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ERDÉLYI SZABOLCS 

 
AZ MNL KOMÁROM-ESZTERGOM 
MEGYEI LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT 
MŰSZAKI IRATOK FORRÁSÉRTÉKE 

 

 

Az MNL Komárom–Esztergom Megyei Levéltár tervtára a térképtárral, mikrofilmtár-
ral stb. együtt a Gyűjtemények fondfőcsoportban található. Míg a térképeket zömmel a 
levéltárosok által kialakított térképtárban őrizzük, s csak kevés részük lehet az irat-
anyagban, a tervek jelentős része az iratokkal együtt az iratképző fondjában találhatók, 
s csak töredékük különgyűjtve. Legfőképpen igaz ez az 1950 után készült tervekre. Ez 
utóbbiak a megyei tanács, a városi tanácsok, a járási tanácsok, a községek, a tervező, a 
kivitelező vagy a lakásfenntartó vállalatok anyagában vannak, gyakran azon belül is el-
különülő tervtári-műszaki dokumentációs részként. Megemlítendő az ajándékozás ré-
vén levéltárunkba került tervanyag is, de nem hagyhatjuk ki a vállalatok, szövetkezetek, 
intézmények anyagában található saját épületekre, beruházásokra vonatkozó tervanya-
got sem. 

Tervtár 

A tervtár anyagának összetételét több tényező alakította ki. 

 Méret, főként, ha vastag, kemény kartonra készült. 

 Más levéltárból átküldött, vagy a saját anyag rendezése során előkerült tervek, 
amelyeknek az eredeti irattári helye nem volt megállapítható vagy más ok foly-
tán nem voltak besorolhatók a bennlévő iratanyagba (az iratképző iratanyaga, 
amelybe a terv tartozik, nincs a levéltár őrizetében). 

 Valamilyen szempont szerinti kiemelés. 

Az itt található tervek alapján feltételezhető, hogy a városi levéltárban őrzött városi 
tervtár képezte az alapját, s ez kiegészült a máshonnan előkerült anyagokkal. 

 A tervtári gyűjteményben a magánházak rajzai csekély mennyiségben képviseltetik 
magukat, s azok is csaknem teljes egészében esztergomi építtetők házait ábrázolják. 

Régen létezett, ma már nem látható híres épületek (Fehér Bárány fogadó), a II. világ-
háború során felrobbantott hidak rajzai mellett tervpályázatokra érkezett pályamunkák 
(gyalogsági laktanya – később Granvisus Látszerészeti Eszközök Gyára – 19. század 
vége; Rákóczi tér rendezése 1930 körül, közvágóhíd) meg nem valósult tervei is talál-
hatók itt. 

 A középületek tervrajzai között egyházi építkezések (Prímási palota, Bibliotéka, 
Belvárosi plébániatemplom vagy a ma lakóházként fennálló papi nyugdíjas otthon – 
Aradi tér 1.), oktatási intézmények (Bencés gimnázium, Petőfi utcai óvoda és napközi 
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– Boronkay alapítvány, Leánynevelő intézet, Szent István Gimnázium, József Attila 
Általános Iskola), laktanyák (tűzoltó laktanya, rendőr laktanya, tiszti üdülő), hivatalok 
(városháza, polgármesteri lakóház – Deák F. u. 3., szenttamási városháza), kórházi 
épületek (Simor utcai szegényház, Kolos-kórház) építési, felújítási, átalakítási tervei 
mellett hidak (Hévíz-patak kis-dunai torkolata előtti híd, Kossuth híd, Kolos híd), 
szobrok és emlékművek (Szentháromság-szobor, Sobieski-emlékmű, Mattyasovszky-
emlékmű) rajzai is megtalálhatók. 

 Szintén itt kaptak helyet a Takarékpénztár Széchenyi téren álló épületének tervraj-
zai, a Lőrinc utcai takarékpénztári bérpalota pályázati tervei s kiviteli rajzai vagy az 
esztergom-kertvárosi üveggyár (később hadifogoly-, majd szovjet katonai tábor), va-
lamint a repülőtér épületeinek tervei. 

 Esztergomi Takarékpénztár épülete 1860–1862-ben épült Hild József pesti épí-
tész tervei szerint romantikus stílusban. Kivitelező építésze Prokopp János volt. Ez 
volt Esztergom első bérháza. A háromszintes épület főhomlokzata a Széchenyi térre, a 
másik a Kossuth Lajos utcára  néz. A homlokzatok tengelyében lévő két kapu egyúttal 
a város főtere és főutcája közötti átjárást is biztosítja. Az első emeletet hivatali helyisé-
gek foglalták el, míg a többi rész bérlakásnak készült. 

