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Bevezető 

A 20–21. század fordulóján a levéltárak is folyamatosan változnak, az infokommuni-
kációs forradalomnak köszönhetően pedig egyszerre pozícionálhatják magukat nemze-
ti és nemzetközi (európai) szinten, miközben alapfeladataik továbbra is megmaradtak.1 
A gazdasági, a politikai és a társadalmi feltételek, elvárások, igények és lehetőségek át-
alakultak, ami kihatással van a levéltárak nemzetközi kapcsolataira, azok lehetőségeire, 
céljaira és eredményeire. 2012. október 1-jén létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár, ami 
új helyzetet és egyben új lehetőségeket eredményezett a magyar levéltárügy nemzetközi 
képviselete számára.  

 A Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi kapcsolatai magukban foglalják az ún. 
„hagyományos” feladatokat (bilaterális kapcsolatépítés), de az európai integrációhoz 
kapcsolódó „új” kihívások, feladatok és egyben lehetőségek (pl. Internet) is megjelen-
tek. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár a múltból számos 
feladatot örökölt: pl. a hungarika kutatások, illetve a megyei levéltárak regionális, határ 
menti kapcsolatai. A régi és az új feladatok fókuszában továbbra is az örökségvédelem 
kérdése áll, amit a nemzetközi téren az európai és egyetemes kulturális örökség része-
ként kell bemutatni. Legfőbb célunk tehát az, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár helye, 
rangja és tekintélye a 21. század kihívásai közepette tovább erősödjön a nemzetközi 
kapcsolatok terén.2 A tanulmány célja ezen összetett feladatok ismertetése.3  

                                                 
1 CHARLES KECSKEMÉTI ET LAJOS KÖRMENDY: Les écrits s’envolent. La problématique de la conservation 
des archives papier et numériques. Favre, 2014. 98–91. 
2 KÖRMENDY LAJOS: Nemzetközi levéltári kapcsolatok Európában. Levéltári Közlemények 63. évf. 1992. 1–
2. sz. 97–109. 
3 A tanulmány elkészítéséhez köszönetet mondok kollégáimnak, akiknek segítsége nélkül ez a munka nem 
készülhetett volna el.  Ez jól példázza, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi kapcsolatai milyen 
sokrétű és összetett munkát jelentenek. A tanulmány elkészítésében segítségemre voltak: Arany Krisztina, 
Csősz László, Fiziker Róbert, Kovács Tamás, Marton-Szabó Dorottya, Mikó Zsuzsanna, Ólmosi Zoltán, 
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A nemzetközi kapcsolatok fejlődéstörténete, 
a nemzetközi környezet változásai 

A Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi kapcsolatainak története a levéltár történeté-
vel együtt alakult és alakul napjainkban is. A levéltár nemzetközi kapcsolatai a törté-
nelmi korszakok sajátosságait is magukon viselik, mintegy visszatükrözik az általános 
történeti eseményeket. A 20. században kialakult a nemzetközi kapcsolatok szerkezete, 
de míg a század első felében a nyugati kapcsolatrendszer elsődlegessége volt a jellem-
ző, a 20. század második felében kényszerűen a közép- és kelet-európai kapcsolatok je-
lentősége növekedett meg.4 A 20. század végén és a 21. század elején a nemzetközi ta-
pasztalatcsere és együttműködés új dimenzióba került, és a globalizált, az internet által 
összekötött virtuális világunkban fontosabb, mint valaha, ami a Magyar Nemzeti Le-
véltár nemzetközi feladatait is alapvetően meghatározza.5 Ennek okait az alábbiakban 
lehet megfogalmazni.  
1. Az adatbázisok és segédletek annál hatékonyabbak, minél inkább integráltak, vagyis a nem-

zeti határokat túllépve összeurópai (és nemzetközi) szinten is használhatók.  
2. Az új – elsősorban az elektronikus levéltárakra vonatkozó – kutatások költségei rendkívül 

nagyok, a tartós és nemzetközileg is érvényes szabványok kidolgozása csak nemzetközi össze-
fogással lehetséges.6 

 A levéltár nemzetközi kapcsolatai ugyanakkor a hagyományos formában, bilaterá-
lis és multilaterális szinten is megjelennek, vagyis a régi/hagyományos és az új formá-
kat nem lehetséges, és nem is szükséges egymástól elválasztani. A Magyar Nemzeti 
Levéltár nemzetközi szervezetekben és az európai integrációs együttműködésben, nemzeti levéltá-
rakkal kialakított bilaterális kapcsolatokban és a megyei levéltárak által kialakított regionális 
együttműködésben egyaránt meg tudja fogalmazni azokat a sajátosságokat, amelyek a ma-
gyar levéltárügyet jelentik.  

A Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi kapcsolatainak értékrendje  
és célrendszere, szervezeti kérdések 

A Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi kapcsolatainak szereplői: 1. Főigazgató, aki 
irányítja az intézmény nemzetközi kapcsolatainak kiépítését és fejlesztését. 2. Főigazga-
tó-helyettes(ek), aki(k) szintén részt vesz(nek) a nemzetközi kapcsolatok intézésében. 
3. A megyei igazgatók, akik elsősorban a regionális kapcsolatok kiépítésében játszhat-
nak kiemelt szerepet. 4. Főosztály- és osztályvezetők, akik a felső vezetők utasításai ér-
telmében egyedi alkalommal képviselhetik a levéltárat. 5. Nemzetközi referens(ek), 

