
Mátyás Zoltán: 

Romániai levéltárak kutatási lehetőségei 

 

A romániai levéltárak kutatási lehetőségei alapvetően két intézmény együttes köré csoportosulnak. 

A Román Nemzeti Levéltárak valamint a bevett felekezetek levéltárai őrzik a történeti értékű 

iratok többségét. Jelen írásban az Erdély és Partium területén lévő levéltárak használatának 

ismertetésére törekeszem. Nem az ott őrzött iratok bemutatásával, hanem az összegyűjtött 

tapasztalatokra alapozva szeretném hasznos tanácsokkal segíteni az olvasót kutatásaiban. 

 

AZ ERDÉLY, PARTIUM ÉS BÁNÁT TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ROMÁN NEMZETI LEVÉLTÁRAK 

 

A nyelvi problémák és egyéb adminisztratív nehézségek miatt a Román Nemzeti Levéltár (Arhivele 

Naţionale ale României, továbbiakban RNL) jelenthetnek egyértelműen nagyobb kihívást a 

kutatóknak, így ismertetőmet is ezzel az intézménnyel kezdem. 

A Belügyminisztériumhoz tartozó szervezet centralizált rendszerben működik. Központja a 

Bukaresti Főigazgatóság, amelynek jelenlegi főigazgatója dr. Ioan Drăgan. A Főigazgatóság alá 

tartoznak a megyei igazgatóságok, amelyek minden esetben a megyeközpontokban találhatóak. 

Jelenlegi gyűjtőterületük és hatáskörük saját megyéjükre terjed ki. Fontos tudni, hogy a történelmi 

és a mai megyehatárok különbözősége miatt egyes intézmények/személyek gyűjteményeinek 

elhelyezése nem feltétlenül egyértelmű. Előfordulhat olyan eset is, hogy több száz kilométerre 

került keletkezési helyétől az irat, sok esetben teljes következetlenség tapasztalható! (Ebből 

adódóan, az iratok felkutatása során mindig érdemes megnézi minimum a környező megyei 

levéltárak segédleteit is.)  

A Román Nemzeti Levéltár működését és használatának módját a 16/1996. évi törvény 

szabályozza.1 A bukaresti Főigazgatóság és a megyei igazgatóságok egységes kutatótermi 

szabályzattal rendelkeznek.2 A törvény és a szabályzat egyöntetűen határozzák meg a levéltárak 

igénybevételének módját, ezekben semmilyen olyan rendelkezés nem található, amely gyökeresen 

eltérne az európai vagy a magyar levéltári gyakorlattól, így a kutatók jelentős használatbeli 

különbségre ne számítsanak. A levéltári dokumentumok elérésének menetét jelen cikkben 

próbálom meg felvázolni azzal a céllal, hogy megkönnyítsem az ott kutatni szándékozó személyek 

munkáját. 

Az RNL intézményeit regisztráció3 után lehet igénybe venni, amelynek során az azonosításhoz 

szükséges dokumentumok alapján (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél) látogatói jegyet 

állítanak ki. Ezt jellemzően helyben, kérvényezés után azonnal, ingyenesen elvégzik. Érvényessége 

két évig tart és bármelyik RNL intézmény használatba vehető általa (nem kell minden 

igazgatóságon külön regisztrálni). 

A kutatás megkezdésekor érdemes előbb az online elérhető tartalmakból tájékozódni. Az RNL 

megyei igazgatóságaival együtt közös honlapot működtet. Ezen kívül, jelenleg is fejlesztés alatt áll a 
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 A törvény szövege elérhető: 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_arhivelor_nationale_16_1996_republicata.php 
2
 http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/file/regulamentul_salilor_de_studiu_varianta_finala_apr.pdf 