 A volt Komárom vármegye tervrajzai az iratokkal együtt szlovákiai levéltárakban 
találhatók. Levéltárunk őrizetében a ’20-as, ’30-as évekből származó rajzok tisztviselői 
lakóházakat (bánhidai főjegyző, dunaalmási körorvos), iskolákat (Bánhida, Tarján), hi-
vatali épületeket (bánhidai községház, komáromi adóhivatal) ábrázolnak. 

 Hasonlóan csekély számban jelennek meg Esztergom vármegye községei is. Ezek 
között is iskolák (Dorog, Nyergesújfalu), hivatalok (nyergesújfalui községház) vagy 
ipari rendeltetésű épület (pilismaróti hajórakodó, sárisápi malomhíd) találhatók. A Pár-
kányi járásból csak két épülettel kapcsolatban őrzünk itt anyagot a párkányi főszolgabí-
rói hivatal, valamint a gyivai elemi iskola építéséről. 

Esztergom Város Tervtára 

Ezen a címen két sorozatot őrzünk: Közművek – 8,4 ifm, és Épületek – 19,99 ifm. 
Mindkét sorozat az eredeti irattári jelzet (betű és sorszám) szerinti sorrendben. A jelze-
tet a terület vagy az épület megnevezése alapján alakították ki. Itt tekintettel kell lenni 
az egykori és mai megnevezések közötti különbségre funkció-, illetve utcanévváltozás 
miatt, valamint ugyanazon közterület eltérő szempontú megnevezésére (Bazilika kör-
nyéke – Várhegy, Rákóczi tér – Városközpont [VKP]). A Közművek sorozata további 
alsorozatokra tagolódik: IV/21 útépítés; IV/22 csapadékvíz-elvezetés, vízrendezés, ár-
vízvédelem; IV/23 hídépítés; IV/24 hőellátás; IV/25 vízellátás; IV/26 szennyvízelve-
zetés; IV/27 villamosenergia-ellátás, IV/28 műemlék-helyreállítás, IV/29 parkosítás, 
térrendezés. Az Épületek sorozatát irattári jel nélküli rendezési tervek, kisajátítások 
anyaga, illetve egyéb, inkább a közművekhez sorolható tervanyag követi. 
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Komárom Város Tervtára 

A Trianoni békeszerződést követő határmódosítás után lett önálló a Magyarországon 
maradt városrész, amelynek jogállását 1924. május 13-án rendezték, ekkortól rendezett 
tanácsú város. 1939. július 15. és 1944. szeptember között egyesítették a Duna két 
partján lévő Komáromot. 1945-től ismét önálló. 1950-től járási székhely, 1977-től 
Szőny községgel egyesült. 

V. 104. Komárom Város Mérnöki Hivatalának iratai (1900) 1921–1950 3,65 ifm 

 Iktatott iratok 1921–1926 eredeti iktatóval és mutatóval, 1927–1949 levéltárban 
készült mutatóval ellátva. 

 1920–1938 között a korábbi hétutcás településből 40 utcás város lett. A fejlődést 
dokumentáló tervek közül megemlítem a vágóhíd (1925), laktanya (1926), rendőrség, 
bíróság (1929), városháza (1929) épületét. 

 Komárom város székháza 1929-ben neobarokk stílusban épült, benne a pénzügy-
igazgatóság is helyet kapott (és itt működik a Komárom Városi Fióklevéltár is) 

XXIII. Komárom Városi Tanács VB. Tervtár 1960–1990 

 A tanács műszaki osztályának anyagából a levéltárban különgyűjtött és darabszin-
tű raktári jegyzékkel ellátott. Középületek (12,96 ifm, 108 doboz); közművek (4,56 
ifm, 38 kisdoboz); regionális vízmű (RV, 2,64 ifm, 22 doboz); utak, járdák (13 doboz, 
1,56 ifm); rendezési tervek (V/A, 43 tekercs); rendezési tervek (RT, ); kisajátítások (15 
doboz, 1,80 ifm); parkosítás (0,36 ifm, 3 doboz); egyéb települések tervanyaga (1,08 
ifm, 9 doboz); egyéb települések rendezési terve (0,36 ifm, 3 kisdoboz); épületek pau-
szos tervrajzai (21 tekercs) 

Tata város tervtára 

Az 1954-től város tervtára 5,16 ifm (43 kisdoboz) 1970-es, 1980-as évek városi építke-
zései: tanácsi lakások, közművek, óvoda, Eötvös gimnázium tornaterem bővítés. 

