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A probléma
Avagy a levéltári iratokhoz 
való hozzáférés nehézsége

• Szabályok (levéltári törvény, 
a kutatást érintő levéltári 
szabályzatok)

• A proveniencia elve
• Irattári segédletek hiánya 

(selejtezés, iratpusztulás)
• Levéltári segédletek hiánya, 

ill. a levéltári leírás 
tradíciója



Hagyományos és „modern” megoldás 

Hagyományos
• Papíralapú információk a levéltári 

irategyüttesekről
• Mutatók, lajstromok használata
• Nem vagy nem a kellő mélységben 

fedik le a teljes levéltári anyagot
• Korlátozottan hozzáférhetők
• Speciális tudás, levéltárosi segítség 

szükségessége

Modern
• Teljes szövegű keresés avagy 

adatbázisokba rendezett, közvetlen 
információk az iratokban szereplő 
személyekről, földrajzi helyekről, 
társadalmi csoportokról stb.

• Gyors hozzáférés
• Távoli hozzáférés, korlátok nélkül 

(interneten)
• A levéltári kutatás „demokratizálása”



Adatbázis-építés Budapest Főváros Levéltárában – áttekintés

• Microsoft Word, Excel, Access „adatbázisok” az 1990-es években
• Társadalomtörténeti Adatbázis 19. századi jogszolgáltatási forrásokat (büntető és polgári

perek, hagyatéki ügyek, közjegyzői okiratok, végrendeletek) feldolgozó adatbázisok
integrálásával – még mindig Microsoft Access szoftverrel

• 2006: „Levéltári Egységes Adatkezelő Rendszer” (LEAR – Scriptum Zrt.): az adatbázisok
(„metatárak”) és rekordok növekvő száma

• 2008: a LEAR-ban található rekordok migrálása a Magyar Levéltári Portálra (MLP)
• 2013: E-Levéltár projekt: Safety Deposit Box (SDB – Tessela) elektronikus és digitalizált iratok

tartós megőrzésére; Scope Archive (Scope Solutions): levéltári nyilvántartás és
adminisztráció; Elektronikus Levéltári Portál létrehozása

• 2015: Hungaricana közgyűjteményi portál megnyílása a BFL adatbázisaival



Az adatbázis-építés intézményi
koncepciója

• Az őrzött iratok „profiljának”
megfelelően elsődlegesen a
városi fejlődést és épített
környezetet, illetve a
„közönséges” városlakókat érintő
iratok feldolgozása

• Az iratok jellegének megfelelő
releváns információk (pl.
személyes adatok) rögzítése

• A tömeges iratdigitalizálás
nyomán az iratleírások és -képek
összekapcsolása a kitűzött cél

• Az iratleírások internetes
publikálása (képpel vagy anélkül)



Az adatbázisok fő típusai

Tervek és térképek, 

ingatlan-nyilvántartás

• Budapest régi térképei

• Buda és Pest történeti

topográfiai adatai(19-

20. század)

• Pest Város Építő

Bizottmányának tervei

és iratai(1861-1873)

• Ybl Miklós tervei és

iratai (1814-1891)

• Fővárosi (óbudai és

pesti) telekkönyvi

betétek

Testületi 

jegyzőkönyvek, 

tanácsi iratok

• Buda és Pest sz. kir.

város tanácsülési

jegyzőkönyvei (18.

század)

• Budapest Székesfőváros

Törvényhatóságának

ülésjegyzőkönyvei

(1873-1881)

• Az állampárt budapesti

testületeinek

ülésjegyzőkönyvei

(1948-1989)

• Főpolgármesteri iratok

(1873-1944) [tervezett]

Személyi adatokat 

tartalmazó 

adatbázisok

• Árvaszéki ügyek

• Büntető perek

• Polgári perek

• Közjegyzői okiratok

• Hagyatéki ügyek

• Végrendeletek

• Fogolytörzskönyvek

• Érettségi jegyzőkönyvek

• Igazolóbizottsági ügyek

• Cégbírósági ügyek

• Vállalati személyzeti iratok

• Tanácsi és pártarchontológia

• Választói névjegyzékek

• Jogszolgáltatási elnöki-

személyzeti iratok



Adatfelvitel – szabályok

dátumformátum

névírásmód

standard helységnév-

és lakcímleírás

egységesített vallás-

és családi állapot

bűncselekmény szabatos

megnevezése



Adatbázis-publikáció

ADATBÁZIS

-REKORD

/KÉP

Magyar Levéltári Portál (MLP)

http://www.archivportal.arcanum.hu/

kozos

Elektronikus Levéltári Portál (ELP)

https://www.eleveltar.hu/kereses#

Honlap (Scope Query)

https://lnyr.eleveltar.hu/

BFLQuery/suchinfo.aspx

Közgyűjteményi Portál 

(Hungaricana)

https://archives.hungaricana

.hu/hu/lear/



Közjegyzői okiratok 

Polgári Perek

Hagyatéki és árvaszéki ügyek, végrendeletek

Büntető, igazolóbizottsági ügyek, fogolytörzskönyvek 

• Hagyatéki: 1914-1956 között járásbírósági és közjegyzői töredékes vagy hiányos sorozatok teljeskörűen

(74.000 ügyrekord)

• Árvaszéki: 1873-1919 közötti hagyatéki, gondnoksági, örökbefogadási ügyek (13.000 ügyrekord)

• Végrendeletek: döntően kihirdetett végrendeletek 1896-1952 között; 18-19. századi budai végrendeletek

(24.000 ügyrekord, 1919-ig képekkel összekapcsolva)

• 1860-as évektől az 1970-es évekig terjedően, bizonyos fondokra (Budapesti Királyi Törvényszék, Fővárosi

Bíróság, IV-XV. Kerületi Bíróság) korlátozódóan; számottevő része válóper (72.000 ügyrekord, a királyi

törvényszéki perek vonatkozásában 1914-ig képekkel összekapcsolva)

• Budapesti közjegyzők okiratai, házassági, örökösödési szerződések, végrendeletek 1875-1918 között

teljeskörűen, illetve részben a két világháború közötti időszakra is átnyúlva (582.000 ügyrekord, 1900-ig

képekkel összekapcsolva

• Büntető: 1918-tól az 1970-es évekig bírósági és ügyészségi büntető eljárások; számottevő része politikai

vonatkozású (236.000 ügyrekord, képek csak kutatóteremben)

• Igazolóbizottsági: köz- és magánalkalmazottak 1945 utáni igazolási eljárásai (45.000 személyrekord)

• Fogolytörzskönyv: budapesti bírósági fogházak 1923-ig, Gyűjtőfogház részben 1951-ig (334.000 rekord,

részlegesen kutatható képekkel összekapcsolva)



Problémák…

Munkatervi keretben? – munkaidő és munkaerő korlátozottsága

Pályázati források felhasználásával? – szűkülő lehetőségek

Felhasználók bevonásával? – szakmai kontroll hiánya

Fizetőssé tétel? – felhasználói kör korlátozása

Adatbázis-építés vagy digitalizálás? 

Személyiségi jogok, személyes adatok védelme 
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