3
 Ez egy adatalap kitöltéséből áll. 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_arhivelor_nationale_16_1996_republicata.php
http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/file/regulamentul_salilor_de_studiu_varianta_finala_apr.pdf


scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszer, amely használatának lehetőségeit szintén ismertetni 

fogom. A levéltári kutatások alkalmával érdemes mindkét oldalt használni.4 

Magyar szempontból az oldal legnagyobb hátránya, hogy a románon kívül más nyelv nem érhető 

el rajta, így lényegében csak román nyelvtudással lehet információkat gyűjteni róla. Ennek ellenére 

igyekszem a legfontosabb pontokat bemutatni úgy, hogy a nyelvet nem ismerő kutatók is legalább 

a megyei fondnyilvántartó táblázatokhoz eljussanak, a levéltárak elérhetőségeit megtalálják, 

valamint az iratkikérés menetéről tájékozódhassanak. A megyei igazgatóságokat a legegyszerűbb 

módón a Direcţii judeţene5 fülnél lehet elérni. A legördülő ablakban az RNL 42 szervezete 

választható ki (41 megye és a Nemzeti Levéltárak Központi Igazgatósága).  

Bármelyik megyei szervezet kiválasztása esetében az első adathalmazban találjuk az 

elérhetőségeket, nyitvatartási időket. (A legfontosabb szavak fordításához lásd az elérhetőségek 

végén található „Kulcsszavak” gyűjtést.) A következő részben egy PDF fájl érhető el, ami minden 

esetben az alábbi névvel van ellátva: 

Lista Fondurilor şi Colecţiilor date în cercetare de către Serviciul Judeţean <megye> 

(A kutatható fondok és gyűjtemények listája az X megyei levéltárban) 

Ez a fájl a legfontosabb online elérhető levéltári segédlet. Magyar gyakorlatban ez lényegében egy 

fond- és állagjegyzéknek felel meg, attól eltekintve, hogy ebben a listában csak fond szinten van 

leírva az iratanyag. A megjelenő fondlistában ABC rendben van felsorolva az ott őrzött iratok 

listája. A táblázat könnyebb használatához az alábbi fordítást készítettem: 

 

Nr. inventar 
 

Denumirea fondului sau colecţiei 
 

Anii 
extremi 

 

Nr. u.a. 
 

Leltári szám A fond vagy gyűjtemény megnevezése Időkör Levéltári egységek 
mennyisége (doboz, 
kötet, csomó stb.) 

 

Fontos tudni, hogy ezt a listát nem a mindenkori intézménytörténetnek, kronológiának vagy 

bármilyen más (logikus) szempontnak megfelelően állították össze. A szó legszorosabb 

értelmében vett ABC sorrend ez. Használata során minden lehetőséget figyelembe kell venni, 

mivel egyes intézmények/vagy személyek iratainak megnevezése és besorolása rendkívül 

változatos lehet. Pl. Az RNL Kolozs megyei Igazgatósága fondlistájának 56. sorában szerepel a 

Marosvásárhelyi Református Kollégium gyűjteménye (COLECŢIA COLEGIULUI 

REFORMAT TIRGU MURES).6 A bemutatott problémák mindegyike megtalálható ebben az 

esetben. Elsősorban ennek az iratanyagnak az RNL Marosvásárhelyi Igazgatóságában vagy a 

Református Egyház valamelyik levéltárában kellene lennie. Másodszor, a fondlistában a „C” betű 

alatt található meg (a Colecţia szó jelentése gyűjtemény), nem az „R” betűnél és nem is a „K” 

betűnél. Az ilyen és ehhez hasonló problémák miatt erősen javaslom az egész lista átnézését. 

                                                 
4
 Az igazgatóságok közös honlapja: http://arhivelenationale.ro/index.php?page=26&lan=0  

5
 Direcţii judeţene – Megyei igazgatóságok: http://arhivelenationale.ro/index.php?page=44&lan=0  

6
 http://arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-uri/DJAN-

uri/DJAN_CLUJ_fonduri_si_colectii_date_in_cercetare.pdf 

http://arhivelenationale.ro/index.php?page=26&lan=0
http://arhivelenationale.ro/index.php?page=44&lan=0
http://arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-uri/DJAN-uri/DJAN_CLUJ_fonduri_si_colectii_date_in_cercetare.pdf
http://arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-uri/DJAN-uri/DJAN_CLUJ_fonduri_si_colectii_date_in_cercetare.pdf


Ha sikerült megtalálni a keresett fondot, akkor a leltári számot szükséges megjegyezni. A 

kutatóteremben erre a számra hivatkozva lehet elkérni az adott fond leltárát (inventar). Néhány 

megyei igazgatóság esetében ezeknek a leltáraknak egy része online is elérhető. Az internetes 

oldalakon a fondlista után következik pl. az RNL Kolozs megyei Igazgatóságának esetében. 

