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Tervdokumentációk levéltárunkban 

Előadásomban a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának terv- és 
műszaki dokumentációk átvételével, rendezésével, selejtezésével, segédlettel való ellá-
tásával kapcsolatos tapasztalatait osztottam meg a hallgatósággal Debrecenben az 
MVLVT 2015. évi vándorgyűlése alkalmából. 

 A Veszprém Megyei Levéltárban11 a korábbi történelmi tapasztalatok következté-
ben hagyományosan kiemelt jelentősége volt az 1960-as évektől kezdve az aktív gyűj-
tőterületi munkának. Az intenzív iratbegyűjtési gyakorlat Madarász Lajos igazgatósága 
idején az 1970-es, 1980-as években számos fontos iratsorozat megmentését, levéltárba 
kerülését eredményezte. Kampányszerű begyűjtés következtében a megye iskoláinak 
alapvető iratsorozatai, a települések tanács- és vb-ülési jegyzőkönyvei, tanácsi iratok, 
termelőszövetkezetek iratai, bíróságok iratai (köztük a rendkívüli forrásértékű telek-
könyvi iratok), valamint nagy mennyiségű tervdokumentáció került be a levéltárba. Az 
1990-es évek elején a politikai átalakulást követően az iratképzők körében is zajló nagy 
átalakulások, felszámolások, feladat- és hatáskör-változások nagyobb iratmentések 
szükségességét eredményezték. Nem kis mértékben találhatunk az ezekben az években 
levéltárba mentett iratok között műszaki jellegű iratokat, különböző rendű és minősé-
gű tervanyagokat. 

 Írásomban három olyan jelentősebb levéltári munkafolyamatot szeretnék ismer-
tetni az elmúlt évtizedekből, amelyek egyrészt meghatározóak voltak, másrészt érté-
kes tapasztalatokat hoztak a Veszprém Megyei Levéltár munkatársai számára a tervdo-
kumentációk kezelésének gyakorlatában. 

1. Gyűjteményesítés: A műszaki tervek első levéltárba érkezési hullámának lecsapó-
dásaként 1981-ben a Levéltár vezetése tervbe vette, hogy a tervdokumentáci-
ók egy részét gyűjteményesíti, selejtezéssel egybekötve rendezi és adatfelvételt 
követően a terveknek megfelelő egyedi segédlettel látja el. 

                                                 
11 1968-ig Veszprémi Állami Levéltár, majd 2012. október 1-ig Veszprém Megyei Levéltár. 
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2. Adatbázis építése: A következő nagyszabású munkafolyamat – a számítógép 
mint alapvető munkaeszköz vidéki levéltárakban való elterjedésével és a levél-
tári munkatársak számítástechnikai ismereteinek növekedésével – egy tervtári 
adatbázis létrehozása volt a 2000-es évek elején.  

3. Tervtár rendezése: Végül a harmadik, konklúzióra érdemes nagy munkafolyamat 
a Veszprém városi tervtár átvétele és 2011–2012-es rendezése. 

Az ügyfelek és kutatók részére végzett adatszolgáltatás, illetve iratelőkészítés hozta 
azokat a tapasztalatokat, amelyek a tervdokumentációk belső feldolgozásának alap-
pilléreivé váltak. Elsődleges szemponttá vált a „használati érték” felismerése. Elődeink a 
gyűjteményesítés és a levéltári selejtezés munkafolyamatainak kialakításakor nem a tervfaj-
ták szerinti szigorú osztályozás, vagy a hatósági eljárás útjának mindenáron való köve-
tése mentén gondolkodtak.12 Természetesen a proveniencia elvét a hatósági engedélyezési 
tervek esetében egyáltalán nem hagyták figyelmen kívül, ezek a tervanyagok a hivatal ál-
tal kialakított/ideálisan kialakítandó rendben kerültek levéltári elhelyezésre az adott 
szerv fondjában.  

 Tapasztalati tény volt az is, hogy a selejtezés megkerülhetetlen. A selejtezési folya-
mat kidolgozására az iratátvételkor követett „mély merítés” módszere, valamint az 
iratképzők anyagában a több példányban készült tervek tükröződése miatt volt szük-
ség. Az elvi hozzáállást itt is a rugalmasság, a darabszintű átvizsgálás, és nem a semati-
kus megoldásokra való törekvés jellemezte. 

A Veszprém Megyei Levéltárban őrzött tervdokumentációk a következő két nagy cso-
portra oszthatók: 

 Hatósági engedélyezési tervdokumentációk, illetve építtetők 
tervdokumentációi 

 Gyűjteményesített, illetve gyűjteményesíthető tervdokumentációk. 

