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Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 1085 Budapest Üllői út 26. 

Pályázati azonosító: 204108/01661 

Pályázati téma: Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2021. évi vándorgyűlése 

 

Szakmai beszámoló 

 

Az egyetemi levéltárosok szakmai és érdekképviseleti közössége, a majd három évtizedes 

múltra visszatekintő Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) éves vándorgyűlését 

2021. szeptember 20–22. között tartotta meg Győrben. 

Az MFLSZ elnökségének döntése a helyszínválasztáskor azért esett e városra, mert 

univerzitásának, a Széchenyi István Egyetemnek 2020-ban létrehozott és az egyetem 

könyvtárával közös szervezeti keretben működő felsőoktatási levéltára az MFLSZ legújabb 

intézményi tagja. 

Vándorgyűlésünkkel az új levéltár fejlődés megindulását, helyzetének stabilizálódását és 

szakmai körökben való ismertségének növelését segítettük elő. A győri vándorgyűlésre érkező 

kollégák megismerhették az induló levéltár infrastrukturális, szervezeti helyzetét, az egyetem 

pedig megtapasztalta, hogy új levéltára fontos intézmény a hazai levéltáros társadalom számára. 

A győri vándorgyűlésen megjelenő levéltárosok hasznos tapasztalatokkal tudják segíteni a 

győri (és mosonmagyaróvári telephellyel is rendelkező) intézmény fejlődését.  

A 2020-ról 2021-re halasztott vándorgyűlés programjának összeállításakor alapelvként tűztük 

magunk elé, hogy a program tegye lehetővé egyfelől tagságunk, másfelől a levéltári szakmai 

irányítók és a társegyesületi képviselők személyes találkozását. A háromnapos rendezvényen 

15 szakmai előadás és több kerekasztal-beszélgetés hangzott el A vándorgyűlés kiemelt 

tematikája levéltári aktualitások voltak. Ennek keretében érintett témakörök: 

• levéltárak helyzete és lehetőségei az alapítványi fenntartású egyetemeken;  

• Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2021 és az egyetemi levéltári digitalizálási 

tapasztalatok, tervek;  

• levéltárvezetői kerekasztal;  

• levéltári társegyesületekkel történő párbeszéd és együttműködés.  

A rendezvényünkön részt vettek az ágazati irányítás és a szakmai szervezetek képviselői. Az 

EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya nevében Bényei Balázs István főtanácsos, levéltári 

referens (egyúttal az MFLSZ tagja) és Halász János levéltári referens, a Levéltári 

Szakfelügyelet nevében pedig Batalka Krisztina levéltári szakfelügyelő (ugyancsak az MFLSZ 

tagja) vett részt a szakmai beszélgetésen. A Magyar Levéltárosok Egyesületét és az NKA 

Könyvtári és Levéltári Kollégiumát dr. Kenyeres István elnök, a Magyar Egyházi Levéltárak 

Egyesületét dr. Koltai András elnök, a Magyar Levéltárvezetők Tanácsát Vajk Ádám titkár, a 

Fiatal Levéltárosok Egyesületét Völgyi Réka alelnök képviselte. 

Az MFLSZ szakmai munkájában az elmúlt években meghatározó szerepet töltött be az MTA-

ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoporttal való együttműködés. A 2013-ban alakult 

kutatócsoport keretében folyó, jelenleg aktuális programokat az MFLSZ tiszteletbeli elnöke, 

egyben a Kutatócsoport kutatási részlegvezetője dr. Szögi László c. egyetemi tanár ismertette. 

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár és az MFLSZ 2016-ban határozta el, hogy 

együttműködő partnerekként „Trianon és a magyar felsőoktatás” néven közös kutatócsoportot 
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szervez. Ennek egyik kiemelt célkitűzése a magyar felsőoktatási intézményekben 1918–1948 

között tanulmányokat folytató hallgatók adatbázisának összeállítása. Az adatbázis-szerkesztés 

időszerű és jövőbeni feladatairól és az adatbevitel módszertani kérdéseiről számolt be habil. dr. 

Ujváry Gábor CSc intézetvezető, kutatócsoport-vezető és Maróthy Szilvia adatbázis-fejlesztési 

koordinátor. 

Az MFLSZ közös Atom alapú adatbázisa, az UNIVA további fejlesztési elképzeléseit a projekt 

MFLSZ koordinátora Acél Róbert főlevéltáros (PTE Egyetemi Levéltár) ismertette. 

A vándorgyűlés záró szekciójaként, egyben új elemként a Levéltárszakmai kitekintő címet kapó 

előadásblokk szerepelt, amelybe olyan előadókat hívtunk meg, akik témáik újszerű 

megközelítései okán figyelemre méltóak, és fontosnak gondoltuk, hogy azokat szövetségünk 

minden tagja megismerje (azok is, akik más társegyesületek rendezvényein nem vettek részt, 

ahol az előadások esetleg már elhangoztak). A szekcióban P. Holl Adrien főosztályvezető 

(BFL) „Kultúramenedzsment és állományvédelem”, dr. Koltai András elnök (MELTE) „EAD3: 

A levéltári leírás digitális szabványának új változata” és dr. Dénesi Tamás igazgató 

(Pannonhalmi Főapátsági Levéltár) „Levéltári alapkutatások az apátsági termékek hátterében” 

című előadásait hallgathatták meg a jelenlévők. 

A szakmai konferencia mellett a vándorgyűlés másik fontos eleme egyesületünk négyévente 

esedékes tisztújítása volt. Ennek sikeres megvalósulásáért köszönet a jelölő és választási 

bizottság tagjainak munkájáért., szakmai látogatást tettünk a Széchenyi Egyetem Könyvtár és 

Levéltárban, a Győri Római Katolikus Egyházmegyei Levéltárban, valamint a Győri Római 

Katolikus Egyházmegyei Múzeumban.  

A vándorgyűlés keretében az egyetemi levéltári teendők szinte minden szakterületén 

sokoldalú és naprakész információkkal gyarapodott a programokon résztvevő egyetemi 

levéltáros kollégák. 

 

Budapest, 2022. június 30. 

 

 

Vajda Tamás 

s. k. 

 

 

Mellékletek 

• 1. sajtómegjelenések 

• 2. fotók 
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1. Sajtómegjelenések  

 

A vándorgyűlésünkről hírt adott a Széchenyi Egyetem honlapja: 

https://www.uni.sze.hu/post/legújabb-csatlakozóként-a-széchenyi-istván-egyetem-adott-

otthont-a-levéltári-vándorgyűlésnek  

A tudósítást átvette a Győr+ regionális hírportál: 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-szechenyi-istvan-egyetemen-adott-otthont-a-leveltari-

vandorgyulesnek/  

Beszámoló a www.archivportal.hu portálon: 

http://archivportal.hu/hu/blog/vandorgyulest-es-tisztujito-kozgyulest-tartottak-az-egyetemi-

leveltarosok/  

Beszámoló egyesületünk honlapján: 

http://www.mflsz.hu/hu/2021/09/26/mlp-hir-a-vandorgyulesrol/ 

Osváth Zsolt: A csatlakozás apropóján, avagy egyetemi levéltárosok Győrben Beszámoló az 

MFLSZ 2021. évi vándorgyűléséről és tisztújító közgyűléséről In: Levéltári Szemle, 71. 

(2021) 4. szám 83-85. o. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_71_2021/?pg=416&layout=s  

Facebook bejegyzések: 

https://www.facebook.com/mflsz/photos/a.110622381370822/110622161370844  
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