                                                                                                                            
Puskás-Paulik Ágnes, Rácz György, Reisz T. Csaba, Szabó Csaba, Szatucsek Zoltán, Szepesiné Simon 
Éva. 
4 LAKOS JÁNOS: A Magyar Országos Levéltár története. Magyar Országos Levéltár. Bp., 2006. 407–413., 440–
441. 
5 NORA, PIERRE: Küldetés és kihívás: A levéltár a mai társadalomban Eredeti megjelenés: Comma 2003 –
2/3. 47–49. A francia nyelvű tanulmány magyar fordításban: Levéltári Szemle, 56. évf. 2006. 1. sz. 4–6.; 
KÖRMENDY LAJOS: A levéltárak filozófia és funkcióváltozásai a 20. és 21. század fordulóján. Levéltári 
Szemle, 56. évf. 2006 2. sz. 4–13. 
6 http://mnl.gov.hu/kapcsolatok/nemzetkozi_leveltari_kapcsolatok.html (dr. Körmendy Lajos) (Letölt-
ve: 2016. március 16.) 
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aki(k) a nemzetközi tárgyalások, megbeszélések, utak előkészítőiként a szervezési fela-
datok jelentős részét intézi(k), illetve elméleti és felkészítő anyagokat készíthetnek) a 
vezetői igényeknek megfelelően.7 A Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi ügyeinek 
hatékonyabb intézése érdekében 2016. október 24-én létrejött a Nemzetközi kapcsola-
tok és Európai Uniós projektek igazgatósága, amelyet Igazgató irányít, szorosan 
együttműködve a Főigazgatói titkársággal.8 

A Magyar Nemzeti Levéltár a küldetésnyilatkozata értelmében az ország demok-
ratikus intézményrendszerének részeként, a nemzeti kulturális örökség őrzőjeként kí-
ván a 21. század modern levéltára lenni, és a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában 
az alábbi alapelveket fogalmazza meg: „Hagyományos iratanyagaink tömeges digitali-
zálása és elérhetővé tétele révén online kapcsolódni kívánunk a hazai és európai tarta-
lomszolgáltatók kínálatához. […] Aktív szereplői kívánunk lenni a szakmai képzésnek 
és közéletnek, használói a nemzetközi levéltári közösség eredményeinek és hozzá kí-
vánunk járulni a közösségi tudás gyarapításához. […] A levéltári anyag megismerésé-
nek biztosítását a külföldi és a hazai érdeklődik lehető legszélesebb köre számára.”9  

Ez egy hosszú, nemzeti és nemzetközi tényezőket magában foglaló komplex fo-
lyamat következtében valósulhat meg, amelyben a hagyomány tisztelete és a korszerű 
követelmények elfogadása alapvető feladatunk. A Magyar Nemzeti Levéltár is kiemelt 
célként és feladatként kezeli a levéltári anyag külföldi és belföldi megismertetését az 
érdeklődők lehető legszélesebb köre számára, és a közönségkapcsolati tevékenység, il-
letve a sokrétű szolgáltatások fejlesztése révén egy vonzó, nyitott és együttműködésre 
kész intézmény képének a kialakítására törekszik. Ebben a feladatban a nemzetközi 
kapcsolatok az eszközt jelentik. Az UNESCO 2011. november 10-ei, 36. ülésszakán 
elfogadott nyilatkozat alapján a kulcsszavak a nyitottság, a dinamizmus, az együttmű-
ködés, a megújulás és a szakmai ismeretek bővítése.10 Ezen elvek alapján kiemelt fela-
dat a Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi integrációjának erősítése. A fő célok az 
alábbiak: 
1. A Magyar Nemzeti Levéltár és a magyar levéltárügy megismertetése bilaterális és multilaterális 

szinten, az európai integrációs folyamat erősítése. 
2. Széleskörű szakmai együttműködés kiépítése más országok levéltáraival. Tudományos (levéltári 

és történettudományi), közművelődési, informatikai, állományvédelmi területeken szerzett ta-
pasztalatok megismerése és kicserélése. 

3. Nyelvtanulás, hagyományápolás. 
4. Nyitottság más kultúrák megismertetése és befogadása iránt. 
5. Informatikai tapasztalatok szerzése és bővítése. 
6. A szakmai fejlődés érdekében a levéltárosok számára a kapcsolatépítés lehetőségének megterem-

tése. 