A hatósági engedélyezési terveket mindig a hatáskörrel adott időben felruházott irat-
képző szerv fondjában elhelyezve találjuk, a szerv iktatott iratai között, esetleg külön 
iratsorozatba, állagba rendezve. 

 A gyűjteményesíthető tervdokumentációk körébe betekintésre készült másolati 
példányok, többes példányok, tervező vállalatok eredeti pausztervei,13 építtetők (meg-
rendelők és fenntartók), beruházók kiviteli tervei egyaránt beletartozhatnak. A gyűjte-
ményesítés folyamatos, ezért vannak még nem kiemelt állományok is a még nem meg-
rendezett gyarapodások között. Az alábbi táblázat mutatja, hogy mely fondok iratai 
milyen mennyiségi adatokkal tartoznak egyik, illetve másik kategóriába. A hatósági en-
gedélyezési tervek oszlopának alsó felét azért jelölték meg más színnel, mert ezek az 

                                                 
12 Egy párhuzamos példa napjainkból: Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 1997-es felújítási tervének 
közelmúltban történt keresése során sem az építtető-fenntartó, sem a hatósági engedélyezést végző szerv 
nem tudott olyan megfelelő dokumentációt találni irattárában, amely segíthette volna az akut beázás 
megszüntetését. A levéltárba két éve adta be Marton Ferenc statikus mérnök özvegye férje hagyatékát, 
ebben találtunk rá a szükséges talajmechanikai szakvéleményre. (MNL VeML 28/2013. gyar.sz. Marton 
Ferenc és a Marton és Szilas Tervező Iroda iratai) 
13 Valójában innen eredt a gyűjteményesítés gondolata is, mivel az eredeti pauszrajzokat A/1 formátum-
ban, számrendben vette át a levéltár a tervezővállalattól. 
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iratsorozatok nem teljes egészükben tartoznak ide, vélhetően jó részük a gyűjteményes 
kategóriába esik inkább. Még ezek feldolgozásáig nem jutottunk el.  

Hatósági tervsorozatok Gyűjteményes tervsorozatok 

XXIII.  Járási Tanácsok 
és Járási Hivata-
lok műszaki ikta-
tott iratai 

  XV.18.b Veszprémi Terve-
ző Vállalat (VTV) 

27,50 
ifm 

XXIII.  Városi Tanácsok 
és egyes közsé-
gek építésügyi 
jogkörrel rendel-
kező tanácsainak 
műszaki iktatott 
iratai 

    VÁÉV 5 ifm 

XXIII.660. Veszprém 
VTVB Műszaki 
O. Tervtára 

50 ifm   AGROTERV 19 ifm 

XXIII.532. Balatonfüred 
VTVB Műszaki 
O. 

2 ifm   TANÉP-
VEMÉV 

8 ifm 

XXIII.763. Devecser 
NKKTVB 

10 ifm XV.18.c MTVB Osztá-
lyok, Veszprém 
VTVB Terv. O., 
KPM, PM 
BEVIG, Város-
gazdálkodás stb. 

40 ifm 

XXIII.6. MTVB Tervosz-
tály 

11 ifm   VÁÉV 120 ifm 

XXIII.12. MTVB Műszaki 
Osztály 

47 ifm   TÉB (tervezők, 
építtetők, beruhá-
zók: 
AGROTERV, 
ÉPSZÖV, OTP) 

41 ifm 

XXIII.16. MTVB Mező-
gazdasági Osz-
tály 

30 ifm   72. sz. Építőipari 
Tröszt (VaML-
tól) 

4 ifm 

        Vegyes besoro-
landó 

82 ifm 

    150 ifm      350 ifm 

1. táblázat Az MNL VeML tervdokumentációs állománya 
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A Veszprém Megyei Levéltárban összességében mintegy 500 ifm tervdokumentáció 
különíthető el „tiszta” tervsorozatokban, nem számítva az iktatott iratok között elhe-
lyezett tervdokumentációkat. A műszaki tervdokumentációs iratok a levéltárunk által 
őrzött teljes iratállomány több mint 3%-át teszik ki. 

A levéltári tervrajzgyűjtemény kialakulása 
(1970-es, 1980-as évek) 

A gyűjtemény tervezetének14 megalkotója Somfai Balázs igazgatóhelyettes volt. 

