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Dr. Gerhard Péter 
 
Kutatási tájékoztató a spanyolországi levéltárakhoz 
 
 
TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 

 
A spanyolországi levéltári rendszer kialakulása a XV. században, az egységes spanyol állam 
létrejöttéhez kapcsolódóan kezdődött meg. 1509-ben egy királyi rendelet született arról, hogy a 
spanyol koronára vonatkozó iratokat össze kell gyűjteni, és az eredetieket Valladolidban, a 
másolatokat pedig Granadában kell őrizni.1 A valladolidi levéltár 1540-ben költözött Simancas 
várába, ezzel létrejött az első spanyol állami levéltár. A 19. században jött létre Spanyolországban 
a modern levéltári rendszer, e kialakulás főbb mérföldkövei közé tartozott a legfontosabb 
levéltárakat a történeti kutatás számára megnyitó 1841-es királyi rendelet, a Központi Általános 
Levéltár (Archivo General Central, Alcalá de Henares) 1858-as és a Nemzeti Történeti Levéltár 
(Archivo Histórico Nacional, Madrid) 1866-os felállítása.2 

A következő igazán jelentős változást a spanyol állam demokratizálódása és az ún. autonóm 
közösségek (jelentős önállósággal bíró régiók) létrejötte jelentette az 1970-es évek második 
felében. A mai napig hatályos 1978-as alkotmány 105. cikke mondja ki, hogy minden 
állampolgárnak joga van a levéltárban őrzött információk megismeréséhez, amennyiben ezzel 
nem akadályozza az állam biztonságát, a bűnügyek felderítését, illetve mások személyiségi jogait 
nem sérti meg. Ez az alkotmány az államszervezet irányításának jelentős részét az autonóm 
közösségekhez rendelte, decentralizálva egyúttal a levéltári rendszert is. Ezzel a spanyol levéltári 
rendszer két független alrendszerré vált szét, egyfelől közvetlenül az állam, másfelől az autonóm 
közösségek fennhatósága alatt.3 Általánosságban amúgy Spanyolországban a levéltárügy az 
Oktatási, Kulturális és Sportminisztérium hatáskörébe tartozik. 

Mindezekből a történeti előzményekből következik a spanyolországi levéltári rendszer 
széttagoltsága. Spanyolországban ráadásul nem válnak el olyan élesen az adminisztráció által 
használt irattárak és a levéltárak (pl. az archivo kifejezés mind irattárat, mind levéltárat jelenthet, ha 
kimondottan levéltárakról akarunk beszélni, archivo histórico-t kell mondanunk – ebbe alapvetően 
viszont nem értik bele pl. a 20. század iratait őrző intézményeket). Mindezzel magyarázható az, 
hogy a spanyolországi levéltárak katalógusa4 36 632 spanyolországi „levéltárat” sorol fel (ebből 
13 185 egyházi levéltár, beleértve egyes plébániák levéltárait is.) Ebből következik, hogy ebben az 
ismertetőben csak a legfontosabb levéltárakat fogom bemutatni, egyrészt a hat legjelentősebb 
állami levéltárat, másrészt a két legnagyobb spanyolországi város, Madrid és Barcelona városi 
levéltárait. Már csak a 19 autonóm közösség kezelésében lévő tartományi levéltárak bemutatása is 
szétfeszítené ezen írás terjedelemi kereteit. 