                                                 
7 http://mnl.gov.hu/kozadat/tevekenyseg_mukodes/szmsz.html (Letöltve: 2017. január 10.) 
8 Uo. Az MNL Szervezeti és Működési Szabályzata. Budapest 2016. 15., 18-19. 43-44. 
9 http://mnl.gov.hu/mnl/ol/rolunk (Letöltve: 2016. április 1.) 
10 http://www.ica.org/en/universal-declaration-archives Déclaration Universelle sur les Archives. (Le-
töltve: 2016. április 11.) 
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Hivatalos kapcsolatok rendszere. 
Bilaterális és multilaterális együttműködés 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár, illetve jogelődje, a Magyar Országos Levéltár évtizedek 
óta részt vesz nemzetközi szakmai szervezetek munkájában, és 2015–2016-ban is en-
nek keretében fejlesztette nemzetközi kapcsolatrendszerét. A Levéltár meghatározó 
szerepet vállal a levéltáros szakma nemzetközi fórumain,11 amelyet a Közép távú 
szakmai tervben lefektetett alapelvek szerint rangsorolt. 2015. június 19–21. között, 
Rigában került sor az Európai Nemzeti Levéltárak vezetőinek 31. találkozójára 
(EBNA) és az European Archives Group (EAG) szakértői megbeszélésére, amelyen 
Szatucsek Zoltán képviselte az intézményt. Az EBNA és az EAG együttes ülését 2015. 
október 11–13-án, Luxemburgban rendezték meg, Mikó Zsuzsanna főigazgató asz-
szony és Szatucsek Zoltán részvételével. 2016-ban is aktív szerepet vállaltunk a nem-
zetközi levéltári együttműködésben, Pozsonyban (2016. november 27–29.), Hágában 
(2016. június 5–7., 21.) és Brüsszelben (2016. április 16.) vettünk részt az EBNA és az 
EAG ülésein. 
 A DLM Fórum Rigában tartotta éves közgyűlését 2015. június 16–17-én, amelyen 
Szatucsek Zoltánt újraválasztották a Fórum elnökévé. Az őszi taggyűlést Luxembo-
urgban, október 14–15-én rendezték meg, és részt vettünk a 2016. június 6–9. között 
megtartott hágai éves taggyűlésen,12 illetve Oslóban a DLM Fórum és az E-ARK kö-
zös szakmai munkaülésén, (2016. november 15–17). Az Európai Állományvédelmi 
Vezetők (Informal meeting of European Heads of Conservation, EHC) megbeszélése-
in Szlabey Dorottya képviselte Magyarországot. Rigában 2015. június 25–26-án 7. alka-
lommal rendezték meg az európai állományvédelmi vezetők szakmai tanácskozását, 
ahova Európa 10 országából érkeztek delegáltak. A megbeszélés során a résztvevők az 
állományvédelem aktuális kérdéseit vitatták meg és megismerhették az Európai Unió 
egyes tagállamainak gyakorlati tapasztalatait, az eltéréseket és a hasonlóságokat. Fon-
tosnak tarjuk azt, hogy újraindítsuk a nemzetközi állományvédelmi kapcsolatainkat.  
 A Magyar Nemzeti Levéltár aktívan vesz részt az európai összefogással megvaló-
suló fejlesztési projektekben is, így az Európai Levéltári Portált fejlesztő, 2015-ben be-
fejeződött APEX projektben, a páneurópai elektronikus levéltári szabványokat meg-
alapozó E-ARK projektben, és más kutatás-fejlesztési projektek előkészítésében is. Az 
MNL 2015. szeptember 7–9-én az Országgyűlés Hivatalával és az ELTE-vel együtt 
rendezte meg az APEX záró-konferenciáját, amelyen Európából és a tengerentúlról 
177 küldött vett részt.13  
 Az APEX és E-ARK projektek a nemzetközi kapcsolataink szélesítését szolgál-
ták, és a projektet fókuszában az európai integráció levéltári területen való erősítése és 
fejlesztése állt. A projektek során a fő célunk az volt, hogy egy közös európai portált 
hozzunk létre, amihez ehhez közös fogalmakat kellett kitalálni, s ez egy hosszú szak-

                                                 
11 A Magyar Nemzeti Levéltár 2015. évi munkajelentése III. 13. fejezet (kézirat) 67–69. 
12 http://www.dlmforum.eu/index.php/home/all-events/66-dlm-annual-general-meeting-luxembourg-
14-15th-october-2015. http://www.dlmforum.eu/index.php/home/all-events/34-annual-general-
meeting-2015-riga-latvia (Letöltve: 2016. április 11.) 
13 http://apex2015budapest.mnl.gov.hu/ (Letöltve: 2016. április 11.) 
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mai egyeztetés során alakult ki. Az E-ARK projekt 2017. január végéig tart, és az elekt-
ronikus iratok kezelésének egységesítésére, a közös európai szabványok kidolgozására 
irányul, amiben a Magyar Nemzeti Levéltár mellett szlovén, norvég, dán és észt levél-
tárosok vesznek részt. A projekt folytatásaként a következő célunk a szakmai eredmé-
nyek terjesztése, az integráció erősítése lesz. 

A Magyar Nemzeti Levéltár tagja az International Centre for Archival Research 
(ICAR-US) egyesületnek is.14 Az ICAR-US projektjei közül az ENARC (2011–2015) 
projekt záró-konferenciájára és a Co:op nyitómegbeszélésére, 2015. április 27–29-én, 
Prágában került sor. A Co:op pályázat végrehajtásához az MNL OL-ban és a megyei 
tagintézményekben a kapcsolattartók kijelölése megtörtént. A 2014–2018 futamidejű 
új projekt célja, hogy a szakmai és a felhasználói közeg közötti kommunikációt erősít-
se, javítsa.15 2016 folyamán ezen a területen is aktív tevékenységet folytattunk, nem-
zetközi konferenciát szerveztünk Marburgban, és részt vettünk az MNL Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Levéltár nemzetközi levéltári napján 2016. október 18-án.  

2015-től – hosszú szünet után – a Magyar Nemzeti Levéltár ismét részt vesz a 
Nemzetközi Levéltári Tanács munkájában. 2015-ben Mikó Zsuzsanna képviselte az in-
tézményt a Forum of National Archivists (FNA) tanácskozásán, Szatucsek Zoltán az 
E-ARK Advisory Board Meetingen adott elő. (Reykjavík, Izland, 2015. szeptember 
27–29.)16  