Ezekben a leltárakban további hasznos információk találhatók. Egyrészt a dokumentum borítóján 

vagy kezdőlapján fel van tüntetve az adott fond száma, amelyeket a kérőlapok kitöltésekor 

szükséges megjelölni (a leltári szám már nem kerül rögzítésre). Minden leltár egy előszóval 

(prefaţa) kezdődik. Ebben a szervtörténetre, az iratanyag kezelésének történetére és a levéltári 

rendezésre vonatkozó információk kerültek rögzítésre, általában az iratanyagot kezelő levéltáros 

megfogalmazásában. 

A rövid ismertető után következik egy lista, amely a magyar gyakorlatban egy állagjegyzéknek felel 

meg. Ebben a következő adatok szerepelnek: 

Nr. crt. 
 

Cuprinsul unităţii arhivistice 
 

Anii 
extremi 

 

Nr. 
file 

Obs. 
 

Sorszám A levéltári egység tartalma Időkör Oldalszám Megjegyzések 

 

Ezen a szinten lehet iratanyagokat kikérni. A kikérések menetét a már hivatkozott kutatótermi 

szabályzat alapján kívánom bemutatni, kiemelve az ebben leírt legfontosabb tudnivalókat. 

Iratanyag előkészítéséhez kérést és őrjegyet kell kitölteni. 

A leadott kéréseket az igénylés dátumát követő legközelebbi munkanapra készítik elő. A 

kutatótermi szabályzat szerint, ha a dokumentum külső raktárban van elhelyezve, úgy az 

előkészítési idő 3 munkanapot is igénybe vehet! Helyszínen, vagy telefonon lehet arról 

tájékozódni, hogy a különböző igazgatóságok mely iratokat tárolják külső raktárakban. Ha a 

kutató már rendelkezik érvényes látogatói jeggyel, de nem lakik abban a városban, amelyben az 

igazgatóság található, kérését e-mailben és telefonon is leadhatja a levéltári jelzetek pontos 

felsorolásával, erről a kutatótermi szabályzat rendelkezik! A kérésben átvételi dátumot kell 

feltüntetni a felsorolt előkészítési idők figyelembe vételével (a kutatótermi felügyelő segítségével). 

Ha a dátumtól számított 5 munkanapon belül a kutató nem jelentkezik az iratanyagért, akkor az 

visszakerül az őrzési helyére, azt újból kikérni csak 40 munkanap múlva lehetséges!  

A kutatók egy kérőlapon irattípusoktól függően különböző mennyiségeket kérelmezhetnek. A 

legtöbb típus esetében 20 levéltári egység a megengedett. Egy kutató nevén egyszerre 20 levéltári 

egység lehet előkészítve. A levéltári iratokat kutatásra maximum 20 munkanapig tárolják, amely 

tovább 10 munkanappal hosszabbítható meg. Ezután az iratanyagot újból ki kell kérni a fent leírt 

módon, de számára az csak 40 munkanap múlva lesz újból elérhető! Az előkészített iratokból a 

kutató egyszerre csak a kutatótermi felügyelő által meghatározott mennyiséget kaphatja meg 

kutatásra (az asztalon tartott dobozok száma nem lehet több mint 2 db). 

Kérés alapján lehetőség van fénymásolat készítésre. Meghatározott díj ellenében az 50 oldalnál 

kisebb terjedelmű iratokat 10 munkanapon belül készítik el a kutatóteremben. Szintén kérés 

alapján és meghatározott díj ellenében, napi fotójegy váltásával, iratfotózásra is van lehetőség. 