Tatabánya város Tervtára 

A fióklevéltárat 1992-ben alapították, 1995-től önálló városi levéltár. 

Ajándékozás által levéltárba került tervek 

XV.11. Pick József-féle gyűjtemény, amely ugyan fotókat és írásos anyagokat is tartal-
maz, jelentős részét mégis a dorogi bányához kapcsolódó műszaki emlékek rajzai (bá-
nya épületei, bányászotthonok, tisztviselőlakok, bányászlakások, kultúrházak, község-
házák, iskolák, templomok) teszik ki. Az anyag mennyisége 2,73 ifm 35 rajztartóban. A 
gyűjtő az anyagot sajátos módon rendezte, s az általa elkészített jegyzék tíz példányban 
könyvként is napvilágot látott. A dorogi szénbánya és jogelődei az Esztergom-
Szászvári Kőszénbánya Rt., a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Dorogi Igazgatósága által 
építtetett, kivitelezett tervek feltehetően a bánya anyagában az Országos Levéltárban 
találhatók meg, mégis Dorog és környéke építészeti emlékeire vonatkozóan figyelemre 
méltó gyűjtemény. 



E r d é l y i  S z a b o l c s  

 

54 

A Gáthy Zoltán tervezte Dorogi Bányatemplom építése 1924-ben kezdődött, s az el-
készült templomot 1931-ben szentelték fel. A II. világháborúban toronysisakja elpusz-
tult, a háború utáni újjáépítéskor kisebbel pótolták. Az eredetihez hasonló toronysisak 
2000 decemberében került a helyére. 

Tervező vállalatok 

XXIX.25. Győri Tervező Vállalat Soproni Irodája 5,20 ifm mennyiségű iratanyaga na-
gyobbrészt a Komáromi Kőolajipari Vállalat almásfüzitői, illetve szőnyi létesítményei-
nek terveit tartalmazza, az üzemi épületek mellett a szőny-almásfüzitői lakótelep 
hőtávvezeték-hálózata, munkásszálló, művelődési ház, szakmunkásképző intézet. 

 Még nincs a levéltár őrizetében az Esztergomban működött Komárom Megyei 
Tervezőiroda iratanyaga (KOMTERV), csak a tervek jegyzékével rendelkezünk. A 
KOMTERV a rendszerváltozás után több vállalkozássá bomlott szét, ez a tervtár 
anyagát is negatívan érintette. A megmaradt terveket őrző jogutód kft-vel azonban jó 
az együttműködés. 

Kivitelező vállalatok és szövetkezetek 

A két legnagyobb megyei kivitelező vállalat a KOMÉP (Komárom Megyei Építőipari 
Vállalat) és a KOMBER (Komárom Megyei Beruházási Vállalat) volt. Az előbbi irat-
anyaga a Nógrád Megyei Levéltárhoz került, tervanyag nem található benne. A 
KOMBER anyagából az 1950-es évek építkezései kerültek levéltárunk őrizetébe, har-
madrészben Tsz építkezések, a többi bolt, középület (kultúrház, kórház, iskola, óvoda, 
tatai edzőtábor, tatabányai megyeháza), az új lakóépületeket szinte csak a tatabányai la-
kótelep épületei képviselik, több lakás-átalakítást, felújítást pl. Esztergomban is végzett 
a vállalat (6,60 ifm). 1952-ben átszervezték, jogutódja a Komárom Megyei Beruházási 
igazgatóság lett, amelynek tervanyaga a Komárom Megyei Tanács VB Tervosztályában 
12,84 ifm terjedelemben található. 1950-es, 1960-as évek egész megyét érintő beruhá-
zásainak tervei: lakótelepek, iskolák, művelődési házak, majki kastély felújítása stb. a 
települések betűrendjében. 

 Megemlítendő a Dorogi Szénbányák Szolgáltató Üzeme (XXIX.3.) 1959–1989 
9,04 ifm-ből 4,8 ifm (40 doboz) kiviteli terveket tartalmaz Dorog és környékéről, en-
nek jelentős része esztergomi épület. A dorogi beruházások között ÁBC-áruház 
(1967), Ifjúsági társasház (1967), Zalka lakótelep (1968), Pilis Áruház (1972), Béke la-
kótelep (1973–1974), Magyar Hanglemezgyártó Vállalat raktár (1981), Templom téri 
84 lakás (1987) a szocialista iparvárossá alakulás jellemző épületei. A környékbeli tele-
pülések közül Sárisápon kultúrház (1959); Csolnokon postahivatal (1971); Nyergesúj-
falun általános iskola (1971), rendelőintézet (1974–1975), ÁBC (1975); Annavölgyön 
templom (1973); Piliscséven óvoda (1979) építését végezte a vállalat. Esztergomban 
megemlítendő a Kályhagyár (1976–1977), a városközpont szanált épületei helyén 
emelt Bástya áruház (1975–1980), a Tanítóképző Főiskola Kollégiuma (1987–1988) 
építése; az egykori zsinagóga, később Technika Háza, ma Művelődési Ház felújítása, 
átalakítása (1979). 
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A kisebb, zömében telephelyük környékén tevékenykedő építőipari szövetkezetek kö-
zül kettő anyagában találhatók tervrajzok: 