A nemzetközi szervezetekkel kialakított szakmai kapcsolataink egyrészt a nem-
zetközi életben kiemelten fontos személyi kapcsolataink építését, másrészt az európai 
integrációs folyamatnak a levéltári szakterületen történő fejlesztését, modernizációját 
szolgálják.  
 A Magyar Nemzeti Levéltár kétoldalú kapcsolatai részben a külföldi partnerin-
tézményekkel, részben határon túli műhelyekkel való kapcsolatot jelentik, amelyek el-
sősorban a határon túli magyar vonatkozású levéltári anyag feltárására, publikálására, 
tudományos együttműködésre irányulnak. A felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, székelyföldi, 
délvidéki, horvátországi és burgenlandi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepe 
van a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeinek, az integráció pozitív hatása 
ezen a területen jó érzékelhető. 2017 elején a Magyar Nemzeti Levéltár 17 érvényes 
nemzetközi szerződéssel rendelkezik. Az elmúlt évtizedek alatt a megyei levéltári tagin-
tézmények különböző szintű és különböző programok megvalósítására irányuló nem-
zetközi szakmai kapcsolatokat építettek ki külföldi levéltárakkal, társintézményekkel, 
szakmai szervezetekkel. Ezek a kapcsolatok a 2012-es intézményi integráció után a 
Magyar Nemzeti Levéltár egészének a nemzetközi pozícióját erősítik, és pozitív hatás-
sal vannak a megyei tagintézmények nemzetközi megítélésére is. 
A Magyar Nemzeti Levéltár fontosnak tartja, hogy kedvező geokulturális helyzetét ki-
használva aktív levéltárdiplomáciai tevékenységet folytasson és Kelet–Nyugat között 
hídfő szerepet töltsön be. Ezzel párhuzamosan prioritásként kezeljük, hogy az újon-
nan alakult balkáni országokkal (Szerbia, Macedónia, Montenegró, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország, Szlovénia) új alapokra helyezve fejlesszük kapcsolatainkat. 

                                                 
14 http://icar-us.eu/en (Letöltve: 2016. április 11.) 
15 http://mnl.gov.hu/hirek/co_op_palyazat_kutatotermi_fejleszteseink, (Letöltve: 2016. április 11.) 
16 http://www.ica.org/en/forum-national-archivists, http://www.ica2015.is, (Letöltve: 2016. április 11.) 
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Fontosnak tartjuk az albán-magyar, a bolgár-török, illetve a 2015–2016-ban új lendüle-
tet kapott török-magyar levéltári együttműködést is. A régió országainak közös múltja 
ugyanis számos, eddig még ki nem használt lehetőséget teremt a levéltárközi kapcsola-
tok építése tekintetében, és a magyar levélárakban nagyon sok forrás található ezen or-
szágok történetére vonatkozóan is. A levéltári kutatást segíti a határon túli 
fondjegyzékek kiadása is, melynek befejezése 2018–2019-re várható, és tervben van a 
sorozatnak egy közös digitális publikálása, ami hosszú távon könnyebbé teszi a hozzá-
férést.17  

Ennek az együttműködésnek a keretében kapott új lendületet a magyar-román le-
véltári együttműködés. A Magyar Nemzeti Levéltár és a Román Nemzeti Levéltár 
2011. július 13-án Gyulafehérvárott írt alá együttműködési megállapodást az erdélyi 
vonatkozású levéltári fondok, állagok, sorozatok, valamint gyűjteményes fondok jegy-
zékének szerkesztési és kiadási szabályai tárgyában. A középtávú, 2014. december 31-
éig tartó együttműködés keretében a két fél kinyilvánította, hogy kiemelt programnak 
tekinti az 1918/1919-ig keletkezett és a tudományos kutatás számára hozzáférhető 
romániai, illetve magyarországi közlevéltárakban őrzött, Erdélyre vonatkozó levéltári 
iratanyagok feltárását és a jegyzék megjelentetését.  

A megjelentetésre kerülő sorozat címe: Az 1918/19 előtti Erdélyre vonatkozó fondok 
és gyűjtemények jegyzékei. A felek a 2014-ig szóló együttműködési szándékot 2017-ig 
meghosszabbították. 2015. november 26-án Románia Nemzeti Levéltára, a Magyar 
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Magyar Nemzeti 
Levéltár „Hungarica-kutatás, avagy haszontalan segédletek gyártása?” címmel konferenciát 
rendezett, amelynek keretében bemutatták a sorozat első három (Maros, Hargita, Má-
ramaros megyék) kötetét. Kiadás alatt van a magyarországi közlevéltárakban található, 
Erdélyre vonatkozó - különösképpen az MNL Országos Levéltára iratanyagát érintő -, 
több kötet terjedelmű fondjegyzék is.18 A magyar-román levéltári kapcsolatokat is erő-
síti a Székelyföld története című szintézis elkészítése, amit a székelyudvarhelyi polgár-
mester kezdeményezett, amikor 2012 februárjában személyesen kereste fel a Magyar 
Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Levéltár és az 
MTA BTK Történettudományi Intézet vezetőit, hogy támogatást kérjen a kiadvány el-
készítéséhez. A szerkesztőbizottság valamennyi ülésén részt vett Reisz T. Csaba, aki a 
kötet olvasószerkesztői munkálatait végezte. A háromkötetes mű 2016. június 2-án je-
lent meg.19 

A balkáni nyitás keretében vettük fel a kapcsolatot az Albán Nemzeti Levéltárral, 
és technológiai transzfer révén igyekszünk aktív szerepet játszani az albán levéltári ál-
lományvédelem megújításában. Bulgáriával hagyományosan jó levéltári kapcsolatokat 
ápolunk, és a magyar forradalom és szabadságharc hatvanéves évfordulójára emlékez-

                                                 
17 http://ujkor.hu/content/magyar-dokumentumok-karpat-medence-leveltaraiban (Letöltve: 2017. január 
12.) 
18 Uo., ill. http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/konferencia_hungarika_kutatas (Letöltve: 2016. április 11.)  
19 A háromkötetes mű ismertetése itt olvasható, http://szekelyfoldtortenete.hrmuzeum.ro/ (Letöltve: 
2017. január 9.) A köteteket könyvbemutatókon mutattuk be Erdély több városában, Budapesten és Bé-
csben. 
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ve, a Szófiai Magyar Kulturális Intézettel közösen egy 1956-os kiállítást rendeztünk 
Szófiában. 