 
 

 

                                                           
1 SZITTYAY DÉNES: A simancasi spanyol állami levéltár. Levéltári Közlemények, 2. évf. 1924. 1–4. sz. 2. 
2 GAITE PASTOR, JESÚS: El Sistema de Archivos de la Administración Central Española. Revista General de Información y 

Documentación, 9. évf. 1999. 2. sz. 130. 
3 MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS: El Sistema Español de Archivos en la Constitución: la confrontación entre teoría y 

realidad. Actas del VII Congreso Nacional de ANABAD, 49. évf. 1999. 3–4. sz. 99. 
4 Censo Guía de Archivos Españoles: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm (Valamennyi említett webes 

hivatkozás és gyakorlati adat a 2016. október 15-ei állapotot tükrözi.) 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
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TÁJÉKOZÓDÁS A SPANYOLORSZÁGI LEVÉLTÁRI ANYAGBAN 

 

A legfontosabb tájékozódási felület a spanyolországi levéltárak integrált honlapja (PARES – 
Portal de Archivos Españoles – Spanyol Levéltári Portál). A honlap az Oktatási, Kulturális és 
Sportminisztérium égisze alatt jött létre, és tartalmazza a csatlakozott levéltárak fondjegyzékeit, 
digitalizált és az interneten hozzáférhetővé tett állományait, illetve innen lehet elérni a 
spanyolországi (és latin-amerikai) levéltárak már említett katalógusát is.5 Közös keresőfelületen 
lehet itt a spanyol levéltárak állományában keresni, de sajnos ez a keresőfelület nem működik 
megbízhatóan, minden levéltárhoz ugyanazokat a találatokat adja ki. 

 

A KUTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A SPANYOLORSZÁGI ÁLLAMI LEVÉLTÁRAKBAN 

 

Valamennyi spanyolországi állami levéltárra ugyanazok a kutatási feltételek érvényesek, sőt, 
bármelyik állami levéltárba beiratkozva valamennyi állami levéltárra érvényes látogatójegyet 
bocsátanak ki a kutató számára.6 A levéltári anyagban való kutatás ingyenes. A beiratkozás 
feltétele, hogy a kutató igazolja személyazonosságát. Uniós polgárok személyi igazolványukkal 
vagy útlevelükkel, valamint egy, a lakcímüket igazoló eredeti, három hónapnál nem régebbi irattal 
(pl. közüzemi számlával, bankszámlakivonattal – illetve a legextrémebb esetben a levéltár 
igazgatója előtt a lakcímről tett jognyilatkozattal) iratkozhatnak be. 

A kutatótermekbe csak ceruzát, papírt és laptopot szabad bevinni, füzeteket, táskákat, 
mobiltelefont, saját könyvet alapesetben nem, legfeljebb a kutatótermi felügyelő engedélyével 
lehet. Kabát, étel, ital bevitele szintén tilos. A kutatónak kutatóterembe érkezéskor minden 
alkalommal meg kell mutatnia személyazonosító okmányát. A kutatótermi felügyelők tájékoztatás 
adnak az iratanyagról, a kutatók rendelkezésére bocsájtják a segédleteket .  

A kutatói kéréseket az állami levéltárakban elektronikusan a belső hálózatban kell leadni, távoli 
kérésleadásra nincs mód. Az egyszerre kikérhető iratanyag mennyiségét az egyes levéltárak maguk 
határozzák meg. 

Egy kutató egyszerre csak egy irategységet használhat, és azt nem adhatja át másnak. A kutató a 
megkapott iratanyagért felelősséggel tartozik, nem változtathatja meg az iratok sorrendjét, köteles 
megóvni az iratok állagát. A mikrofilmezett, illetve digitalizált iratok csak mikrofilm-, illetve 
digitális másolatban kutathatók, ilyenkor az eredeti irat kiadására indokolt esetben a levéltár 
vezetője adhat engedélyt. 

Lehetőség van ügyfeles megkeresésekre is, ezeket személyesen, levélben és e-mailben is meg lehet 
tenni. A levéltáraknak ebben az esetben húsz napjuk van megválaszolni a megkeresést, ami az 
ügyféltől kért adatpontosítás esetén további tíz nappal meghosszabbítható. 