 A koncepció elkészítésének célja olyan tervrajz- és tervdokumentáció-gyűjtemény 
kialakítása volt, amely a megye szocialista kori építészeti létesítményeinek levéltári 
anyagát összefogja, és egységes rendszerben nyilvántartja. A gyűjtemény eleinte gazda-
sági célokat kívánt szolgálni, később a tudományos kutatómunka támogatását is célul 
tűztük ki. Sőt, a szakmai képzés támogatását is szolgálta, miután kollégánk az építészeti 
tervdokumentáció levéltári kezeléséről 2006-ban a BFL-ben tartott továbbképző tan-
folyamot. 

 A módszertani elvek lényege, hogy a gyűjtemény kialakításakor sorra vették azo-
kat a fondokat, amelyekben kiemelhető és átrendezhető tervanyag volt az alábbi cso-
portosítást követve: 

 építésügyi bonyolítás fondjai 

 pénzügyi bonyolítás fondjai 

 kivitelezés fondjai 

 VTV, tervezésben legjelentősebb vállalat 

 Megyei Tanács Tervosztálya tervgyűjteménye, Központi Irattárának vegyes 
eredetű tervgyűjteménye (nem hatósági példányok) 

Majd két nagy sorozatot hoztak létre:  

 pauszos tervek (TrP)  

 fénymásolt tervdokumentációk (szöveges és rajzos részek) (TrF) 

A két sorozatot összevetve megállapítható, hogy közöttük összefüggések, tükröződé-
sek lehetnek, de a tapasztalat azt mutatja, az azonos tervszámú pauszos rajzok és a 
szöveges részekkel bővített fénymásolt tervek inkább kiegészítik egymást, mint jelen-
tős átfedésben lennének egymással. 

Az akkori elképzelés szerint az alábbi munkaszakaszokkal folytatódott a feldolgozás 
folyamata: 

 Darabszintű selejtezés 

 Adatfelvételi lap elkészítése 

 Raktározás, mintaállványozás 

A darabszintű selejtezés célja, hogy „az a rajz- és iratanyag maradjon meg, amely még 
sokáig rendelkezik a gyakorlati műszaki használhatóság értékével, egyszersmind azon-

                                                 
14 MNL VeML XXVI.700. A Veszprém Megyei Levéltár iratai 643/1981. Levéltárunk 
tervrajzgyűjteményének kialakítása. – Munkautasítás. 
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ban történeti értékű is.” Ugyanakkor felvetődik a levéltáros örök dilemmája: a mit és 
mennyit őrizzünk meg, valamint megéri-e az időráfordítás és a helynyereség szem-
pontjából selejtezni. 

 Érdemes néhány pillantást vetni az 1981-ben készített egyedi épületek selejtezési 
jegyzékére.15 (Lásd az 1. számú mellékletet!) Szerzője alapelvként rögzítette, hogy az egyes 
tervdokumentációkon belül differenciált módon az egyes iratfajták értékelését követő-
en történjen meg a selejtezés. A minden esetben megmaradó, illetve a minden esetben 
selejtezendő iratfajták között az átmenetet azok az iratfajták képezik, amelyek a ki-
emelt jelentőségű építmények esetén kerülnek csak további megőrzésre. A tervezet 
minden részletre kiterjedő alaposságára jellemző, hogy külön értékelte a tervdokumen-
tációk szöveges és rajzos részeit, az egyes tervtípusok részletes bontásáig lemenően (pl. 
gépésztervek). Az általában bölcsész-képzettségű levéltárosok számára is érthető, sza-
batos megfogalmazások a készítő azon felfogásával csengenek össze, hogy a levéltá-
rosnak nem kell értenie a mérnöki munka minden részletéhez, csak annyit, amennyi az 
iratokból következik!16 

 A kiemelt jelentőségű épületek fogalmát a tervezet szerzője a következőképpen 
határozta meg: műemlék, műemlékjellegű, városképi jelentőségű épületek, népi építé-
szeti emléknek nyilvánított épületek, többszáz személyt befogadó középületek, köz-
művelődési intézmények székházai (pl. nagyobb művelődési ház, színház, múzeum).  

 Érdemes összevetni egy későbbi – a szakmában jobban ismert – definícióval:17 
társadalomtörténetileg, művelődéstörténetileg, építéstörténetileg fontos építmények, 
műemlék építmények, egyéb szempontok alapján kiemelt jelentőségű építmény (szak-
mai vitát kiváltó építmény, vagy magasság, méret miatt), valamint sajátos építési tar-
talmú dokumentációk (tanulmány, tervpályázat, szakvélemény stb.). 

 A gyűjteményhez megfelelő segédlet készítését is feladatként tűzte ki a munkauta-
sítás. Az adatfelvételi lap tíz adat felvételét irányozta elő: 1. sorszám (TrF jelzet); 2. év 
(kelet); 3. készítő tervező (vállalat, iroda) neve; 4. eredeti jelzet; 5. a terv tárgya, címe; 6. 
a terv fajtája; 7. a terv jellege (pausz, fénymásolt stb.); 8. terjedelem; 9. tükröződő pél-
dány (más levéltári előfordulási helyek levéltári jelzetét jelenti); 10. (raktári) jelzet. 

