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A világ legrégebben működő levéltáros szakmai szervezete, a Holland Királyi Levéltá-
ros Egyesület (Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, KVAN) 2016. június 
15. és 17. között tartotta fennállásának 125. évfordulójára szervezett jubileumi konfe-
renciáját a hollandiai Haarlemben. (Az innen származó holland telepesek alapította, ma 
New York város részét képező és régebben elsősorban közbiztonságáról elhíresült 
Harlemtől eltérően az Amszterdamtól húsz kilométerre fekvő, százötvenezres lakossá-
gú „anyaváros” a béke és az időtlenség szigetének tűnhet, egyébként pedig a holland 
tulipántermesztésben játszott meghatározó szerepe miatt a „virágváros” becenevet is 
kiérdemelte.) A mostani rendezvényt egyébként stílusosan ugyanúgy a haarlemi fil-
harmonikusok palotájában rendezték, ahol 125 éve megalakult a holland levéltáros 
egyesület. 

Az Értékek az átmenetben, a levéltári szakma jövőjének perspektívái c. jubileumi konfe-
rencia programja korántsem merült ki a tekintélyes szakmai szervezet ünneplésében, 
sőt elsősorban nem is ezt célozta. (A holland levéltárügy történetét inkább egy, a hiva-
talos programot megelőző „előkonferencián” próbálták meg felidézni.) A két napos 
rendezvényen a társszervezetek képviselői, a különböző levéltáros egyesületek delegá-
ciói, ha jelen is voltak, nem kaptak szót. A két nap előadásainak tematikáját ugyanis 
egy másik évfordulóval kötötték össze: a meghívott előadók a Nemzetközi Levéltári 
Tanács, az ICA által 20 éve Pekingben elfogadott Levéltárosok Etikai Kódexében1 le-
fektetett szakmai alapelvek érvényességét és ellentmondásait vizsgálták meg az átalaku-
ló társadalmi és technikai környezetben. (A konferencia címének árnyaltsága ugyanak-
kor már önmagában is utalt a résztvevők differenciált megközelítésére, hiszen a Values 
in transition címben a változó kor és a változóban lévő értékek egyaránt benne foglal-
tatnak, vagy legalábbis beleérthetők.) 

                                                 
1 Magyarul megjelent: Levéltári Szemle, 1998. 1. sz. 45–48. Fordította Künstler Ferenc. 
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A sokoldalú megközelítésre utalt a rendezvény szervezői által meghívott előadók szé-
les köre és földrajzi, kulturális sokszínűsége is, hiszen a házigazdákon kívül előadást 
tartott itt az ausztrál és a német nemzeti levéltár igazgatója, amerikai, svéd, belga kata-
ri, lengyel, török és magyar levéltárosok, levéltári vezetők, egyetemi tanárok és infor-
mációtechnológusok. A konferencián elhangzott előadások közül – a teljesség igénye 
nélkül – néhányat konkrétan is érdemes kiemelni. (Mivel a szekcióülések előadásainak 
egy része holland nyelvű volt, ezek tartalmát remélhetőleg egy későbbi, fordításban 
megjelentetendő konferenciakötetből ismerhetjük meg.) 

A formális megnyitó és üdvözlő beszédek után az első, prezentációval egybekötött 
előadást Marja Hammersma, a holland Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztéri-
um kulturális és média ügyekkel foglalkoztató igazgatója tartotta a holland levéltáros 
szakma múltjáról és jelenlegi szerepéről. A konferencia oldott légkörére jellemző, hogy 
az előadás közben – a többség számára láthatólag váratlanul – egy „néma rezesbanda” 
vonult be a terembe és egy performansz jellegű fellépés keretében fél órás műsorral 
szórakoztatták az erre igencsak fogékony közönséget. A jelmezes felvonulás végén a 
színpadon „felejtett” és szintén meglepődött magas rangú vendég örömét fejezte ki 
mondván, hogy a kultúráért felelős vezetőként mindig örömmel szembesül hasonló 
spontán művészeti akciókkal. 