 Az XXX. 1. Esztergomi Építőipari Szövetkezet iratanyaga Esztergom és környé-
ke (Béke téri lakótelep, Keresztény Múzeum, Sportcsarnok, Szemüvegkeretgyár, Vá-
rosközpont) beruházásai mellett számos fővárosi középület (BKV Hungária úti telep, 
MTA Izotóp Intézet, Szociológiai Intézet, KÖGYÓ Számítóközpont) és visegrádi, 
dobogókői, tatabányai hotel tervrajzait tartalmazza (11,40 ifm). 

 A XXX. 7. Tardosbányai Ipari és Építő Kisszövetkezet inkább a megyén belüli, 
annak is inkább a nyugati részén tevékenykedett a győri megyei kórház és a hajdúszo-
boszlói saját üdülő kivételével. A tervanyagban műemléképületek (tatai Cifra malom, 
Czégényi malom, Majk-pusztai műemlékegyüttes, bikolpusztai Reviczky kúria), lakások 
(tatai bányászlakások), iskolák (tardosbányai általános iskola süttői tanműhely), vállala-
tok (tatabányai bányagépgyár, Alukohó, dorogi szénbánya, esztergomi Labor MIM) 
mellett híd (Gyermely) templom, orvosi rendelő vízmű (Tardosbánya) művelődési ház 
(Tatabánya) tervrajzai találhatók (3,96 ifm). 

Ingatlankezelő vállalatok 

XXIX. 42 Esztergomi GAMESZ és jogelődei 

Az Esztergomi Ingatlankezelő Vállalat 1949. október 1-én kezdte meg működését. Az 
1950-es évek elején összesen 345 házingatlan 1447 db bérleménnyel került állami tu-
lajdonba és a vállalat kezelésébe. 1952-ben megszervezték a javítórészleget. 1953. július 
1-én a Kertészeti Vállalat és a Köztisztasági Vállalat beolvadása után Esztergomi Kö-
zséggazdálkodási Vállalat (1966-tól Városgazdálkodási Vállalat) néven működött to-
vább. Feladata volt az állami tulajdonú tanácsi kezelésben lévő ingatlanok, lakásbérle-
mények kezelése, karbantartása, a város tisztántartása és a kertészeti gazdálkodás. 

 1968-ban a városi tanács Költségvetési Üzemet alapított a tanácsi kezelésben lévő 
épületek felújítására. Feladatai voltak még egyéb magasépítési, mélyépítési és útépítési 
munkák; homok, kavics- és kőbánya üzemeltetés; parképítés, parkfenntartás. 

1978-ban a két vállalatot Esztergomi Városgazdálkodási Vállalat néven egyesítették. 

 1983. január 1-vel alapították az Esztergomi GAMESZ-t a részben önálló tanácsi 
intézmények (iskolák, óvodák) gazdasági-műszaki ellátására. Feladata volt az intézmé-
nyek működési költségeinek biztosítása, bérnyilvántartás, épületek karbantartása, ki-
sebb felújítások elvégzése. Tevékenységi köre kibővült az 1992. november 1-el meg-
szüntetett városgazdálkodási vállalat feladataival. 

 Az összetett és bonyolult szervtörténetet tükrözi a tervtár is. Benne az 1950-es 
évek államosított ingatlanainak 1-1 alaprajzot, esetleg elektromos tervet tartalmazó la-
káskialakítási tervrajzaitól a nagy lakótelep építkezések vastag, műszaki leírásokkal, 
költségvetésekkel és tervjegyzékkel is ellátott kiviteli tervdokumentációjáig. 

 Darabszintű selejtezése és rendezése 2010-ben történt. Ennek során leválasztot-
tuk a duplumokat úgy, hogy a legjobb állapotú tervek maradjanak meg, de azok a pél-
dányok is, amelyeken a kivitelezés során végrehajtott változtatásokat átvezették. 197 
csomóban mintegy 19,20 ifm anyagból a duplumok selejtezése után maradt 16,08 ifm, 
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amit savmentes dobozokban helyeztünk el. 123 csomó utca, házszám szerint rende-
zett, 24 csomó vegyes tervtöredékeket tartalmazott, 40 csomóban a közintézményekre 
vonatkozó terveket gyűjtötték. 