Rendkívül fontos azonban, hogy a kutatótermekben csak meghatározott asztaloknál engedélyezett 

a fotózás! Hiába van más szabad asztal, ha fotózásra kijelölt asztalok foglaltak, a kutatótermi 



felügyelő nem engedélyezi a fotózást (saját tapasztalatom is ezt támasztja alá). Az egyetlen 

megoldás: már nyitáskor meg kell jelenni és lefoglalni a kijelölt asztalokat. A levéltári iratról 

készült fotókat csak az RNL írásos engedélyével lehet publikálni. 

Az RNL a Magyarországon is használatos e-levéltári rendszert használ a scopeArchiv szoftveren 

keresztül. Ennek internes elérésére is lehetőség van az RNL honlapján keresztül.7 A különböző 

megyéket 5 zónába csoportosították (amelyek az EU-s regionális fejlesztési zónáknak felelnek 

meg). Ennek a felületnek a használata elsősorban a tájékozódást (tájékoztatást) segíti elő, levéltári 

nyilvántartásként funkcionál, ahol az egyes leírási egységekhez további ismertetéseket csatoltak. 

Igazgatóságonként más leírási mélységgel rendelkeznek az intézmények, néhány esetben egészen 

részletes (Brassó és Hargita megye), más esetekben a fondok szintjét sem lehet elérni (Argeș és 

Buzău megye). Szabad szöveges kereséseknél rendkívül jól használható. A fastruktúrás nézetben 

amellett, hogy hasznos leírásokra lehet bukkanni egy-egy irategyüttes esetében, a különböző alá- 

és fölérendeltségi viszonyokat is megtalálhatja a kutató. 

  

AZ ERDÉLY, PARTIUM ÉS BÁNÁT TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ROMÁN NEMZETI LEVÉLTÁRAK 

IGAZGATÓSÁGAI: 

 

RNL Fehér Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 29, cod 510010, jud. Alba 

Telefon: 0040258/810996 

E-mail: alba@arhivelenationale.ro 

Kutatótermi e-mail: salastudiu.alba@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=72  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-szerda: 8.30–14.00; csütörtök: 8.30–18.00 

 

RNL Arad Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Str. Ceaikovski nr. 2-6, Arad, judeţul Arad, cod 310052 

Telefon: 0040257/233818 

E-mail: arad@arhivelenationale.ro 

Kutatótermi e-mail: salastudiu.arad@arhivelenationale.ro 

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=74  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-szerda, péntek: 8.30–16.30; csütörtök: 8.30–18.30 

 

RNL Bihar Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Oradea, str. Traian Blajovici, jud. Bihor 

Telefon: 0040259/413876 

E-mail: bihor@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.bihor@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=79  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-szerda, péntek: 8.30–16.30; csütörtök: 8.30–18.30 
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RNL Beszterce-Naszód Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Bistriţa, Str. Gării nr.3-5, jud. Bistriţa-Năsăud 

Telefon: 0040263/203249 

E-mail: bistritanasaud@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.bistritanasaud@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=80  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-szerda, péntek: 8.30–16.30; csütörtök: 8.30—18.30 

 

RNL Brassó Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Str. Gh. Bariţiu 34, Braşov, cod 500025, jud. Braşov 

Telefon: 0040268/475256 

E-mail: brasov@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.brasov@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=80  

www.arhivelenationale-brasov.ro 

Kutatóterem nyitva tartása: kedd-csütörtök: 8.30–15.30 

 

RNL Kolozs Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, cod 400084, jud. Cluj 

Telefon: 0040264/598979 

E-mail: cluj@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.cluj@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=88  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő, szerda: 8.30–15.30; kedd, csütörtök: 8.30–18.00 

 

RNL Kovászna Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Sf. Gheorghe, b-dul Gen. Grigore Bălan nr. 12, cod 520013, jud. Covasna 

Telefon: 0040267/310645 

E-mail: covasna@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.covasna@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=90  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-szerda: 8.30–15.30; csütörtök: 12.00–18.00 

 

RNL Hargita Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Harghita a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Miercurea Ciuc, str. Bulevardul Frăţiei nr. 6, cod 530112, Jud. Harghita 

Telefon: 0040266/312598 

E-mail: harghita@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.harghita@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=96  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-szerda: 8.30–15.00; csütörtök: 8.30–18.00 
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RNL Hunyad Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Str. Aurel Vlaicu nr. 2, Deva, cod 330005, jud. Hunedoara 