Az ünneplés tárgyát képező KVAN történetét és elért eredményeit Erika Hokke 
független iratkezelési és levéltári tanácsadó foglalta össze nagy vonalakban az 1891-es 
alapítástól kezdve. Elmondása szerint az alapítók világos koncepcióval rendelkeztek 
arra nézve, hogyan kell egy szakmát megalapozni. Ennek a folyamatnak a meghatározó 
lépése volt a terület művelőinek egyesítése, illetve egységes levéltári módszertan és in-
tézmények kialakítása. Még így is közel harminc év kellett azonban ahhoz, hogy az ala-
pításkor megfogalmazott legfontosabb célokat elérjék. Ennek az útnak a legfőbb mér-
földkövei az egységes szakmai útmutató összeállítása (1898), a Levéltári Törvény meg-
születése (1918) és a holland levéltárosképzés megteremtése (1919) voltak. 

Az amerikai Brewster Kahle előadásán első pillanattól kezdve érződött, hogy kívül-
ről közelít a levéltáros szakmához: a massachusetts-i Institute of Technology-n vég-
zett, a mesterséges intelligencia kutatásával is foglalkozó előadó az általa alapított In-
ternet Archive2 ismertetése során leginkább amerikai technológiai bemutatókról isme-
rős lehengerlő lendületű show-műsorral szórakoztatta a közönséget. A bemutatott 
adatbázis ugyanakkor önmagában is elérhette volna a lehengerlő hatást: a mintegy 25 
petabyte3 adatmennyiségű Internet Archive jelenleg több mint tízmillió szöveges do-
kumentumot, leginkább könyveket tartalmaz, ezenkívül egyebek mellett két és félmillió 
mozgófilm, hárommillió hangfelvétel vagy egymilliónál több fénykép is hozzáférhető 
bárki számára. Kahle saját vállalkozásukat az ókori alexandriai könyvtárhoz hasonlítot-
ta abban az értelemben, hogy a technológiai adottságok azóta most teszik először lehe-
tővé, hogy a világ eddig publikált tudását összegyűjtve közkinccsé tegyük. Az ókori 

                                                 
2 https://archive.org/index.php 
3 A petabyte a számítástechnikában 1015 byte-ot jelent. Összehasonlításként: a világ 200 milliónyi fel-
használója máig összesen 13,7 petabyte mennyiségű fényképet helyezett el a Google Fotók szolgáltatás 
tárhelyein. 
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előképpel szemben azonban a jelenlegi megoldások már természetesen földrajzi jelen-
léthez sem kötik a közös kultúrkincs megismerésének lehetőségét. A hallgatóságot is 
bevonva rögtönzött közvélemény-kutatásába az előadó külön felhívta a figyelmet az 
internetes honlapok rendszeres archiválásának fontosságára, amivel a hallgatóságot al-
kotó levéltárosoknak is csak kisebb százaléka foglalkozik rendszeresen. Az előadáshoz 
kapcsolódó, a szerzői jogokra vonatkozó kérdések boncolgatásába az előadó nem bo-
csátkozott részletesen, bár utalt arra, hogy a szerkesztők a „mindent az internetre” elv 
alkalmazása során igyekeznek ezt a szempontot is érvényesíteni. 

A német Bundesarchiv igazgatója, Michael Hollmann a nyilvánosság és információ-
szabadság abszolútuma helyett a levéltáros szakma folyamatos egyensúlyozási kénysze-
rére hívta fel a figyelmet. A személyes adatvédelem és az információs önrendelkezési 
jog ugyanis az előadó szerint a polgári szabadságjogok kulcseleme, ami a levéltárak 
munkáját is alapvetően meghatározza. A levéltárosnak ennek megfelelően nem csak az 
iratok nyilvánosságra hozatala során, de már a levéltári anyag feldolgozása, digitalizálá-
sa és a különböző típusú segédletek készítése során is állandó figyelemmel kell lennie 
ezekre a szempontokra. 