A munka végeztével excel táblázat készült a következő oszlopokkal: 

dobozszám, 
tervszám, 
cím, 
egykorú utca, házszám 
rendezéskori utca, házszám 
dátum. 

A kialakított sorozatok: közművek, lakóépületek, lakótelepek, középületek. 

 A lakótelepek épületeinek azonosítása jelentette a legnagyobb problémát. A lakó-
telepek utcái ugyanis csak az épületek elkészülte után kaptak nevet, a házak eszerinti 
házszámot. Esztergomban az Aranyhegyi lakótelep a legbonyolultabb építési történe-
tű, hisz házai az 1950-es évek közepétől az 1960-as évek második feléig épültek. Egy-
egy rész építése is több ütemben – a két ütem közben gyakran jelentős változtatások-
kal – épült. Ez talán az építési technológiának vagy az anyagi források ütemezésének, 
szűkösségének köszönhető. Ennél egyszerűbbek a ’80-as évek lakótelep-építkezései, 
amikor a lakótelep részeit gyors egymásutánban változtatás nélkül, az eredeti koncep-
ció szerint húzták fel (Budai lakótelep, Béketéri lakótelep, Bánomi lakótelep). A gyor-
saságban közrejátszhatott a házgyári technológia. Az épületek azonosítását a meglévő 
vagy épülőfélben lévő házakat, határoló utcákat is feltüntető beépítési terv teszi lehe-
tővé. Ennek hiányában – ha rendelkezésre áll – az organizációs terv is használható, de 
van, mikor a külső közművekhez való csatlakozást ábrázoló tervrajzok segítenek az 
épület beazonosításában. 

Alaprajzokat találunk az ingatlanértékesítések sorozatban is. 

 Egy-egy jelentős műemlék épület felújítási anyaga is nagyobb mennyiségű terv-
anyagot jelenthet. Ez több különböző tervfajtát foglal magában, amelyek tervrajzai – 
főleg az alaprajz, metszetek vonatkozásában – gyakran átfedik egymást. Az aktuális ál-
lapotról felmérési tervek készültek, ehhez fényképfelvételeket is készíthettek és épület-
történeti kutatást is végezhettek. A felújításra, hasznosításra tanulmánytervek készül-
tek. Az átalakítást, felújítást megelőzően statikai, faanyagvédelmi szakvéleményeket 
kértek, ezekhez is készülhettek fényképfelvételek. Ezt követte az engedélyezési, majd a 
kiviteli terv. Koránt sem biztos azonban, hogy a tervezett felújítás megvalósult. Példa-
ként említem a Deák Ferenc u. 1–3. épületet, az Obermayer házat, amely 1767-ben ba-
rokk stílusban épült és 1934–1944-ben az esztergomi polgármesterek otthona volt. 

 A Bazilika körül lévő térrel, a Várheggyel kapcsolatosan is több terv keletkezett. 
Köztük megtalálhatók a Sötétkapu mellett a Bazilika elé felvezető kőlépcső, vagy a Ba-
zilika melletti ivókút terve. Sokszor felmerülő probléma volt a Sötétkapu két oldalán 
lévő pincerendszer szigetelése és hasznosítása. Különböző évekből fennmaradt meg-
valósult és tervezőasztalon maradt tervrajzok is találhatók ebben a gyűjteményben ép-
púgy, ahogy a Bazilika előtti tér kertészeti tervei is. A pincerendszer vízszigetelésére, 
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idegenforgalmi hasznosítására készült tervek azért különösen érdekesek, mert az irat-
anyag rendezés idején folyt a felújítása. 

 XXIX.43. Oroszlányi Költségvetési Üzem (1974) 1984–1990 (1993) 3,36 ifm (28 
kisdoboz). 

Zömében az autóbusz-pályaudvar és az NKR (nagyközösségi antenna rendszer) tervei 
találhatók itt, mellette a városi tanács épületének rekonstrukciója és közműtervek. 

 XXIX.44. TESZO Rt. (Tatai Településszolgáltatási Részvénytársaság, 1990-ig Ta-
tai Városi Tanács VB Költségvetési Üzem) 5,04 ifm (42 kisdoboz) Ábécé rendben a 
városi lakótelepekre, műemléképületek felújítására, közintézmények épületeire, szabad-
téri színpadra, szennyvíztisztító telepre vonatkozó tervek. Ezeken kívül a környékbeli 
településeken lévő óvodák, iskolák, orvosi rendelők tervei; Balatonszepezden úttörő-
tábor, Balatonvilágoson üdülő. 