 

 

 

                                                           
5 http://pares.mcu.es  
6 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf#page=2
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf#page=2
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf#page=2
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf#page=2
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf#page=2
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf#page=2
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf#page=3
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf#page=3
http://pares.mcu.es/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/servicios/consulta-en-sala/NORMAS_ACCESO_SALA.pdf
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A LEGFONTOSABB ÁLLAMI ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 

 

Nemzeti Történeti Levéltár (Archivo Histórico Nacional – Madrid) 

A levéltár elérhetőségei: 
Cím: 28006 Madrid Calle Serrano, 115 (6-os metróvonal, República Argentina állomás) 
Telefonszám: (34) 91 768 85 00 
Központi e-mail cím: ahn@mecd.es 
Honlap (kizárólag spanyolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html 
Kapcsolatfelvételi és igénybejelentő felület: 
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAHN&tipo
Area=a0eb264e-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es 
 

Nyitva tartás: 
Szeptember 1. és július 31. között hétfőtől csütörtökig: 8:30–18:00, pénteken 8:30–14:30 
Augusztusban: hétfőtől péntekig: 8:30–14:30 
Kéréseket utoljára zárás előtt egy órával lehet leadni. 
 

A Nemzeti Történeti Levéltárban jellemzően a spanyol állami szervek történeti jellegű 
irategyüttesei találhatóak meg a liberális korszak kezdetétől fogva (az 1834 előtti állami 
adminisztráció iratanyagát alapvetően a Simancasi Általános Levéltár őrzi). Emellett jelentős 
egyéb köz- és magánintézmények iratanyagát is őrzi, sok esetben a középkorig is visszanyúlva. 
Papír alapú segédleteinek jegyzéke7, illetve elektronikus segédlet8 is megtalálható az interneten. 

 

Simancasi Általános Levéltár (Archivo General de Simancas – Simancas) 

A levéltár elérhetőségei: 
Cím: Calle de Miravete, 8, 47130 Simancas (Valladolid mellett) 
Telefonszám: (34) 983 590 003 
Központi e-mail cím: ags@mcu.es 
 
Honlap (kizárólag spanyolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ags/portada.html 
Kutatási tájékoztató a levéltár iratanyagáról (spanyolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/mc/archivos/ags/portada/Guia-del-Investigador.pdf 
Kapcsolatfelvételi és igénybejelentő felület: 
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAGS&tipoA
rea=c68d2748-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es 
 

 

 

                                                           
7 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/mc/archivos/ahn/fondos-documentales/instrumentos-de-referencia/AHNWebIDD.pdf 
8 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=9 

mailto:ahn@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAHN&tipoArea=a0eb264e-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAHN&tipoArea=a0eb264e-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
mailto:ags@mcu.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ags/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ags/portada/Guia-del-Investigador.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ags/portada/Guia-del-Investigador.pdf
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAGS&tipoArea=c68d2748-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAGS&tipoArea=c68d2748-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/fondos-documentales/instrumentos-de-referencia/AHNWebIDD.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/fondos-documentales/instrumentos-de-referencia/AHNWebIDD.pdf
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=9
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Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8:15–14:30 
 
A Simancasi Általános Levéltár őrzi a spanyol királyi adminisztráció 15. századtól a 19. század 
első harmadáig felgyülemlett iratait. Ezzel az újkor legnagyobb és leghomogénebb spanyolországi 
iratanyaga itt található meg. A királyi államigazgatási szervek közül a Habsburgok alatt a tanácsok 
(Consejos), míg a Bourbon-időszakban a kabinettitkárságok (Secretarías de Despacho) voltak a 
legfontosabbak. Magyar vonatkozású anyagait röviden már 1924-ben ismertette Szittyai Dénes.9 
Elektronikus kutatási segédlet található az interneten.10 

 

Az Indiák Általános Levéltára (Archivo General de Indias – Sevilla) 