A magyar-török kapcsolatok szintén hosszú hagyományokra nyúlnak vissza, a két 
ország nemzeti levéltára közötti kapcsolatfelvétel a kétezres évek elején kezdődött, 
majd rövid hullámvölgy után, 2015–2016 folyamán újabb lendületet kapott, amiben a 
török partner aktivitása is kiemelkedő. A 2015-ben, Isztambulban rendezett levéltári I. 
világháborús kiállításon levéltári iratokkal és Szatucsek Zoltán révén előadással vettünk 
részt. Megkezdődött a Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüvel (Török Állami Levéltári 
Igazgatóság) közösen egy török–magyar együttműködés kereteinek kidolgozása. A tö-
rökországi események miatt azonban a kétoldalú szerződés még nem került aláírásra. 
2016 folyamán munkacsoport keretében megkezdődött egy török–magyar levéltári ki-
advány szerkesztése, amelyben a Magyar Nemzeti Levéltár néhány tagintézménye is 
részt vett (MNL Bács–Kiskun Megyei Levéltára, MNL Baranya Megyei Levéltára, 
MNL Heves Megyei Levéltára, MNL Pest Megyei Levéltára). A kiadvány elkészült és 
2016 decemberében megjelent Isztambulban. A kötet 162 dokumentum fotóját és tö-
rök, illetve magyar nyelvű fordítását tartalmazza 532 oldalon. Ez a kiadvány nem csak 
a nemzetközi kapcsolataink szempontjából számít jelentősnek, hanem a Magyar Nem-
zeti Levéltár érintett intézményeinek szakmai integrációját is erősítette, és egy hosszú 
távú szakmai kapcsolatépítés alapjait is megteremtette. 

Különlegességnek számít és a Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi tekintélyének 
növekedését mutatja, hogy 2015 novemberében az Ománi Szultánság három munka-
társa járt tanulmányúton a Magyar Nemzeti Levéltárban, ahol elsősorban az elektroni-
kus levéltári rendszer működését tanulmányozták. Az algériai Nemzeti Levéltár fő-
igazgatója 2015 szeptemberében az APEX konferencia keretében folytatott tárgyalá-
sokat egy kétoldalú szerződés megkötéséről, ami a két ország kapcsolatainak történeté-
re vonatkozó magyarországi és az algériai levéltári iratok feltárását, és egy közös for-
ráskiadvány megjelentetését célozza. Az algériai belpolitikai helyzet változásai miatt az 
algériai fél egyelőre a szerződés megkötésének halasztását kezdeményezte. 

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei a saját hagyományaik alapján 
szintén aktív nemzetközi kapcsolatépítést végeznek. Ezek a kapcsolatok a Magyar 
Nemzeti Levéltár regionális nemzetközi kapcsolatait erősítik, de komplex összefüg-
gésben vannak a levéltár nemzetközi kapcsolatainak egészével. Ezek az együttműködé-
sek részben konkrét programok megvalósítására (közművelődési tevékenységre, kiállí-
tások megrendezésére, konferenciák lebonyolítására, tudományos előadások tartására, 
rövid távú szakmai együttműködésekre, digitalizálásra, adatbázis-építésre, hungarika 
kutatásra) irányulnak. A környező országok levéltáraival, levéltárosaival kialakított kap-
csolatok egy jelentős része azonban nem hivatalos partnerségi kapcsolat, hanem sze-
mélyes szimpátia, elköteleződés által életre hívott összeköttetés. Az alábbi megyei tag-
intézmények rendelkeznek nemzetközi kapcsolatokkal:  

 

1. MNL Baranya Megyei Levéltár az Eszéki Állami Levéltárral. 

2. MNL Békés Megyei Levéltár az Aradi Levéltárral. 

3. MNL Csongrád Megyei Levéltár a Szabadkai, Zentai, Nagybecskereki Levéltárak-
kal és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetével (Rzeszów). 
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4. MNL Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár a Burgenlandi Tartományi Levéltárral. 

5. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára a Pozsonyi Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárá-
val. 

6. MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára a Nyitrai Állami Kerületi Levéltárral, 
illetve a Komáromi Fióklevéltárral. 

7. MNL Nógrád Megyei Levéltára a Losonci, Nagykürtösi és Besztercebányai Levél-
tárral. 

8. MNL Somogy Megyei Levéltára a Rijekai Levéltárral. 

9. MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár a Kárpátaljai Állami Levéltár Ung-
vári és Beregszászi Levéltárával. 

10. MNL Vas Megyei Levéltára a Burgenlandi Tartományi Levéltárral és Könyvtárral, 
illetve a Maribori Területi Levéltárral. 

2015-ben kiemelten fontos feladat volt a kárpátaljai opisz fordítási projekt szervezése, 
amelyet az MNL Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Levéltárával együttműködve, annak 
kezdeményezésére indítottunk el. A projekt eredményeként Budapesten aláírták az uk-
rán–magyar általános levéltárügyi megállapodást, amelynek szakmai koordinációja, a 
dokumentumok előkészítése is a munkacsoport keretében folyt. Emellett felmerült egy 
további, nagy jelentőségű projekt, a kárpátaljai egyházi anyakönyvek digitalizálásának 
lehetősége is. Ennek kapcsán a Magyar Nemzeti Levéltár vezetősége megbeszélést és 
egyeztetéseket folytatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárral, a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület Levéltárának igazgatójával és a Szent Athanáz Görög-
katolikus Főiskola rektorával. A kárpátaljai egyházi anyakönyvek digitalizálásával kap-
csolatban előzetes felmérés és tájékoztató munkaanyag készült Kujbusné dr. Mecsei 
Éva részvételével.  

