kapcsolódóan középiskolás diákoknak és tanároknak oktatólapokat állítottak 
össze a levéltárosok.  

  

Kutatók éjszakája (2019. szeptember 27–29.) 

A levéltárak nem csupán a történelmi dokumentumok őrzőhelyei, hanem tudományos 
műhelyek is egyben, amelyek oroszlánrészt vállalnak nemzeti történelmünk megismerésében 
és megismertetésében. A Kutatók éjszakáján a levéltárak országszerte tudományos, 
ismeretterjesztő, ugyanakkor szórakoztató programokat kínáltak a rendezvény keretében.  

 

Kulturális Örökség Napok a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában  

(2020. szeptember 19–20.) 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára a Kulturális Örökség Napok alatt hirdette meg a 
Budai vársétáját, melyet a pandémia miatt csak ezen a rendezvényen tudott megvalósulni. A 
tematikus séták az MNL Országos Levéltára iratanyagának bemutatásával zárultak. 

 

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete nyílt pályázatot hirdetett a Nyitott Levéltárak 2019 
országos programsorozat keretében megvalósuló levéltári rendezvények támogatására, melyre 
pályázhattak magyarországi közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak. Ennek keretében az 
alábbi programok valósultak meg: 
 

I. Veszprémi Közgyűjteményi Nap, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 

Veszprém, 2020. január 22. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából az I. Veszprémi Közgyűjteményi Nap rendezvénnyel a város 
közgyűjteményeinek bemutatkozására, a közgyűjtemények közötti együttműködés 
megerősítésére, eredményeik bemutatására adtak lehetőséget. A rendezvény az NKA 25 éves 
évfordulójára készült és a közgyűjtemények pályázati eredményeit bemutató vándorkiállítás 
megnyitójával kezdődött, majd a veszprémi közgyűjtemények képviselőinek előadásait 
hallgathatták meg az érdeklődők. Várakozáson felül nagy számban érkeztek a vendégek, nem 
csupán a városi közgyűjtemények és más kulturális intézmények képviselői, hanem civil 
látogatók is megtisztelték a rendezvényt. Nagy Szabolcs igazgatóhelyettes (MNL VeML) 
köszöntője, valamint Hermann István főigazgató-helyettes (Budapest Főváros Levéltára), 
kurátor (NKA Közgyűjtemények Kollégiuma) megnyitója után következtek az előadások, majd 
állófogadásra került sor, mely során a vendégek szabadon eszmecserét folytathattak az aktuális 
közgyűjteményi kérdésekről. 

https://oktatolapok.mnl.gov.hu/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Zűrzavaros évek 1919-1920”  

Győr, Brenner János Hittudományi Főiskola, 2020. szeptember 30. 

2020. szeptember 30-án a tavalyi „Fáradozással és béketűréssel” Náprághy Demeter 
Emléknaphoz hasonlóan a Győri Egyházmegyei Levéltár ismét egynapos tudományos 
konferenciát szervezett, amelynek központi témája Trianon századik évfordulója és az azt követő 
nyugat-dunántúli impériumváltások voltak. Ezt a képlékeny, káoszt és rengeteg kérdést felvető 
időszakot tervezte feldolgozni több szempontból a „Zűrzavaros évek 1919-1921” című 
konferencia. 

A rendezvényt házigazdaként Dr. Reisner Ferenc általános püspöki helynök, 
szemináriumi rektor, olvasókanonok nyitotta meg a Brenner János Hittudományi Főiskola 
dísztermében. Beszédében külön kiemelte, hogy nagy örömére szolgál a vendégek köszöntése 
és a szervezők kitartása, hogy az eredeti májusi időpont helyett ugyan szeptemberben, de 
megrendezésre kerülhetett a program. 
A konferencia levezető elnöke Balogh Margit a BTK Történettudományi Intézetének tudományos 
tanácsadója volt, aki XX. századi magyar egyház- és köztörténetének alapos ismerőjeként 
számos ponton tett a közönség számára is hasznos kiegészítéseket az előadások utáni vita 
szekcióban. 
A konferencia a földrajztudományon keresztül az irodalomtudományon át a köz- had- és 
egyháztörténetig számos aspektusból tette érthetőbbé a „zűrzavaros évek” eseményeit a 
gyakran méltatlanul elfeledett nyugat-dunántúli térségben. 
 