A levéltár elérhetőségei: 
Cím: Edificio de la Lonja: Avenida de la Constitución, 3, 41071 Sevilla 
Edificio de La Cilla: Calle Santo Tomás, 5, 41071 Sevilla (itt található a kutatóterem) 
Telefonszám: (34) 95 450 05 28 
Központi e-mail cím: agi1@mcu.es, agi2@mcu.es 
Honlap (kizárólag spanyolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/agi/portada.html 
Ismertető a levéltár épületeiről és iratanyagáról (spanyolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/mc/archivos/agi/portada/folleto_archivo_gral_indias_web.pdf 
Kapcsolatfelvételi és igénybejelentő felület: 
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAGI&tipoAr
ea=3d968d36-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es 
 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8:00–15:00 (szeptember 16. és június 15. között) 
Hétfőtől péntekig: 8:00–14:30 (június 16. és szeptember 15. között) 
 

Az Indiák Általános Levéltára alapvetően a spanyol gyarmatokkal kapcsolatos iratanyagot őriz. 
Részét képezik a gyarmati adminisztráció anyaországi intézményeinek iratai (elsősorban az Indiák 
Tanácsa – Consejo de Indias 16. és 19. század közötti iratanyaga), de itt találhatóak a Kubai 
Főkapitányság (Capitanía General de Cuba) iratai, továbbá családi iratanyagok. Elektronikus 
kutatási segédlet található az interneten.11 

 

Az Aragón Korona Levéltára (Archivo de la Corona de Aragón/ Arxiu de la Corona 
d'Aragó – Barcelona) 

A levéltár elérhetőségei: 
Cím: Az alkirályok palotája: Carrer Comtes, 2, 08002 Barcelona (a Katedrális mellett; minden nap 
látogatható 10 és 19 óra között, de kutatóterem itt nem működik). 
Az új levéltárépület: Carrer Almogàvers, 77, 08018 Barcelona (1-es metróvonal Marina állomás; itt 
működik a kutatóterem) 

                                                           
9 SZITTYAY, 1924. 14–17. 
10 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=2 
11 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=10 

mailto:agi1@mcu.es
mailto:agi2@mcu.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/agi/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/agi/portada/folleto_archivo_gral_indias_web.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/agi/portada/folleto_archivo_gral_indias_web.pdf
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAGI&tipoArea=3d968d36-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAGI&tipoArea=3d968d36-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=2
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=10
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Telefonszám: (34) 93 485 42 85 
Központi e-mail cím: aca@mcu.es  
Honlap (spanyolul, katalánul és angolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/portada.html 
A honlap angol nyelvű verziójának közvetlen elérhetősége: 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-
cultura/archivos/mc/archivos/aca/portada.html 
 
Ismertető a levéltár épületeiről és iratanyagáról (spanyolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/mc/archivos/aca/portada/folleto_corona_aragon_web.pdf 
Kapcsolatfelvételi és igénybejelentő felület: 
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteACA&tipoA
rea=4de5751e-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es 
 

Nyitva tartás: 
Információ és általános ügyek (mindkét épületben): 
Hétfőtől péntekig: 9:00–14:00 
Kutatóterem (Carrer Almogàvers, 77): 
Hétfőtől péntekig: 9:00–14:30 
 

Az Aragón Korona Levéltárát II. Jakab aragóniai király 1318-ban alapította. 1754-től működik a 
jelenlegi nevén. Legfontosabb kincsei a 18. század elejéig államszervezetileg elkülönülő Aragóniai 
Királyság adminisztrációjának Simancasba át nem vitt iratanyaga, illetve az 1714-ig működő 
katalán országgyűlések és önkormányzat iratai. Katalóniai vonatkozású iratokat a 20. századig 
bezárólag őriznek itt (családi iratok, egyes testületek, gyűjtemények iratai, pl. a közjegyzői iratok 
esetében.) Papír alapú segédleteinek jegyzéke12 és elektronikus kutatási segédlet található az 
interneten.13 

 

A Királyi Kancellária Valladolidi Levéltára (Archivo Real Chancillería de Valladolid – 
Valladolid) 