Jason R. Baron, az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárának (NARA) korábbi jogi igaz-
gatója arra a paradigmaváltásra hívta fel a figyelmet, amit az elektronikus iratok domi-
nanciája jelent a mai és a jövőbeni állami adminisztrációk, és természetesen a levéltárak 
működése során. Előadásában kiemelte: a 2019 után elektronikus formában keletke-
zett állami iratokat a NARA már csak ebben a formátumban veszi át hosszú távú 
megőrzés és közzététel céljaira. Az előadó által sorolt elgondolkodtató adatok szerint a 
világ több mint négymilliárd email-fiókjából 2015-ben világszerte 112,5 milliárd hivata-
los elektronikus levelet küldtek. Ráadásul ez a közlésforma a folyamatos bővülés elle-
nére sem tekinthető a leggyorsabban fejlődő kommunikációs csatornának, hiszen ma-
napság már hivatalos szervek is egyre nagyobb arányban használják kommunikációjuk 
során a közösségi média nyújtotta lehetőségeket. Ez a fordulat alapvetően veti fel azt a 
kérdést, hogy a levéltárosok mennyiben tudják majd biztosítani a hitelesség garanciáit 
az elektronikus iratok nagy tömege és részben ismeretlen formái mellett. 

A Levéltárosok Etikai Kódexének egyik alapvető tézisét, a pártatlanság kérdését 
tette vizsgálat, vagy inkább bírálat tárgyává Anne J. Gilliland, a kaliforniai egyetem pro-
fesszora. (A dokumentum vonatkozó része így fogalmaz: „A levéltáros tárgyilagossága 
és pártatlansága szakmaiságának fokmérője.”) Az előadó szerint ez az elv már megszü-
letésekor sem csak retrográd, de egyenesen halott volt. Gilliland szerint a „pártatlan-
ság” követelményében ugyanis a levéltári szakma 19. században kialakult pozitivista el-
vei és egy modern naív technikai-determinisztikus gondolat egyesül, melyek szerint az 
iratok értéksemlegességét kell biztosítani az „emberi tényező” kizárásával. Számos tár-
sadalomtudós véli ugyanakkor azt, hogy egy szakma, amely annyira mélyen integráló-
dott és érintett a társadalmi folyamatokban, semmiképp sem maradhat értéksemleges, 
vagyis „pártatlan”. Mivel a levéltáros szakmának az iratok értékelése és megőrzése ré-
vén hatalmas befolyása van a jövő társadalmának tudatformálásában, a „pártatlanság” 
kérdése társadalmi igazságtalanságok, az emberi jogok megsértése vagy elnyomó rend-
szerek esetében nem csak a hallgatás, de a kollaboráció kérdéseit is felvetheti. 
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Az ausztrál nemzeti levéltár igazgatója, David Fricker előadásában az Etikai Kódexnek 
az iratok hitelességére vonatkozó részeit vizsgálta meg részletesebben. („A levéltáros-
ok a levéltári anyag feldolgozása, őrzése és használata során óvják a dokumentumok 
hitelességét.”) Az előadó elsősorban a levéltárosok, levéltárak felelősségét hangsúlyoz-
ta a dokumentumok hitelességének fenntartásában, amit csak az iratanyag 
provenienciájának kellő ismerete és az iratképző funkcióinak, szervezetének és jogkö-
reinek megbízható tanulmányozása garantálhat. A digitális világban pedig még fonto-
sabbnak tartotta az előadó, hogy a levéltár az iratok teljes életciklusa felett felügyeletet 
tudjanak gyakorolni. Ennek eléréséhez olyan stratégiai programot vázolt fel, melynek 
révén a levéltárak megfelelő, folyamatos ellenőrző szerepbe tudnak kerülni az iratkép-
ző szervek napi iratkezelési gyakorlata felett. 

Ben Kafka, a New York-i Egyetem professzora a Paperwork Explosion (A papír-
munka robbanása) című rövidfilm bemutatásával kezdte előadását, melynek során Na-
póleon koráig vezette vissza az állami hivatalok tömeges papírtermelésének történetét. 
Kafka a konferencia számos előadójától eltérő módon a papírnak, mint adathordozó-
nak sikerességéről, hatékonyságáról és sokoldalúságáról beszélt, ami szerinte jelenleg is 
illuzórikussá teszi a teljesen papírmentes iroda gondolatát. Szerinte a levéltárosoknak 
éppen abban lehet a jövőben fontos szerepe, hogy megóvják a világot azoktól, akik a 
papírmentes iroda mítoszát összekeverik a hagyományos irodai világ realitásaival. 