Hungarika kutatások, 
nemzetközi levéltári tanulmányok, levéltári delegátusok 

 
A Magyar Nemzeti Levéltár kiemelt feladatként kezeli a hungarika vonatkozású adat-
gyűjtést. Az előző évek gyakorlatától eltérően, ebben a 21. század elején már elsődle-
gesen a digitalizálás, illetve az adatbázisok és a fondjegyzékek készítésében való 
együttműködés terén lehet érdemben előre lépni. A Magyar Nemzeti Levéltár részt 
vesz a Horvát Tudományos Akadémia Társadalom- és Történettudományi Intézet 
Történettudományi Osztályának 2019-ig tartó projektjében (Sources, Manuals and Studies 
for Croatian History from the Middle Ages to the End of the Long Nineteenth Century), amelynek 
része a hungarika jellegű horvátországi levéltári anyag feltárása és forráskiadása 
(Tallóci fivérek okmánytára). A Hungarika munkacsoport számára továbbra is kiemelt 
partner a Szlovák Állami Levéltár. A magyar-szlovák együttműködés keretében a szlo-
vák–magyar mikrofilmcsere 2015. évi memorandumának szövegét véglegesítették, 
személyes és írásos egyeztetések során a Magyar Nemzeti Levéltár véleményezte a 
szlovák partner ajánlatát az elmúlt években felgyűlt másolati hátralékának kiegyenlíté-
sére.  

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára felkérést kapott a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikáért felelős Államtitkárságának keretében az OSZK szakmai irá-
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nyításával működő Mikes Kelemen Program levéltárszakmai koordinációjára.20 A pro-
jekt során a Levéltár munkatársai oktatást tartottak a kiválasztott, kiküldendő kutatók 
számára, véleményezték az egyéni kutatási terveket, közreműködtek a dokumentáció 
előkészítésében.  

Kiemelten fontosnak tartjuk az emigránsiratok feltárását és gyűjtését. 2011-ben és 
2013-ban az ITHAKA program keretében Kovács Eleonóra és Reisz T. Csaba végzett 
iratfeltárást és rendezést az Amerikai Egyesült Államokban.21 Tárgyaltunk a 
Massachussetsi Magyar Egyesület vezetőségével az egyesület iratanyagának hazaszállí-
tása kapcsán. A lisszaboni magyar nagykövetségen tárolt, Újpétery Elemér22 hagyaték-
kal kapcsolatban is egyeztetéseket folytattunk a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium 
illetékeseivel, az anyag jelenleg a minisztérium szakkönyvtárában van, a levéltári irat-
anyag reményeink szerint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába fog kerül-
ni. 2016 novemberében az elmúlt 15 év folyamán a levéltárba került emigránsiratokról 
„Bővülő történelem” címmel vándorkiállítást nyitottunk meg, amely a megyei tagintézmé-
nyek ez irányú tevékenységét is bemutatja.23  

Nemzetközi kapcsolataink sajátos területét jelenti a 2001-től elindult, holokauszt 
vonatkozású iratok feltárásában való részvétel, és a válogatott dokumentumok mikro-
filmezése. Az International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) magyarországi 
szakmai tagjaként a Levéltár részt vett a szervezet rendezvényein. Csősz László révén 
ugyancsak részt veszünk a European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) pro-
jektben. A Holokauszt 70 projekt alapján a washingtoni United States Holocaust 
Memorial Museummal a Magyar Nemzeti Levéltár vezetősége 2015-baen megújította a 
2001-ben kötött együttműködési megállapodást. Az együttműködés keretében tovább 
folyik a magyarországi holokauszt történetére vonatkozó levéltári források feltárásában 
való közreműködés, és az azokról történő másolatkészítés. Ugyancsak a Holokauszt 
70. évfordulója kapcsán írt alá együttműködési megállapodást a Magyar Nemzeti Le-
véltár főigazgatója a jeruzsálemi Yad Vashem Intézettel. 

Priosritásként kezeljük a nemzetközi továbbképzéseken való részvétel, ezek a 
szakmai ismeretszerzést és az idegennyelv-tudás fejlesztését egyaránt szolgálják. Ezen a 
területen a környező országok lehetőségeit kell kihasználni (pl. a szlovéniai levéltárak-
kal, illetve a lengyel kollégákkal), de fontos, hogy a hagyományos német kapcsolatok 
mellett az angolszász és a frankofón világgal is szorosabb kapcsolatokat építsünk ki.  