 Az 1980-as években a Veszprémi Tervező Vállalat pauszaihoz (27,50 ifm) és a 
TrF állag ún. általános sorozatához (39 ifm) készült a speciális segédlet papíralapon.18  

                                                 
15 MNL VeML XXVI.700. A Veszprém Megyei Levéltár iratai 643/1981. Az egyedi épületek 
(létesítmények) műszaki tervanyagának selejtezési jegyzéke. Készítette: Somfai Balázs. 
16 Somfai Balázs hozzászólása a 2010. március 18-i esztergomi kerekasztalhoz, kézirat. 
17 RÉFI OSZKÓ MAGDOLNA: Tervek és térképek levéltárainkban 2. Műszaki tervek az államosított építőiparban. 
Bp., 1990. 82–83. 
18 Időközben excel formátumban is elérhetővé vált a Veszprém Megyei Levéltárban. MNL VeML 
XV.18.b-c. 
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A tervdokumentációs adatbázis (2003) 

Az adatbázis a gyűjteményesített tervanyagunk TrF19 állagából a VÁÉV20 (120 ifm) és 
a TÉB21 (41 ifm) sorozatokhoz készült. (Később az AGROTERV pauszaihoz is ké-
szült adatbázis.) 

 A Veszprémi Állami Építőipari Vállalattal kapcsolatban érdemes megemlíteni, 
hogy tervtári anyaga igen adatgazdag és gyakran kutatott iratanyagunk. A VÁÉV anya-
gának átvételére többek között azért került sor 1987 és 1995 között,22 mert a régi 
veszprémi járás (mely magában foglalta a zirci és a balatonfüredi járást is) 1957–1968 
közötti hatósági építési iratanyaga elpusztult, illetve nagyban sérült. A VÁÉV iratanya-
ga 1711 építmény terveit tartalmazza, ebből Ajka 225, Balatonalmádi 54, Balatonfüred 
113, Balatonfűzfő 80, Pápa 104, Tapolca 88, Várpalota 93, Veszprém 621 építménnyel 
szerepel. (Veszprém Város Tervtárát érdemes lenne tételesen összevetni az itt megta-
lálható veszprémi anyaggal, majd konkordanciajegyzéket készíteni.) 

 Az adatbázist a Microsoft Access 7 adatbázis-kezelő programban készítette el 
Móder Róbert rendszergazda, ami később az Arcanum, illetve a Magyar Levéltári Portál 
internetes oldalain a közös adatbázisból is elérhetővé vált.23 Mélyebb adatfeltárás tör-
tént a munka során, ami annak is függvénye volt, hogy sikerült egy megfelelő munka-
társat találni, aki informatika terén is elég képzett volt az adatbázis létrehozásához. 
Mintegy 30 adat felvételére nyílik lehetőség az adatbázis felületén. A tervek műszaki 
szakmai adatai, a tervfajta jelölése mellett a tervlapok jelzetei (szakág betűjele és sor-
száma) is részletesen leírhatók, megadható, van-e műleírás, helyszínrajz. Külön rögzít-
hető a megrendelő neve, így egy további fontos keresési szempont érvényesülhet. A 
másik oldalról nagyon lényeges momentum, hogy kísérlet történt a létesítmények pon-
tos helyrajzi azonosítására is több ilyen jellegű adat feltárásának segítségével (eredeti 
településrész, utcanév, házszám, helyrajzi szám, valamint mellé tehetők az új település-
rész, utcanév, házszám adatok is).  

Veszprém Város Tervtára – iratátvétel és rendezés 

A Veszprém Városi Tervtár levéltárba kerülése a Veszprém Megyei Levéltár iratállo-
mányát tekintve unikálisnak mondható. 