A levéltár elérhetőségei: 
Cím: Calle Chancillería, 4, 47071 Valladolid 
Telefonszám: (34) 983 25 47 46, (34) 983 25 02 32 
Központi e-mail cím: acv@mcu.es 
Honlap (kizárólag spanyolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/acv/portada.html 
Ismertető a levéltár épületeiről és iratanyagáról (spanyolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/mc/archivos/acv/portada/folleto_chancill_valladolid_web.pdf 
Kapcsolatfelvételi és igénybejelentő felület: 
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteACV&tipoA
rea=c4ba6d10-96c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es 

                                                           
12 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/mc/archivos/aca/fondos-documentales/intrumentos-de-

referencia/ACA2007InstrumentosReferencia.pdf 
13 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=6 

mailto:aca@mcu.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/portada/folleto_corona_aragon_web.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/portada/folleto_corona_aragon_web.pdf
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteACA&tipoArea=4de5751e-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteACA&tipoArea=4de5751e-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
mailto:acv@mcu.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/acv/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/acv/portada/folleto_chancill_valladolid_web.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/acv/portada/folleto_chancill_valladolid_web.pdf
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteACV&tipoArea=c4ba6d10-96c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteACV&tipoArea=c4ba6d10-96c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/fondos-documentales/intrumentos-de-referencia/ACA2007InstrumentosReferencia.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/fondos-documentales/intrumentos-de-referencia/ACA2007InstrumentosReferencia.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/fondos-documentales/intrumentos-de-referencia/ACA2007InstrumentosReferencia.pdf
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=6
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Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8:00–15:00 (szeptember 16. és június 15. között) 
Hétfőtől péntekig: 8:30–14:30 (június 16. és szeptember 15. között, karácsonykor, nagyhéten) 
Hétfőtől péntekig: 9:00–14:00 (szeptember 8-a hetében) 
 

A Királyi Kancellária Valladolidi Levéltára 1489-ben a királyi igazságszolgáltatás levéltáraként jött 
létre, és alapvetően ekként is működött a Királyi Kancellária 1834-es megszüntetéséig. Ezután 
iratanyaga nem gyarapodott, amíg 1906-ben újra élő levéltárrá nem vált. Azóta esősorban a 
valladolidi tartomány jogszolgáltatási iratait gyűjti. Elektronikus kutatási segédlet található az 
interneten.14 

 

Az Adminisztráció Általános Levéltára (Archivo General de la Administración – Alcalá de 
Henares) 

A levéltár elérhetőségei: 
Cím: Calle Paseo de Aguadores, 2, 28871 Alcalá de Henares (Madrid tartomány) 
Telefonszám: (34) 91 889 29 50 
Központi e-mail cím: aga@mcu.es 
Honlap (kizárólag spanyolul): 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/portada.html 
Kapcsolatfelvételi és igénybejelentő felület: 
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAGA&tipoA
rea=7c2dd828-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es 
 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8:30–14:30 
 

Az Adminisztráció Általános Levéltára a Központi Általános Levéltár utódaként 1969-ben jött 
létre. A hat nemzeti levéltár közül ez őrzi a legfiatalabb iratanyagot: e levéltár illetékességébe az 
állami adminisztráció 1834 utáni iratai tartoznak. Ez a levéltár az őrzött iratanyag mennyiségét 
tekintve a világ harmadik legnagyobb levéltára a Washingtoni Szövetségi Levéltár és a Cité des 
Archives de Fontenebleau után. Fondjegyzéke15 és elektronikus kutatási segédlete megtalálható az 
interneten.16 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=8 
15 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/mc/archivos/aga/fondos-documentales/cuadro-de-clasificacion/Cuadroclasificacion.pdf 
16 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=4 

mailto:aga@mcu.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAGA&tipoArea=7c2dd828-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/contacte/contacteDniLoadSaveForm.do?layout=contacteAGA&tipoArea=7c2dd828-95c7-dd11-b5db-005056aa416f&cache=init&language=es
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=8
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/fondos-documentales/cuadro-de-clasificacion/Cuadroclasificacion.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/fondos-documentales/cuadro-de-clasificacion/Cuadroclasificacion.pdf
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=10&idArchivo=4
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Madrid és Barcelona városi levéltárai 