E cikk szerzője előadásában az Etikai Kódexnek a kutatás szabadságával, illetve a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos elveinek ellentmondásosságával, valamint 
alkalmazásuk nehézségeivel foglalkozott. Ezen belül az előadás elsősorban a titkos-
szolgálati iratok speciális jellegére és a nemrégiben európai szinten jogszabályba foglalt 
„elfeledtetés jogára”,4 illetve a közlevéltárakba került/kerülő magániratok kezelésére 
koncentrált. 

A konferencia utolsó panelje széleskörű nemzetközi kitekintést kínált. Lekoko 
Kenoshi, a katari Nemzeti Könyvtár munkatársa a holland levéltárosok szellemi hatását 
méltatta a harmadik világban működő kollégák munkájára, Hatice Inci Önal az ankarai 
Hacettepe Egyetem professzora pedig a levéltárosok és a levéltárosképzés előtt álló 
jövőbeni kihívásokat elemezte. A panel legtartalmasabb előadásában Elzbieta Czajka, a 
Lodz-i Állami Levéltár munkatársa azt elemezte, hogy milyen módszerekkel és új típu-
sú szolgáltatásokkal lehet pozitív brandet építeni a levéltárak tevékenysége köré. Ez 
utóbbi előadás részletesen bemutatta a lengyel Nemzeti Levéltár által 2013-ban indí-
tott, a magániratok és családi irathagyatékok megőrzését és lehetőség szerinti begyűjté-
sét célzó, „Legyél családi levéltáros!” c. programját. E kezdeményezés keretében a csa-
ládi levéltárak létrehozásában és kezelésében segítséget nyújtó családfa-kutatási köz-
pontokat állítottak fel, ahol az érdeklődők ilyen irányú ösztönzést, tanácsokat és egyéb 
segítséget kaphatnak, felbecsültethetik saját gyűjteményüket, végeredményként pedig a 
levéltárakra is hagyhatják azokat. 

                                                 
4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes szemé-
lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áram-
lásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 
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Mint az a fenti rövid áttekintésből is megállapítható, a világ legrégebben működő levél-
táros szakmai szervezete, tágabban pedig a holland levéltárügy nem csak a múltban je-
lentett viszonyítási pontot a nemzetközi levéltáros szakma számára, de a folyamatosan 
változó társadalmi-technikai környezethez való alkalmazkodásban és a digitális forra-
dalom jelentette kihívások kezelésében, valamint a nemzetközi tapasztalatok összegzé-
sében a jövőben is meghatározó szerepe lesz majd. 

C s eh  G e r g ő  B e n d e g ú z  

 

 

 

MEGJELENT A FORMÁTUMRENDELET 

 
A levéltári törvény még 2005-ben adott felhatalmazást a rendelet megalkotására, 
amelyről gyorsan elterjedt, hogy a levéltári megőrzésre alkalmas fájlformátumok meg-
határozását kell majd érteni alatta.  

A most megjelent EMMI rendelet nem tartalmaz a fájlformátumokra vonatkozó elő-
írást, jelentőségét sokkal inkább az adja, hogy az iratképzők számára egyértelmű útmu-
tatást ad, hogyan készítsék elő a különböző rendszerekből származó irataikat és ho-
gyan adják át tartós megőrzésre a levéltáraknak. 

A rendelet biztosítja a szoftverfüggetlenséget, ami nélkül a gyorsan avuló technológiai 
környezetben olvashatatlanná válnának a régi rendszerekben létrejött iratok. Elősegíti 
a levéltári folyamatok automatizálását, elkerülendő, hogy az információrobbanás évti-
zedeiben a levéltárak ledolgozhatatlan lemaradást halmozzanak fel. A minisztériumok-
nak, háttérintézményeknek meghatározott szerkezetű információs „csomagokat” kell 
készíteniük, az adatok mellé csomagolva az értelmezésükhöz szükséges metaadatokat. 

A rendelettel felzárkóztunk azon országok közé, akik élen járnak az elektronikus iratok 
levéltári megőrzésének automatizálásában. Hasonló megoldást Svájcban, Dániában, 
Hollandiában, Észtországban és a skandináv államokban már hosszabb ideje alkal-
maznak, sőt az E-ARK projekt keretében megkezdődött ezeknek a folyamatoknak az 
európai szintű harmonizálása is. 

34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvétel-
ének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről 

 

  


