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KATASZTERTÖRTÉNET. Megjelent a Catastrum első száma 

A Magyar Nemzeti Levéltár 2013-ban önálló periodikumot alapított a katasztertörténeti kutatások eredmé-

nyeinek megjelentetésére. A Catastrum (évnegyedes katasztertörténeti folyóirat) első száma 2014. március 

31-én jelent meg. 

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) szakmai alapfeladatai között – a maradandó értékű iratanyag feltárásán, 

gyűjtésén, őrzésén és hozzáférhetővé tételén túl – tudományos feltáró munkát végez. A levéltár az iratok 

feldolgozásának és a kutatásoknak az eredményeit szakmai publikációkban hozza nyilvánosságra. Az in-

tézményt e tevékenységeiben számos megjelenési felület segíti már eddig is, és ha újabb hangsúlyok 

igénylik, akkor újabb szakmai fórumokat is létrehoz. 
 

Az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával 

2013−2014-től az MNL két tudományos alapkutatást is 

végez az állami adókhoz kapcsolódó kataszteri munkála-

tokra vonatkozó források feltárására. Ez a speciális téma 

adta az indíttatást ahhoz, hogy a levéltár 2013-ban önálló 

katasztertörténeti periodikumot hozzon létre. A lapalapí-

tás jól ismert nehézségein túljutva, a folyóirat 2014-ben, 

jelen számmal, útjára indul. A megjelenés első lépéseit a 

Vidékfejlesztési Minisztérium biztosította, a szaktárca az 

1560/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat alapján 600 000 Ft 

támogatást nyújtott a folyóirat beindításához. 

 

A papíralapú kiadványok készítésekor – gyakran pénz-

ügyi megfontolásból – sok kérdésben mértéktartó kivite-

lezésre kell törekedni, legyen bár szó a kiadvány színes-

ségéről vagy a példányszámáról. A Catastrum megjelen-

tetésekor az eredeti szándékok teljes megvalósulását 

azzal kívánjuk elérni, hogy a kiadványt teljes terjedelmé-

ben a világhálón is hozzáférhetővé tesszük, továbbá a 

lapméretekből adódó méret- és információkorlátokat is 

elhárítjuk. A http://www.catastrum.hu/ oldalon a most 

induló lap online társlapját is létrehozzuk, ahol a kép-

anyag kiváló minőségben tanulmányozható, és a tudo-

mányos kutatások további eredményei is elérhetők. 

 

/http://www.mnl.gov.hu/kiadvanyok_bemutatok/megjelent_a_catastrum_elso_szama.html/ 
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