 A vizsgált iratanyag jobbára a szocialista korszakban (1950–1990) keletkezett, ez 
időben 6-9 városról beszélhetünk megyénkben. Ezek közül egyedül Veszprém város 
volt arra hajlandó a korszak végeztével, hogy a hatósági célokat szolgáló tervtárának 
már kevéssé használt részét átadja a levéltár számára. Nem véletlen a városi szakható-

                                                 
19 MNL VeML XV.18.c Tervrajzgyűjtemény. Fénymásolt tervrajzok (TrF) 
20 Veszprémi Állami Építőipari Vállalat. 
21 Egyedi rövidítésből eredő jelzet, a TÉB jelentése: tervező, építtető, beruházó, az elnevezés az eltérő 
provenienciájú dokumentumok származási helyének típusára utal. 
22 MNL VeML XXIX.59. A Veszprémi Állami Építőipari Vállalat iratai 101/1987., 98/1988., 103/1989., 
54/1994., 25, 55/1995. gyar. sz.-ok. 
23 http://www.archivportal.arcanum.hu/lear/opt/a100218.htm?v=pdf&a=start 
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ságok ragaszkodása ezen külön kezelt iratanyagaikhoz, hiszen a mai napig használják, 
alapnyilvántartásként szolgálnak számukra a tervtárak.24 

Röviden tekintsük át az előzményeket! Hogyan jött létre ez a gyűjtemény Veszprém 
város irattárában 

 

A tervdokumentációs adatbázis eredeti felülete 

A tervek engedélyezésre benyújtása már 1950 előtt is a városi hatósághoz történt, helyi 
szabályrendeletben szabályozták az építési ügyeket. (Középítkezésekre nem kellett épí-
tési és használatbavételi engedély sem!) Az 1950-es évektől az elsőfokú építésügyi ha-
táskör Veszprémben volt, az engedélyezési tervdokumentációk így kerültek a város 
irattárába. Ez jelentette a későbbi tervtár alapját. 

 1965. január 1-től az új építési törvény (1964. évi III. tv.) hatására egységes eljárás-
rend alakult ki a köz- és magánépületekre. A 30/1964 (XII.2) Korm. sz. rendelet – a 
törvény végrehajtási rendeleteként szabályozta az építésügyet. 

 Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 19/1974. (Ép. Ért. 24.) ÉVM számú 
utasítása az építésügyi hatósági műszaki nyilvántartás létrehozásáról rendelkezett. A nyilván-
tartás elemei a következők voltak: 

 Földmérési alaptérképek 

 Területrendezési tervek 

 Közműnyilvántartás 

 Építménynyilvántartás 

                                                 
24 Megjegyzendő, hogy néhány éve a tervtárak fenntartására már nem kötelezi semmi a polgármesteri hi-
vatalokat. 
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Témánk szempontjából az építménynyilvántartás a lényeges, ennek munkarészei álta-
lánosságban az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban keletkezett helyszínrajz-
ok, műszaki tervek és más iratok (rajzok, vázlatok, fényképek) voltak. Részletesen az 
alábbi iratfajtákat jelölte meg a rendelet: 

 Területfelhasználási engedély mellékletét képező iratok 

 Elvi építési engedély mellékletét képező iratok 

 Építési engedély mellékletét képező iratok 

 Használatbavételi engedély mellékletét képező iratok 

 Fennmaradási engedély mellékletét képező iratok 

 Műemlék jellegű és városképi jelentőségű épület esetében a bontási 
engedély mellékletét képező iratok 

 Műszaki számítások (talajmechanikai szakvélemény, szilárdságtani 
számítás stb.) 

Formai követelményként határozta meg az utasítás a műszaki nyilvántartással szem-
ben, hogy egy építményre vonatkozó iratokat együtt kell megőrizni, azokat építmé-
nyenként kell elhelyezni A/4 méretű szalagos iratgyűjtőben. Az iratgyűjtő fedlapján fel 
kell tüntetni: az építmény kódszámát, megnevezését, helyét, az építmény tervirataival 
kapcsolatos egyéb iratok nyilvántartási számát. A végrehajtás határidejéül 1976. június 
30-át szabták meg. Szakmatörténeti érdekességként megemlíthető, hogy előírták, hogy 
fokozatosan át kell térni a mikrofilmen való nyilvántartásra. A korábban nyilvántartás-
ba vett munkarészeket 1978. dec.ember 31-ig kellett volna mikrofilmeztetni.25 

 A Veszprém Megyei Tanács 1978-ban utasítást adott ki a járási és városi taná-
csoknak a műszaki nyilvántartás felállítására. Nagyon lassan haladt a dolog, Veszprém 
Városi Tanácsnál 1979 végére sikerült a tárgyi feltételeket megteremteni, a helyiséget 
kialakítani, szekrényeket, Salgó-polcot, rajzasztalokat stb. beszerezni. Az 
építménynyilvántartás felállítására csak a város ingatlannyilvántartási térképének elké-
szítése után kerülhetett sor 1981 körül.26 Az 1980-as évek folyamán bővítették a terv-
tárat újabb sorozatokkal, melyek számkeretekkel tagolt azonosító kódokat kaptak. 
1987-ben átálltak a helyrajzi számos rendszerre, miközben megmaradt a számkeretes 
kódszámos azonosító is a régi terveken. 