Telefon: 0040254/213875 

E-mail: hunedoara@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.hunedoara@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=98  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-csütörtök: 8.30–15.30 

 

RNL Máramaros Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale) 

Cím: B-dul Bucuresti nr. 26, Baia Mare, jud. Maramureş 

Telefon: 0040262/437948 

E-mail: maramures@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.maramures@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=102  

www.arhivelenationale-maramures.ro  

Kutatóterem nyitva tartása: kedd-szerda: 8.30–15.30; csütörtök: 8.30–18.00 

 

RNL Maros Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Târgu-Mureş, Str. Crizantemelor, Nr. 8, cod 540073, jud. Mureş 

Telefon: 0040265/235064 

E-mail: mures@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.mures@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=104  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-szerda, péntek: 8.30–16.30; csütörtök: 8.30–18.30 

 

RNL Szatmár Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Satu Mare a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918 nr. 13, cod 44001, jud. Satu Mare 

Telefon: 0040261/711102 

E-mail: satumare@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.satumare@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=108  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-szerda: 8.30–15.30 

 

RNL Temes Megyei Igazgatósága (Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale) 

Cím: Timişoara, str. Andrei Mocioni nr. 8,cod 300038, jud. Timiş 

Telefon: 0040256/402371 

E-mail: timis@arhivelenationale.ro  

Kutatótermi e-mail: salastudiu.timis@arhivelenationale.ro  

Web: http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=149  

Kutatóterem nyitva tartása: hétfő-csütörtök: 8.30–15.30 

 

 

mailto:hunedoara@arhivelenationale.ro
mailto:salastudiu.hunedoara@arhivelenationale.ro
http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=98
mailto:maramures@arhivelenationale.ro
mailto:salastudiu.maramures@arhivelenationale.ro
http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=102
http://www.arhivelenationale-maramures.ro/
mailto:mures@arhivelenationale.ro
mailto:salastudiu.mures@arhivelenationale.ro
http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=104
mailto:satumare@arhivelenationale.ro
mailto:salastudiu.satumare@arhivelenationale.ro
http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=108
mailto:timis@arhivelenationale.ro
mailto:salastudiu.timis@arhivelenationale.ro
http://arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=149


Kulcsszavak magyar megfelelői: 

Colecţia – Gyűjtemény 

Direcţii judeţene – Megyei igazgatóságok 

Inventar – Leltár  

Prefaţa – Előszó 

Sala de studiu – Kutatóterem 

 

AZ ERDÉLY TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK  

 

Az Erdélyben működő római katolikus, református és evangélikus egyházak levéltárai rendkívül 

fontosak a magyar történeti kutatás szempontjából. Intézményeik a magyar államszervezet 

kivonulása után a nemzet legfontosabb bástyáit jelentették, páratlan gyűjteményeik miatt 

megkerülhetetlenek a legtöbb kutató számára.8 

A római katolikus egyház esetében a Gyulafehérvári Főegyházmegye, a Szatmári Egyházmegye, a 

Nagyváradi Egyházmegye valamint a Temesvári Egyházmegye működtet levéltárat. Ezek közül a 

legnagyobb természetesen a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár, amely több kisebb 

levéltárat (gyűjtőlevéltárat) üzemeltet.9  

A főegyházmegyei levéltár rendelkezik (a gyűjtőlevéltárakra is kiterjedő) kutatótermi 

szabályzattal,10 valamint nyitva tartással11 is. A gyűjtőlevéltárak esetében a kutatás előzetes 

bejelentkezés szerint történik. Kutatási kérelmek alapján válnak elérhetővé a nem korlátozott 

hozzáférésű levéltári iratok. A nem kutatható iratok köre a kutatótermi szabályzatban van 

pontosan meghatározva (különös tekintettel az egyházi anyakönyvekre). 

A többi egyházmegye esetében csak a püspökségek honlapján elérhető információkra lehet 

támaszkodni. 