Bányaműszaki Felügyelőségek (KBF) 

A bányakapitányságokat 1949-ben megszüntették, helyükbe a Nehézipari Minisztérium 
bányarendészeti kirendeltségei léptek. A négy bányakapitányság székhelyén kívül (Bu-
dapest, Miskolc, Pécs és Salgótarján) még öt helyen hoztak létre bányarendészeti ki-
rendeltségeket (Ajka, Dorog, Várpalota, Ózd, és Tatabánya, majd 1952-től Veszprém), 
ezek közül kettőt Komárom megyében Dorog és Tatabánya székhellyel. Nevük 1952-
ben Bányarendészeti Felügyelőségekre, 1953-ban Kerületi Bányaműszaki Felügyelősé-
gekre változott. 1978-ban a Tatabányai KBF illetékessége Győr-Sopron megye, Komá-
rom megye a dorogi járás kivételével és Fejér megye bicskei járása területére, a Dorogi 
KBF Komárom megye dorogi járása és Esztergom város területére terjedt ki. Ezen kí-
vül a tatabányai KBF felügyelte az Oroszlányi Szénbányák márkushegyi bányaüzemét, 
a dorogi KBF pedig az utasítás mellékletében felsorolt Komárom megyei (Tatabánya 
város kivételével) és Fejér megye Bicskei járási külfejtéses (agyag-, kavics-, homok-, 
mészkőmurva-, dolomit) bányákat is.1 1982-ben megszűnt a Dorogi Kerületi Bánya-
műszaki Felügyelőség, illetékességi területét a Tatabányai KBF vette át (1986-ig a Ta-
tabányai KBF Dorogi kirendeltségeként működött).2 1989-ben kibővült a Tatabányai 
KBF illetékessége a szénbányászati tevékenység felügyelete területén, ekkor ugyanis az 
Oroszlányi Szénbányák Márkus hegyi bányaüzeme mellett a Zsámbék térségében foly-
tatott a szén kutatására és feltárására irányuló bányászati tevékenységet is hozzá utal-
ták.3 1990-ben a Tatabányai KBF illetékessége Győr-Sopron és Komárom megyék te-
rületére terjedt ki. A Dorogi Szénbányák, az Oroszlányi Szénbányák és a Tatabányai 
Bányák létesítményei szintén hozzá tartoztak, függetlenül attól, hogy ezek melyik me-
gye területén feküdtek.4 1993. június 12-től a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
törvény hatálybalépésével a bányaműszaki felügyelőségek neve bányakapitányságokra 

                                                 
1 Az OBF elnökének 1978-as utasítása az illetékességi területek megállapításáról 2/1978. OBF szám. 
2 (Győr-Sopron megye, Komárom megye, Fejér megye bicskei járása és az Oroszlányi Szénbányák már-
kushegyi bányaüzeme.) Az OBF elnökének 1982-es utasítása az illetékességi területek megállapításáról 
6/1982. OBF szám. Hatályos 1982. július 1. 
3 Az OBF elnökének 1988-as utasítása az illetékességi területek megállapításáról 2/1988. OBF szám. 
4 63/1990. (III. 27.) MT rendelet. 
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változott, s számuk is lecsökkent, tatabányán a Veszprémi Bányakapitányság Tatabá-
nyai Kirendeltsége működött, amely 1997-ben meg is szűnt.5 

 XXIV. 302. Tatabányai Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség iratai 1949–1989 
 63,57 ifm. 

 XXIV. 303. Dorogi Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség iratai 1949–1982   
 12,64 ifm 

Ennek a több mint 70 iratfolyóméternek a jelentős része műszaki dokumentáció: 

üzemzavar elhárítási tervek, MÜT (műszaki üzemi terv), komplex szemlék, létesítési 
engedélyek (épület, gép, berendezés bányatérség), beruházási tervek. A szénbányákra 
vonatkozó dokumentáció a bányák iratanyagával az Országos Levéltárban is megtalál-
ható, de a helyi külfejtéses vállalati és Tsz bányák egyedüli forrása lehet a bányaműsza-
ki felügyelőségek iratanyaga. 