 A Veszprém Megyei Levéltár részére először 1989-ben, majd 1992-ben két ízben, 
végül 2006-ban történt meg a műszaki dokumentációkat érintő iratátadás összesen kb. 
57 ifm terjedelemben. 1989-ben csak épület-tervdokumentációk érkeztek, 1992-ben 
már kommunális terveket (utak, csatornák stb.), valamint területrendezési terveket is 
átvettünk. 2006-ban az előzőkön túl a telekgazdálkodás iratanyaga és a Veszprémi Vár 
helyreállítási, rekonstrukciós tervanyaga is levéltári őrizetbe került. Ezek a tervek ekkor 
már használaton kívül voltak, évkörük nagyjából az 1950-es évek elejétől az 1990-es 
évek elejéig terjedt. A város részéről az átadás okai között megemlíthetjük a rendszer-
váltás körüli zavaros időszak hatását (a hivatal elbizonytalanodása), a levéltárvezetők, 

                                                 
25 Veszprémben ez nem valósult meg. (Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Váro-
sépítészeti Irodájának szíves közlése alapján.)  
26 MNL VeML XXIII.12.e Veszprém MTVB Építési Osztályának iratai 625/1980. (24-E-0) 
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levéltárosok jó személyes kapcsolatait, és az irattár helyhiányának enyhítése sem lehe-
tett utolsó szempont. 

 Az átvett tervdokumentációk rendezésének igénye a 2005-ben bekövetkezett le-
véltári székhelyváltás után felerősödött. A klasszikus iratcsomókban elhelyezett tervek 
gyakori tárgyai lettek a kutatói kéréseknek. Ezért kívánatossá vált mélyebb tartalmi le-
írásuk, illetve adattartalmuk jobb feltárása. Állományvédelmi szempontból is támogat-
ható volt a rendezés, hogy a mintaállványozás révén megfelelő védelmet kapjanak az 
iratok. 

 A levéltári rendező munkát 2011-ben kezdte el az iratanyagon Bontó László levéltári 
kezelő. A rendezés alapelveiként a csoportvezető az alábbiakat határozta meg: 

 A kötegelt tervdokumentációs anyagot kibontva helyre kellett állítani az 
építmények azonosítói alapján az eredeti sorrendet. 

 Öt sorozatból áll a városi tervtár, amelyeket fenn kell tartani: 

o 1., Építési tervdokumentációk (épületek) („1000-esek”), 
o 2., Kommunális tervdokumentációk („3000-esek”), 
o 3., Telekgazdálkodási vázrajzok, területkimutatások („4000-esek”), 
o 4., Területrendezési, beépítési tervek („5000-esek”), 
o 5., A Vár tervdokumentációi (1-től indul). 

 Selejtezés kérdése: csak duplumok és ballaszt (csomagolás) selejtezésére 
kerülhet sor, mert nem áll rendelkezésre miniszteriálisan engedélyezett 
selejtezési terv, másrészt a műszaki nyilvántartás munkarészei egyedi mintát is 
képeznek unikális átvételük folytán. 

 Nem odavaló iratok kiemelendők, leválasztandók. (pl. 1945 előtti tervek, 
földnyilvántartási iratok, LÉGÓ-PV iratok, IKV iratok stb.) 

 Az iktatott műszaki iratokkal való kapcsolódást meg kell állapítani, a 
bekeveredett iktatott iratokat vissza kell helyezni az iktatott iratsorozatokba. 

 A rendezés során adatfelvételt kell folytatni az excel formátumú jegyzékben, 
amely tíz fontos adat felvételét jelentette; különösen fontos a kapcsolódó 
ügyiratok száma, praktikusan ez az építési engedély száma is általában, 
lényegesnek gondoltuk a helyrajzi elhelyezkedés megállapítását, minél 
pontosabb azonosítását, a tervező nevét, a tervfajtát, az építménycsoport 
besorolását. 

Végezetül a városi tervtár forrásértékére szeretnék egy eklatáns példát bemutatni. 