2013 óta Reisz T. Csaba képviseli az intézményt a Trieszt-Maribor-i Nemzetközi 
Levéltári Intézet vezető testületében.24 Ez az Intézet 1986-ban jött létre, elsősorban 
levéltári technikai és más szakmai kérdések megvitatására. Az Intézetet 1992-ben újra-
szervezték, új nevet kapott, és 2005-től Triesztben működik, jelenleg 20 tagállama van. 
Az intézet a fiatal levéltárosok számára évente egyhetes nemzetközi levéltári iskolát 

                                                 
20 http://www.nemzetiregiszter.hu/mikes-kelemen-program (Letöltve: 2017. január 9.) 
21http://mnl.gov.hu/kozadat/tevekenyseg_mukodes/palyazati_beszamolok/ithaka_program_2013.html 
22 Újpétery Elemér (1911–2001). Diplomata, szociográfus. Emlékiratait 1987-ben jelentette meg a Magve-
tő kiadó “Tények és tanúk” sorozatában. Ld. http://amibajank.hu/2016/01/19/dr-ujpetery-elemer-
diplomata-kovetsegi-titkar-szociografus/ (Letöltve: 2017. január 9.) 
23http://www.nemzetiregiszter.hu/emigrans-iratokkal-bovitett-tarlat-lathato-az-orszagos-leveltarban (Le-
töltve: 2017. január 9.) 
24 http://www.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=72&L=1 (Letöltve: 2016. április 11.) 
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szervez, amely a szakmai ismeretek elmélyítésén túl a személyes kapcsolatok erősítését 
is szolgálja.  

Ugyancsak fontosnak tarjuk a párizsi „stage”-okon való részvételt, ahol a 
frankofón világ levéltári gyakorlatával ismerkedhetünk meg.25 A magyar-francia levél-
tári kapcsolatok fejlesztése érdekében Éric Fournier, a Francia Köztársaság nagyköve-
te 2016. november 10-én hivatalos látogatást tett a Magyar Nemzeti Levéltárban, és 
kezdeményezte a magyar levéltárosok aktívabb részvételét a franciaországi levéltári 
képzéseken.26  

Történelmi hagyományaink alapján a német kapcsolatok építését stratégiai kér-
désként kezeljük. Hagyományosan jó kapcsolatokat ápolunk Ausztria, Bajorország, 
Baden-Württemberg, Szászország és Türingia levéltáraival. Újdonságot jelentenek a 
2012-től Észak-Rajna-Westfália levéltárával kiépített kapcsolataink, ami azért bír nagy 
jelentőséggel, mert Németország második legnagyobb és legmodernebb levéltárát je-
lenti. A többi levéltárral kialakított kapcsolatainkat az észak-rajna-westfáliai levéltárral 
kialakított együttműködés tapasztalataira építkezve kívánjuk továbbfejleszteni, nagy 
súlyt helyezve a kétoldalú szakmai tapasztalatcserére (pl. közművelődés, állományvéde-
lem, digitalizálás területén), melynek keretében magyar kollégák mehetnek Düssel-
dorfba és német kollégák érkezhetnek a Magyar Nemzeti Levéltárba. 

A magyar kulturális diplomácia irányításának kiemelt intézménye a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcso-
latokért Felelős Helyettes Államtitkársága, így a velük kiépítendő kapcsolat alapvető je-
lentőségű a Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi kapcsolataiban.  

A levéltári delegátusok a Magyar Nemzeti Levéltár nagykövetei. Feladataikat, jo-
gaikat és kötelességeiket a kétoldalú szerződések, illetve a hazai minisztériumok utasí-
tásai (pl. 1/1999 (KK.7.) NKÖM utasítás) szabályozzák. A legkorábbi a bécsi delegá-
tus az 1926-os badeni szerződés alapján,27 amely a delegátus működésének  feltételeit a 
nemzetközi jog alapján szabályozza. 2014-ben Oross András levéltáros személyében a 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára küldött levéltári delegátust, aki folytatja 
elődje (Fazekas István) munkáját.28 2016-ban két (szeptember 26–28., november 15–
16.), a Bécsi Magyar Történeti Intézet által szervezett tudományos konferencián vet-
tünk rész és tartottunk előadást. A bécsi delegátus fő feladata az ausztriai magyar vo-
natkozású levéltári források kutatását segítő levéltári segédletek készítése. 

A 20. századi magyar történelem megértése szempontjából talán a legfontosabb a 
moszkvai delegátus működése, aki 2003-tól a Moszkvai Magyar Levéltári Intézet kere-
tében végzi önálló költségvetéssel a munkáját. A moszkvai levéltári képviselő kiválasz-
tásában fontos változást jelentett, hogy 2016-ban – a bécsi delegátus kiválasztásának 
gyakorlatát követve – a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának munkatársa 

                                                 
25http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Formation-continue-et-internationale-
en-patrimoine/Stages-internationaux/Stage-technique-international-d-archives (Letöltve: 2017. január 
13.) 
26http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/a_francia_koztarsasag_nagykovetenek_latogatasa_a_magyar_nemzeti
_leveltarban (Letöltve: 2017. január 10.) 
27 Ress Imre: A Monarchia levéltári öröksége. A Badeni egyezmény létrejötte, (1918–1926). Magyar Országos Le-
véltár, Bp., 2008. p. 512. 
28 http://mnl.gov.hu/kapcsolatok/kulfoldi_leveltari_intezetek/ausztria.html (Letöltve: 2017. január 13.) 
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ment ki Moszkvába Siklósné Kosztricz Anna személyében. A bécsi delegátusunk 
munkájához hasonlóan az ő feladata is a tudományos kapcsolatok építése, de munká-
jában a hangsúly a hungarika vonatkozású iratok feltárására helyeződik, míg Bécsben a 
levéltári segédletek készítését tekintjük prioritásnak. Moszkvában a gazdasági kapcsola-
tokra, a KGST működésére, a II. Világháborúra és a GULAG-ra, illetve a rendszervál-
tozás történetére vonatkozó levéltári források feltárására, és másolatban a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába való küldésére helyezzük a hangsúlyt. A fela-
dat hatékony elvégzése érdekében fontosnak tartjuk a Magyar-Orosz Levéltári Vegyes 
Bizottság működésének újraindítását, és új lehetőségként tekintünk a tervezett német-
osztrák-magyar-orosz tudományos együttműködésre. Ennek keretében kívánjuk előse-
gíteni a magyar történelem számára rendkívül fontos oroszországi levéltári források 
feltárását, tudományos konferenciák szervezését és kiadványok megjelentetését.  