 
 

Média megjelenések: 
 

https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-kultura/konferencia-a-zurzavaros-evekrol-gyorben-
foto-10302766/ 
https://trianon100.hu/cikk/zurzavaros-evek-1919-1921-tudomanyos-konferencia 
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-zurzavaros-evekre-emlekeztek/ 
 

https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-kultura/konferencia-a-zurzavaros-evekrol-gyorben-foto-10302766/
https://www.kisalfold.hu/kultura/helyi-kultura/konferencia-a-zurzavaros-evekrol-gyorben-foto-10302766/
https://trianon100.hu/cikk/zurzavaros-evek-1919-1921-tudomanyos-konferencia
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-zurzavaros-evekre-emlekeztek/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára a 2020-ban kialakult 
járványhelyzet miatt workshopját egyelőre nem tudta megtartani. 

 

Év Levéltári Kiadványa 2019 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete által alapított AZ ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA 2019 díjak 
ünnepélyes átadó rendezvényére 2020. március 17. 10.30 órai kezdettel került volna sor 
Budapest Főváros Levéltárában. A COVID-19 vírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben a 
rendezvényt sajnos nem lehetett megtartani. Az okleveleket és a díjakat az Egyesület 
elektronikus úton juttatta el a díjazottaknak. 

 

 



A 2019. ÉV DÍJAZOTTJAI 

A Forráskiadványok kategóriában: 

1. Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár: Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1465–1479. 
A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei. Közreadja: Dreska Gábor. 
Veszprém, 2019. (A veszprémi egyházmegye múltjából 34.) 

2. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára: "Belső várkastély". 
Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója (1940-1946). Szerk. Kántás Balázs – Kunt 
Gergely – Szabó Piroska – Szerény Ildikó. Nyíregyháza, 2019. [MNL Szabolcs-Szatmár-
Berege Megyei Levéltára Kiadványai II. Közlemények 53.] 

3. Görögkatolikus Püspöki Levéltár: "Mindnyájunk közös kincse": források a máriapócsi 
kegytemplom és a bazilita rend történetéhez a 20. század első feléből. Szerk.: 
Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna – Nyirán János. Debrecen, 2019. [Görög Katolikus 
Püspöki Levéltár Kiadványai VIII.] 

A Monográfiák, tanulmánykötetek kategóriában: 

1. Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára: Lencsés Gyula: Angolok a 
Bakonyban. Az Institute of Sociology 1937-es dudari falukutatásának története és 
dokumentumai. Budapest–Veszprém, 2019. 

2. Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára: Szikszai Mihály: 
Adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye vasúttörténetéhez. Szolnok, 2019. (Magyar 
Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei 16.) 

3. Budapest Főváros Levéltára: URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv XIII. kötet (2018). 
Budapest, 2019 

A Levéltári adatbázisok kategóriában: 

1. Budapest Főváros Levéltára: Rákosi Mátyás iratainak digitalizált másolatgyűjteménye 

 

 
 



Dóka Klára-díj 2020 

A 2020. évi Dóka Klára-díjak ünnepélyes átadására szeptember 28-án Budapest Főváros 
Levéltárában került sor. 

A díjátadó helyszíne hagyományosan az MLE éves vándorgyűlése, ez azonban idén a COVID-19 
vírus miatti rendkívüli helyzetben elmaradt. Az Egyesület Választmányának döntése értelmében 
a díjak ezévben is kiadásra kerültek, de külön rendezvény keretében. A díjátadó nyilvános volt, 
de a vírushelyzet miatt a részvétel előzetes jelentkezéshez volt kötve. Az eseményt streamelve 
az MLE Youtube csatornáján lehetett nyomon követni. A vágott verzió ezen a linken érhető el.  

Dr. Kenyeres István elnök köszöntője után Dr. Tilcsik György, a Dóka Klára-díj ad hoc bizottság 
elnöke ismertette a bizottság döntését. Ezután következett a díjak átadása és a laudáció. A 
díjátadó után a díjazottak és vendégeik díszebéden vettek részt. 