 A Veszprémi Kaleidoszkóp projektünk 2011-ben indult fényképgyűjtéssel, ma 
már az ebből kinövő könyvsorozat harmadik köteténél tartunk.27 Városrészek szerint 
dolgozzák fel a kollégák az ott található (vagy már elbontott) épületek történetét, és 
hozzájuk tartozó képeket, tervrajzokat helyeznek el az erősen vizuális hatásra építő kö-
tetekben. Rendkívül alapos háttérmunka kell az épületek azonosításához. Veszprém 

                                                 
27 Veszprémi Kaleidoszkóp sorozat (Írta és szerkesztette: MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA). 1. kötet: Cserhát 
(2013); 2. kötet: Vásárállás (2015), 3. kötet: Püspökkert (2015). 
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belvárosának szomorú sajátossága, hogy az 1960-as években jelentős részét 
ledózerolták, hogy a korban modernnek gondolt városközpontot építsenek. Az elbon-
tott házak azonosítása, helyének pontosítása rendkívüli módon felértékeli a bontási 
terveket, amelyek sokszor értékes fotóanyagot is tartalmaznak (ezeket már a rendezés 
során beszkenneltük és elhelyeztük a Kaleidoszkóp adatbázisában). Például a 8-as út 
szélesítésének tervdokumentációja rejti a Kossuth utca egy részének elbontását. A zsi-
nagóga és a Búzapiac tér környékén lévő zsidó negyed átalakulását is nyomon követ-
hetjük a városi tervtár segítségével.28 

Konklúzió 

A tervdokumentációk számos fondban, levéltári egységben feltűnhetnek, ezért érde-
mes számba venni az összes lehetséges előfordulási helyet. A viszonylag egynemű irat-
fajtára tekintettel minden intézménynek érdemes egységes adatbázis építésében gon-
dolkozni, amelyet a rendezőmunkával párhuzamosan célszerű kialakítani. A rendező-, 
selejtezőmunkát az adatbázis a tükröződések kiszűrésével nagyban segítheti. Az adat-
bázissal célszerű mélyebb feltárásra lehetőséget adni, mivel a tervdokumentáció rend-
kívül adatgazdag, sokoldalú felhasználást lehetővé tevő iratfajta. Meggondolandó lenne 
egy országosan egységes selejtezési terv megalkotása is, amelyhez a megfelelő alapot 
nyújtó kezdemények, módszertani tapasztalatok rendelkezésre állnak. 

A műszaki tervdokumentációk sajátos és markánsan elválasztható iratfajtát képeznek 
levéltárainkban. Begyűjtésükre, rendezésükre, szakszerű selejtezésükre és minél mé-
lyebb feltárásukra óriási szükség van. A pillanatnyi ügyviteli hasznukon túl a múlt feltá-
rásának is nagyon fontos eszközei lehetnek. 

 

 

 

 

                                                 
28 MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA: Vásárállás. Veszprémi Kaleidoszkóp 2. Veszprém, 2015. Zsidó udvar 
288–311. 
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1. SZ. MELLÉKLET 

Az egyedi épületek (létesítmények) műszaki tervanyagának selejtezési jegyzéke. 
Készítette: Somfai Balázs ny. főlevéltáros, igazgatóhelyettes. 

 

SZÖVEGES RÉSZ 

Iratfajták: 
Minden anyagban 

megtartandó 

A kiemelt jelentőségű épüle-
tek anyagában megtartandó, 

egyébként kiselejtezendő 

Minden anyagból 
kiselejtezendő 

Ügyviteli vonatkozású irat-
fajták 

 
külzetlap, előzéklap, 
aláírólap, címlap, borítólap 
tartalomjegyzék (tervjegy-
zék), létesítményjegyzék 

  
 
 

X 

  
 
esetleges egyéb iratok, 
lényegtelen feljegyzések, 
jegyzetek 
  

 
Jogi vonatkozású iratfajták 

 
megbízólevél (másolata) 
műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv 
használatba adási okirat 
(üzembehelyezési okmány) 

  
 
 
 

X 

  
 
kiviteli szerződés 
általában minden egyéb 
irat 
  

Pénzügyi vonatkozású irat-
fajták 
 
költségvetési főösszesítő 
végszámla-főösszesítő 
  
  

  
 

X 

  
gazdasági mutatók (épí-
tési költségmutatók) 
költségbecslés (előmé-
ret-ktsv.), a költségek 
összesítője; a ktsv. és 
részletezése 
a pénzügyi bonyolítás 
iratanyaga (szerződések, 
számlák stb.) 
(utolsó) részszámla 
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A műszaki tervezés iratai 
 

műleírások (berendezésiek 
is!) 
műszaki leírások (általában) 
műszaki vizsgálati szakvé-
lemények (talajfeltárás, elő-
tervezés stb.) 

  
 létesítménnyel kapcsolatos kutatási 
tervek, (elő)tanulmányok, vizsgála-
tok, elemzések (feladata, szerepe, 
helyrajzi, helytörténeti kapcsolatai, 
településpolitikai jelentősége stb.) 
  