Egyéb gazdasági szervezetek saját tervanyaga 

A nagy múltú Ácsi Cukorgyár (XXIX.2.) – amely az államosítás előtt a Patzenhoffer 
Fiai Ácsi Cukorgyára (XI.7.) nevet viselte – 23,08 ifm iratanyagának jelentős része 
(21,72 ifm) 2015-ben került levéltárunk őrizetébe. A cukorgyár beruházásairól 3 ifm 
található évek szerint rendezve. Létesítményenként rendezett tervanyag 1,2 ifm. Utób-
biban üzemi épületekre (növényi fehérje üzem, dobszűrő épület, gépműhely) illetve a 
kiegészítő létesítményekre (tűzoltószertár, étkezde, munkásszálló, kultúrépület, Nap-
közi Otthon, iparvágány). Mindkettőre jellemző, hogy főként az 1950–1963 közötti 
évekből tartalmaz dokumentációt. Ezeken kívül a puhacukor üzem 1 doboznyi anyaga 
említendő 1983–1986-ból. 

 XXIX.11. Szerszámgépipari Művek, azaz SZIM Esztergomi Marógépgyár, álla-
mosítás előtt Petz Művek. A felszámolás alatt lévő vállalattól 1997-ben átvett irat-
anyagból gépi berendezések (5 és 10 t daru) 4 doboznyi tervet 2000-ben az Esztergomi 
Szerszámgépgyár Kft. visszakért. Az iratanyagban található műszaki dokumentáció fő-
ként üzemi épületekre vonatkozó építési átalakítási, rekonstrukciós terveket (öntöde, 
nagycsarnok, érsekvadkerti gépjavító csarnok, festőműhely); egyéb épületek építési 
terveit (kazánház, konyha, irodaépület, fürdőépület, üzemorvosi rendelő, munkásszál-
lás, csónakház, Búbánatvölgyi üdülő); a gyár helyszínrajzait valamint a gyár termékei-
nek és gépeinek, berendezéseinek dokumentációját tartalmazza. Ezeken kívül dolgozó-
inak társasházat épített (1974), Esztergom egyik nagy vállalataként kivitelezőként is 
részt vett; és a Kiss János utcai óvoda bővítését, átalakítását (1973) is a vállalat végezte. 

 MIKROMED (XXIX.14.) és elődei az Elektromos Készülékek és Mérőműszerek 
Gyára (EKM) 1958-ban az Esztergomi Béke téren a volt déli kanonoksor épületét 
kapta meg s alakította relégyárrá, az udvaron csarnok épült. 1961–1963 között az esz-
tergomi Labor MIM-hez (Műszeripari Művek), majd az EMG-hez (Elektronikus Mé-
rőkészülékek Gyára) csatolták 1977-ig, amikor a MEDICOR ELFI-hez (Elektronikai 
és Finommechanikai Gyára) került. A gyár főépületének tervrajzai (statika, átalakítás 
1958–1960; tetőfelújítás 1975, 1984, főépület felújítás 1981) mellett az udvaron felépí-

                                                 
5 19/1994. (VIII. 5.) IKM rendelet, 48/1997. (IX. 10.) IKIM rendelet. 
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tett csarnok bővítésére (1969), a Prímás szigeten létesített sportpálya beruházására 
(1974–1978, 1984), egyéb belső átalakításra (számítógépterem 1988–1989, galván fel-
újítás 1990–1991) vonatkozó tervek mellett 1958–1992 között keletkezett műszaki rajz 
dokumentáció pausz és fénymásolt példányait találhatjuk. Egykor a gyárban dolgozó 
nyugdíjas mérnök segítségével rendeztük az itt gyártott eszközök, berendezések 137 
rajzlaptartóban és 163 iratrendezőben tárolt rajzdokumentációit. 

 XXIX.18. Komáromi Lenfonó Vállalat iratai 0,36 ifm drávaszabolcsi, fenékpusz-
tai műszaki tervek. 

 XXIX.20. Lábatlani Cement- és Mészművek 0,48 ifm kőörlő malmok és gépek 
rajzai. 

 XXIX.21. KIMÉV (Komárom Megyei Ipari Melléktermék-feldolgozó és 
Építőanyagipari Vállalat) 0,88 ifm felsőgallai, vértesszőlősi, alsógallai, (Tatabá-
nya),esztergom-tábori kőbányák bányaművelési térképei, központi telep épületeinek 
tervei 1959–1977. 

 XXIX.22. Komárom Megyei Kályhacsempegyártó és Építő Vállalat 4,2 ifm anya-
gában műszaki terv ábécé rendben gyártmányokról, berendezésekről; beruházás 1960–
1979 évekből 0,96 ifm terjedelemben. 

 XXIX.23. Tokodi Üveggyár (Pannonglas Rt) beruházási, műszaki fejlesztési iratai: 
a 7,2 ifm zöme gyári létesítmények műszaki dokumentációja 1953–1988 közötti évek-
ből, mellette a vállalat köré kiépült település lakóépületei (1955–1978, 2,04 ifm), óvo-
da-bölcsőde, a közeli nyergesújfalui óvoda (0,36 ifm) tervrajzai találhatók. 