Díjazottak: 

I. fokozat: A felsőfokú végzettségű levéltárosok részére 

• Kovács Eleonóra (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) 

• Vajk Ádám (Győri Egyházmegyei Levéltár) 

II. fokozat: A középfokú végzettséggel rendelkező levéltári szakalkalmazottak részére 

• Beregszászi Balázs (MNL Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára 
Mosonmagyaróvári Fióklevéltára) 

• Elekesné Bíró Bernadett (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára) 

III. fokozat: A levéltárakban dolgozó nem levéltárosok (könyvtárosok, restaurátorok, gazdasági 
feladatot, illetőleg ügyviteli, üzemfenntartási feladatot ellátó munkatársak) 

• Farkas Ágnes Ilona (Budapest Főváros Levéltára) 

• Szántai Ferenc (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0HlFShNICjdPGuMQwYXvdg
https://www.youtube.com/watch?v=7qRQhiTMi1A


Az Év Levéltára 2020 

2021. április 13-án került megrendezésre az Év Levéltára 2020 díjátadó ünnepség, melyet 
élőben közvetítettünk. A videó visszanézhető az alábbi linken. 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete döntése értelmében, ebben az évben a Pécsi 
Tudományegyetem Egyetemi Levéltára vehette át az ÉV LEVÉLTÁRA 2020 szakmai díjat. 

A díjátadásra a COVID 19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedések miatt 
rendhagyó módon, online formában került sor. Köszöntőt mondott Dr. Kenyeres István, a 
Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke, valamint Szóllás Péter, az EMMI Könyvtári és Levéltári 
Főosztály vezetője. Az eredményt Dr. Szögi László, az ELTE címzetes egyetemi tanára, az MLE 
választmányi tagja hirdette ki, a díjat pedig Dr. Kenyeres István adta át virtuálisan. Ezek után a 
levéltárat Lengvári István, a Pécsi Tudományegyetem Levéltárának igazgatója mutatta be. A 
kisfilmek után tudományos konferenciára került sor a Levéltár jelenlegi és volt munkatársainak 
részvételével. 

A dijátadót és a konferenciát ezen a linken lehet megtekinteni. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gOtuOUpEF5c
https://www.youtube.com/watch?v=gOtuOUpEF5c


Az Év Levéltári Kiadványa 2020 

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete által alapított AZ ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA 2020 díjak 
eredményhirdetésére 2021. május 12-én 10.30 órakor került sor online, az MLE YouTube 
csatornáján. Dr. Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke és Kocsis András 
Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója köszöntője, illetve a díjazottak ismertetése 
után Dr. Csorba László, az ELTE BTK Történeti Intézet egyetemi tanára mutatta be a 
kiadványokat. 

 
A videó ezen a linken érhető el.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNcw-HDg62U
https://www.youtube.com/watch?v=UNcw-HDg62U
https://www.youtube.com/watch?v=UNcw-HDg62U


A 2020. ÉV DÍJAZOTTJAI 
 

Szakmai kiadványok kategória díjazottjai 

1. Magyar Nemzeti Levéltár: Habsburg Ottó és az államhatalom. Levéltári források az 
utolsó magyar trónörökösről. 
Szerk. Kocsis Piroska – Ólmosi Zoltán 

2. Budapest Főváros Levéltára: Budai úrinők romlakásban. Levelek a Fény utcából 1944-
1947. Szerk. Géra Eleonóra 

3. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára: Varga Ottó: 
Naplóm. 1878. 
Szerk. Balla Tibor – Dominkovits Péter 
 

Monográfiák, tanulmánykötetek kategória díjazottjai 

1. Budapest Főváros Levéltára: Nagy János: Rendi ellenzék és kormánypárt az 1751. évi 
országgyűlésen 

2. Pannonhalmi Főapátsági Levéltár: Vallis Sanctorum. Fejezetek a bakonybéli monostor 
ezeréves történetéből. 
Szerk. Dénesi Tamás 

3. Magyar Nemzeti Levéltár: Az együttélés történelme: Nemzetiségi kérdés 
Magyarországon. Tanulmányok. 
Szerk. L. Balogh Béni – Majtényi György – Mikó Zsuzsanna – Szabó Csaba 

3.   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Batalka Krisztina: A Műegyetem  
      az első világháborúban 

Online publikációk díjazottjai 

1. Budapest Főváros Levéltára: Krassó György rendszerváltással kapcsolatos iratanyaga. 

2. Történelmi Levéltár, Zenta: „Élő archívumok – A közös kulturális örökség ereklyéi. Az 
„Élő” adatbázis 

3. Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára: Egy bihari nemes család 
hétköznapjai és kapcsolatai 

Kiállítások hagyományos és online módon kategória díjazottjai 

1. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Egyetemi Levéltár: A pontosság bűvöletében. 
Eötvös Loránd élete és munkássága 

2. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára: A nemzet emlékezete. A magyar 
történelem mérföldkövei / Heritage of a Nation – Landmarks of Hungarian History 

 