 

Madrid Város Levéltára (Archivo de Villa de Madrid) 

A levéltár elérhetőségei: 
Cím:  
Calle Conde Duque, 11, 28015 Madrid  (Ventura Rodríguez, Plaza de España, San Bernardo és 
Noviciado metróállomások) 
Telefonszám: (34) 915 885 761 
Központi e-mail cím: archivovilla@madrid.es 
Honlap (kizárólag spanyolul): 
http://www.madrid.es/archivodevilla 
Ismertető a levéltár épületeiről és iratanyagáról (angolul): 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/EspecialesInformativos/Archivo
DeVilla/Informacion/ficheros/The-Archivo-de-Villa.pdf 
 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 9:00–14:30 
Hétfőtől péntekig: 9:00–13:30 (június 15. és szeptember 15. között) 
 

Madrid Város Levéltára jelenleg 18500 iratfolyóméternyi iratot őriz. A levéltár anyaga három fő 
egységre tagolódik: a városi önkormányzat iratanyagára, a városhoz csatolt községek iratanyagára 
és családi gyűjteményekre. 

E levéltár kutatási szabályzata kissé eltér az állami levéltárakétól. Itt, a magyar gyakorlathoz 
hasonlóan, élesen elkülönülnek az ügyfélszolgálati ügyek és a tudományos kutatás. Az anyakönyvi 
és az építési engedélyekkel kapcsolatos megkereséseket ügyfélszolgálaton keresztül kell intézni, 
minden más iratanyag a kutatóteremben kutatható. Itt személyesen kell megjelenni, és egy 
igazolvány bemutatásával be is lehet iratkozni. Kutatási korlátozások csak az érvényes 
adatvédelmi szabályozások kapcsán lehetségesek. 

A levéltár honlapján érhetőek el a digitalizálva publikált iratok: 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-
ocio/Archivo-de-
Villa?vgnextfmt=default&vgnextoid=cd507aefd9b5b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgne
xtchannel=c937f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=4955120 

 

Barcelona városi levéltárai 

 

A barcelonai városi levéltári rendszer meglehetősen széttagolt. Van két általános városi levéltár, a 
történeti és a jelenkori levéltár, valamint az egyes kerületeknek saját „levéltárai” (tulajdonképpen 
irattárai) vannak. Mindemellett pedig egy önálló városi fotótár is működik itt. Ezen levéltárak 
közül a két legjelentősebbet mutatom be röviden. 

 

mailto:archivovilla@madrid.es
http://www.madrid.es/archivodevilla
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/EspecialesInformativos/ArchivoDeVilla/Informacion/ficheros/The-Archivo-de-Villa.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/EspecialesInformativos/ArchivoDeVilla/Informacion/ficheros/The-Archivo-de-Villa.pdf
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Archivo-de-Villa?vgnextfmt=default&vgnextoid=cd507aefd9b5b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=c937f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=4955120
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Archivo-de-Villa?vgnextfmt=default&vgnextoid=cd507aefd9b5b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=c937f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=4955120
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Archivo-de-Villa?vgnextfmt=default&vgnextoid=cd507aefd9b5b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=c937f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=4955120
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Archivo-de-Villa?vgnextfmt=default&vgnextoid=cd507aefd9b5b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=c937f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=4955120
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Barcelona Történeti Levéltára (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona/ Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona) 

 