A két levéltári delegátus feladataiban a hasonlóságok mellett a lényegi eltérés tehát 
abban mutatható ki, hogy a bécsi delegátus munkájában a hangsúly a levéltári segédle-
tek feltárására helyeződött, ami részben a korábban kiépült kapcsolatokkal, a földrajzi 
közelséggel és a levéltári iratokhoz való könnyebb hozzáféréssel magyarázható. A 
moszkvai levéltárosok működésének alapjai az elmúlt évtizedben megteremtődtek, a 
fő feladata továbbra is a tudományos kutatás és a hungarika feltárás támogatása. 

A nemzetközi kapcsolataink területén újdonságot jelen, hogy egyre többen jelent-
keznek gyakornoknak, ami új feladatot és komoly szakmai kihívást jelent. 2016 őszén a 
Sorbonne diákja töltötte el nálunk négyhónapos gyakornoki idejét, de lengyel, román, 
görög érdeklődők is jelentkeztek. Jelenleg elbírálási fázisban van egy nemzetközi pá-
lyázat keretében tervezett gyakornoki képzés, az „Imperial Languages of Medieval Europe” 
(IMpEriaL) a Marie Curie Training Network (ITN) pályázat keretében, az University 
of Southern Denmark (Odense) vezetése alatt. Ennek keretében a CEU ún. non-
academic partnereként kívánunk részt venni. A pályázat elbírálása folyamatban van. A 
fő feladatunk az interdiszciplináris phd-képzés gyakorlati részének biztosításában és a 
tervezett virtuális kiállításban lenne. A tervezett képzés témája a középkori nyelvhasz-
nálat tükröződése a fennmaradt írásos forrásanyagban. 

 

Összegzés 

A Magyar Nemzeti Levéltár egy kelet-közép-európai tagállam központi levéltára-
ként, az Európai Unió levéltári hálózatának aktív tagjaként az európai levéltári rend-
szerbe erősen beágyazódott, illetve összefonódott a többi intézménnyel. Ebből követ-
kezően erőteljesen és kölcsönösen érdekelt és egyben ráutalt is az intenzív nemzetközi 
együttműködésre. A Magyar Nemzeti Levéltár nemzetközi kapcsolatai bilaterális és 
multilaterális szinten egyaránt megjelennek, és érdekeit nemzetközi szervezetekben és az eu-
rópai integrációs együttműködésben, a nemzeti levéltárakkal kialakított bilaterális kapcsolatokban és 
a megyei levéltárak által kialakított regionális együttműködésekben egyaránt meg tudja fogal-
mazni, így markánsan érvényesíteni tudja azokat a sajátosságokat, amelyek a magyar 
levéltárügyet jelentik. A nemzetközi kapcsolataink révén a kulturális diplomácia egyik 
szakterületének, a levéltári diplomáciának aktív és kiemelt szereplői vagyunk, s egy-
szersmind egyedüli partnerei a kormányzati szintű levéltári kapcsolatoknak.  
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A Magyar Nemzeti Levéltár a kedvező geokulturális helyzetét kihasználva aktív 
levéltárdiplomáciai tevékenységet folytat, és arra törekszik, hogy Európa közepén Ke-
let–Nyugat között hídfő szerepet töltsön be. Prioritásként kezeljük a déli nyitási politi-
kát. A kelet-közép és dél-európai régió országainak közös, ugyanakkor számos, eddig 
még ki nem használt lehetőséget teremt a levéltárközi kapcsolatok építése tekinteté-
ben. Fontos hangsúlyozni azonban azt is, hogy a nemzetközi kapcsolataink tartalma 
lényegesen megváltozott az elmúlt évtizedben. Egyre többen kapcsolódnak be a nem-
zetközi levéltári életbe, nemzetközi kapcsolataink kiszélesedtek, miközben az európai 
integrációs folyamat alapvetően meghatározza lehetőségeinket, és új dimenziót nyit 
számunkra az európai levéltári együttműködés kibontakoztatása terén.  

A Magyar Nemzeti Levéltár intézményei sokféle együttműködés keretében, sok 
szinten és sok témában tartanak fenn nemzetközi kapcsolatokat. Ezek a keretek, szin-
tek és témák gyakran egymással is kölcsönös kapcsolatban állnak és bonyolult kapcso-
latrendszert alkotnak. 

A hivatalos (formális) kapcsolatépítés mellett megnövekedett a napi (informális) 
szakmai kapcsolattartás jelentősége, a nemzetközi együttműködésünk során a kollégák 
folyamatosan érintkeznek más intézmények munkatársaival, és az internetnek (pl. e-
mail levelezés, skype) köszönhetően a nemzetközi kapcsolatok jellege megváltozott, a 
hangsúly érezhetően az utóbbi területre helyeződik, ami új lehetőségeket és kihíváso-
kat jelent számunkra az elkövetkező évtizedben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELDŐLT, MELYIK LESZ 2016-BAN 
AZ ÉV LEVÉLTÁRA 

A győztes pályázatról 2016. december 5-én az egyesületünk Választmánya által 
felkért háromtagú Bíráló Bizottság döntött, a vezető szakfelügyelő írásbeli vé-
leményének figyelembe vételével. 

A Bizottság az Év Levéltára Díjat 2016-ban a  

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 
VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK ÍTÉLTE oda. 

 

 