 XXIX.31. MÁV Fatelítő Vállalat Tokodi Üzeme 0,36 ifm műszaki rajzok 1907–
1944. 

 XXIX.108. Kristály Vendéglátó Vállalat. A Tatabányai Vendéglátó Vállalatba 
1961-ben beolvadt a Tata és Vidéke Vendéglátóipari Vállalat, majd 1972-ben a Dorog 
és Vidéke Vendéglátó Vállalat beolvadásával Kristály Vendéglátó Vállalat néven mű-
ködött tovább. 1,20 ifm tervanyag 1960–1989 közötti esztergomi, tatabányai, komá-
romi, oroszlányi vendéglátóhelyek, kisvendéglők, éttermek, falatozók, borozók. Külön 
megemlítendők az esztergomi Fürdőszálló és a Martos Flóra középiskolai kollégium 
felújítására vonatkozó tervek. 

 XXIX.51. Esztergomi Strandfürdő iratai. Ajándékozás útján került a levéltárba a 
strandfürdő mintegy 2 doboznyi tervanyaga 1960–1975 közötti évekből. A darabszintű 
rendezés során derült ki, hogy a fele duplum, de így is értékes terveket találhatunk 
benne. A Strandfürdőt a 20. század első felében az Esztergomi Takarékpénztár építet-
te és üzemeltette. Műemléki védettségű uszodájának tervrajzát a takarékpénztár 
(XI.42.) anyagában őrizzük. Ugyanitt a székház átalakítására vonatkozó tervek is meg-
találhatók. Ez az iratanyag vásárlás útján került a levéltár őrizetébe. 

 XXIX.604. Kisbéri Állami Gazdaság 2,40 ifm; telepenként a vállalat beruházásai 
(tehénistálló, szervízműhely, terményszárító, magtár, szolgálati lakás stb.) Kivitelező-
ként Kisbéren lakás, rendőrség, a tanács épülete. 
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 XXIX.611. Bábolna Rt 1950–2005 11,16 ifm főként mezőgazdasági beruházások, 
boltok Bábolnán Győrött, Budapesten. Bábolnán kivitelezőként: szabadidőközpont, 
lakótelep, gyógyszertár. 

 XXX.201. Úszó Falu Tsz (Esztergom) iratai 1961–1998 0,36 ifm feltáratlan mű-
szaki dokumentációt tartalmaz. 

 XXX.206. Szőnyi MgTsz. Sertéstenyésztés, illetve homok és kavicsbánya létesít-
ményei 0,96 ifm. 

Pénzintézetek: 

XXIX.238. Állami Fejlesztési Bank (Veszprém) 1971–1980 0,72 ifm gátőrház (Eszter-
gom), növényvédő állomás (Tata, Tatabánya), tatai edzőtábor és fedett uszoda, vízmű 
(Tatabánya–Oroszlány–Tata). 

XXIX.239. Budapest Bank Rt. Tatabányai Fiókja 1982–1990 3,12 ifm: Oroszlányi, 
Dorogi, Tatabányai Szénbányák, Nagyegyháza bányászati beruházásai. 

 

MELLÉKLET 
ESZTERGOM ARANYHEGYI LAKÓTELEP 

Msz. Megnevezés Dátum 

70/6-E Esztergom III., IV., V., XII., XIII. sz. épület 1955–1956 

791/1 Esztergom, Aranyhegyi lakótelep 1959 

864 Esztergom 96+32 lakás 1960 

864/1 Esztergom 32 lakás 1960 

864/2 Esztergom 96 lakás 1960 

959/1 Esztergom Aranyhegyi lakótelep 1a-1b jelű épület 1961 

959/2 Esztergom Aranyhegyi lakótelep 2a, 2c jelű épület 1961 

1429 Esztergom, Aranyhegyi ltp. 50 lakás B1, B2, C jelű épület 1963–1965 

1586/1 Esztergom, Aranyhegyi ltp. 14 lakás 1964–1965 

1586/3 Esztergom, Aranyhegyi ltp. 9 lakás beruházási program 1964–1965 

1636/A Esztergom Aranyhegyi lakótelep 263 lakás I. ütem 1964 

1636/B 
Esztergom Aranyhegyi lakótelep 263 lakás I. ütem – Módo-

sított 
1964 

5200 Aranyhegy 271 lakás 1966 

7075 Aranyhegy 320 lakás / Aranyhegy 108 lakás 1967 

 