A levéltár elérhetőségei: 
Cím: Carrer de Santa Llúcia, 1, 08002 Barcelona (a Katedrális mellett) 
Telefonszám: (34) 93 256 22 55 
Központi e-mail cím: arxiuhistoric@bcn.cat 
Honlap (katalánul és spanyolul): 
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/es 
Kapcsolatfelvételi és igénybejelentő felület: 
https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=e&origen=ARXIU_MP
AL_CONTEMPORANI&detall=3777 
A levéltári nyilvántartás keresőfelülete: 
http://w151.bcn.cat/opac/advanced  
Kutatási szabályzat (csak katalánul): 
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/ArxiuHistoric/
Continguts/Documents/Fitxers/Normes%20consulta%20i%20reproduccio_AHCB_2016.pdf 
 

Nyitva tartás: 
Nagy kutatóterem: 
Hétfőtől péntekig: 9:00–20:45 
Szombat: 9:00–13:00 (június 24. és szeptember 24., illetve évente még néhány szombaton zárva 
tart). 
Kép- és Térképtár: 
Hétfőtől péntekig: 9:00–13:30 
Hangtár: 9:00–14:00 (előzetes bejelentkezéssel) 
 

Barcelona Történeti Levéltára a 13. századtól a 19. század első harmadáig őrzi a várossal 
kapcsolatos dokumentumokat. Az itt őrzött iratanyag az alábbi nagyobb egységekre tagolódik: 
városi fondok, intézményi fondok, magániratok és gyűjtemények. A fondok rövid leírását 
megtalálhatjuk a levéltár honlapján. 

A levéltárba beiratkozni hasonló feltételekkel lehet, mint az állami levéltárak esetében. 
Alapesetben a leadott kutatói kéréseket 20 percen belül kiszolgálják, ha valamely oknál fogva ez a 
terminus nem teljesül, erről értesíteni kell a kutatót. Maximum három tétel lehet legfeljebb öt 
munkanapig egy kutatónál. 

 

Barcelona Jelenkori Levéltára (Archivo Contemporáneo de Barcelona/ Arxiu 
Contemporani de Barcelona) 

 

A levéltár elérhetőségei: 
Cím: Carrer Bisbe Caçador, 4, 08002 Barcelona 
Telefonszám: (34) 93 256 2747 
Központi e-mail cím: arxiucontemporani@bcn.cat  
Honlap (katalánul és spanyolul): 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani/indexa6be.html?lang=es_ES 

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/es
https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=e&origen=ARXIU_MPAL_CONTEMPORANI&detall=3777
https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=e&origen=ARXIU_MPAL_CONTEMPORANI&detall=3777
http://w151.bcn.cat/opac/advanced
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/Normes%20consulta%20i%20reproduccio_AHCB_2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/Normes%20consulta%20i%20reproduccio_AHCB_2016.pdf
mailto:arxiucontemporani@bcn.cat
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani/indexa6be.html?lang=es_ES
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Kapcsolatfelvételi és igénybejelentő felület: 
https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=e&origen=ARXIU_MP
AL_CONTEMPORANI&detall=3777 
A levéltári nyilvántartás keresőfelülete: 
http://w151.bcn.cat/opac/advanced  
 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 9:00–13:30 
Kéréseket utoljára zárás előtt fél órával lehet leadni. 
 

Ez a levéltár Barcelona városának a 19. század első harmada óta keletkezett iratait őrzi. 
Székhelyén kívül rendelkezik egy átmeneti irattárral és egy népességtörténeti részleggel is. A 
levéltárban csak előzetes bejelentkezés után lehet kutatni. Előre bejelentkezni a kapcsolatfelvételi 
felületen, valamelyik városi ügyfélszolgálaton vagy a levéltár telefonszámán lehet. 

 

  

https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=e&origen=ARXIU_MPAL_CONTEMPORANI&detall=3777
https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=e&origen=ARXIU_MPAL_CONTEMPORANI&detall=3777
http://w151.bcn.cat/opac/advanced