  

 
 beruházási program 
a kevésbé lényeges ré-
szek műszaki leírása 
(útburkolat, villámvéde-
lem könnyen cserélhető 
szerkezet stb.) 
  

 
Az építőipari kivitelezés 
iratai 
 
 
 
 
 

X 
  

  
fontosabb állásfoglalás, vélemény-
rögzítés (tervezői nyilatkozat, véle-
ményeltérési nyilatkozat, jegyző-
könyv) 
építési napló (főleg a műszaki elle-
nőri bejegyzések) 
lényegesebb fegyelmi ügy (pl. szak-
vélemények, különösen mellékletek-
kel, fényképpel) 
  

  
általános előírások, 
szabványok 
elrendezési terv (organi-
záció), hálózatterv, 
ütemterv 
az építés bonyolításának 
iratanyaga (munkaszer-
vezés, gép- és anyagfor-
galom, levelezés, naplók 
stb.) 
munkahelyátadási jkv. 
 

RAJZOS RÉSZ 
 

Iratfajták: 
Minden anyagban 

megtartandó 

A kiemelt jelentőségű épü-
letek anyagában megtar-

tandó, egyébként kiselejte-
zendő 

Minden anyagból kise-
lejtezendő 

Általános tervek, a tervla-
pok általában 
 
helyszínrajz (vázrajz), kör-
nyezettérkép, elhelyezkedé-
si vázlat 
helykijelölési, kitűzési váz-
lat (rétegvonalas főleg!) 
beépítési tömegvázlat, ut-
cakép-terv stb. 
  

  
 
átdolgozott, módosított, munka-
közi tervek 
  
  
  

  
felesleges vázlatok, többlet-
példányok 
elrendezési (organizációs) 
terv 
a megállapíthatóan elbon-
tott felvonulási épület tervei 
mellékes részletek (pl. cso-
móponti rajzok) 
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Építésztervek: a falak, a 
nyílászárók és a berendezés 
tervei 
alaprajzok: (szintenként) 
(alulnézet is) 
nézetek (külsők, belsők; 
véghomlokzat, kiterített 
nézet, távlati kép stb.) 
metszetek 
bontási tervek 

  
részlettervek: lábazat, orom, 
párkány, tető, kémény, lépcső 
(pl. kőszükséglet), erkély, korlát, 
kerítés, pergola, álmennyezet 
stb.; színezési terv 
szakipari részletek: asztalos-, la-
katos- stb. megrendelések (kon-
szignációk) 
bútorzat, díszítés, felszerelés, be-
rendezés stb. tervei 
  

  
idomozási tervek (idomter-
vek): alaprajzok homlokza-
tok 
térfogatszámítás, anyagis-
mertetés 
  
  

Szerkezeti tervek: a tartó-
szerkezetek tervei (statikus-
tervek) 
alapozási tervek (mélyépí-
tési tervek) 
födémtervek 
kiváltások, tartóelemek, ge-
rendák tervei (részletrajzon 
is) 
lépcsővasalási, erkélyvasa-
lási tervek 

  
a tetőszerkezet, fedélszék tervei 
a kevésbé lényeges vasbeton-
részletrajzok (kisebb aknák, csa-
tornák, medencék, tartályok stb.) 
  
  

  
vaskimutatás (önmagában) 
  
  
  

Gépésztervek 
Csapadék- és  
szennyvízelvezetési tervek, ivó-
víz- és egyéb (tüzivíz-, iparivíz- 
stb.) vezetéki tervek,  
gáz- és olajvezeték-tervek, táv-
fűtési tervek 
alaprajzi vetület és külső 
csatlakozás (alapvezeték, 
betáplálási rendszer) 
(nyomvonalrajzok) 
 Központifűtés-tervek, szellőzési 
(pára- és porelszívási) tervek 
  Villamoshálózati tervek  (vi-
lágítás, erőátvitel, távbeszélő 
stb.) 
külső csatlakozás 
 Villámvédelem 
 Egyéb tervek 
Műalkotások elhelyezésé-
nek tervei 
  

  
  
  

X 
  
alapvezeték 
a hagyományos fűtés (kályhafű-
tés) tervei 
  

X 
  
a villámhárító tervei 
  
Tereprendezési (udvarrendezési) 
tervek 
Zöldterületrendezési (kiültetési) 
tervek 
Utak tervei; hossz- és kereszt-
szelvények, burkolati rétegtervek 

  
  
  
függőleges csőtervek 
a berendezések, gépek, esz-
közök gépészeti tervei 
  
függőleges csőtervek 
a berendezések gépészeti 
tervei 
  
alaprajzi vetület 
kapcsolási vázlatok; a be-
rendezések tervei 
  
  
  

X 

 