Az Erdélyi Református Egyházkerület és az Erdélyi Unitárius Egyház egy-egy levéltárat 

működtet, mindkettő Kolozsváron található. Mindkét esetben a kutatás megkezdése előtt ajánlott 

tájékozódni a lentebb megadott honlapokon, illetve a feltüntetett elérhetőségeken a 

levéltárosoknál. Hasonló lehetőségek kínálkoznak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

Levéltára esetében is. 

 

Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár 

Cím: 510010 Alba Iulia, str. Mihai Viteazul 21, jud. Alba 

Főlevéltáros: dr. Bernád Rita 

Telefon: 0040744-182.273, 0726-122.808 

E-mail: leveltar@romkat.ro 

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.30–13.00, 13.30–16.00 

 

                                                 
8
 A három bevett vallás levéltáraiban való kutatás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a Magyarországi 

Egyházi Levéltárosok Egyesületének honlapján: http://melte.hu  
9
 A levéltár honlapja: http://leveltar.romkat.ro  

10
 http://leveltar.romkat.ro/hu/kutatas/kutatasi-szabalyzat.html  

11
 http://leveltar.romkat.ro/hu/leveltaraink/erseki-es-fkaptalani-leveltar/nyitva-tartas.html  
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Erdélyi Római Katolikus Státus Levéltára 

Cím: 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5, jud. Cluj. 

Telefon: 0040264-593.102 

Levéltáros: Vajda Anita 

Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 

 

Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet Levéltára 

Cím: 510009 Alba Iulia, str. Bethlen Gábor 3, jud. Alba 

Telefon: 0040258-700.456 

E-mail: annamariaveres@ymail.com 

Web: http://seminarium.ro  

Levéltáros: Veres Anna-Mária könyvtáros 

Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 

 

Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltár 

Cím: 535500 Gheorgheni, str. Márton Áron 9, jud. Harghita 
Levéltáros: dr. Bernád Rita 
Telefon: 0040744-182.273 
E-mail: rita.bernad@romkat.ro 
Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 

 

Gyulafehérvári Gyűjtőlevéltár 

Cím: 510010 Alba Iulia, str. Mihai Viteazul 21, jud. Alba 
Telefon: 0040748-331.538 
E-mail: csongor.vass@romkat.ro 
Levéltáros: Vass Csongor 
Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Kolozsvári Gyűjtőlevéltár 

Cím: 400094 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5, jud. Cluj 
Telefon: 0040737-804.550 

E-mail: nagyemok@yahoo.com 

Levéltáros: dr. Nagy Emőke 

Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
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Marosvásárhelyi Gyűjtőlevéltár 

Cím: 540053 Târgu Mures, p-ta Trandafirilor 61, jud. Mures 
Telefon: 0040722-527.769 
E-mail: kisanna2004@yahoo.co.uk 
Levéltáros: Barabás Kisanna 
Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltár 

Cím: 520019 Sfântu Gheorghe, str. Ciucului 88, jud. Covasna 
Telefon: 0040740-144.365 
E-mail: penzilo@gmail.com 
Levéltáros: Pénzes Lóránd 
Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Szamosújvári Gyűjtőlevéltár 

Cím: 405300 Gherla; str. Bobâlna 8, jud. Cluj 
Mobil: 0722-973.739 
E-mail: kusipap@gmail.com 
Levéltáros: T. Küsmödi Attila lelkész 
Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár 

Cím: 405300 Gherla, str. Stefan cel Mare 5., jud. Cluj 
Telefon: 0040727-861.950 
E-mail: barthakati@yahoo.com 
Levéltáros: Bartha Katalin 
Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltár 

Cím: 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Baróti Szabó Dávid 34, jud. Harghita 
Telefon: 0040744-182.273 
E-mail: rita.bernad@romkat.ro 
Levéltáros: dr. Bernád Rita  
Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
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Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Levéltára 

Cím: Episcopia Romano- Catolica, Str. 1 Decembrie 1918. Nr. 2. Satu Mare RO-440010 Romania 
Telefon: 0040-0261-714955 
E-mail: puspokseg@szatmariegyhazmegye.ro  
Web: http://szatmariegyhazmegye.ro/url/Egyhazmegyei-Leveltar  
Levéltáros: Váradi Lajos 
Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Levéltára 

Cím: Oradea 410161, str.Şirul Canonicilor nr.2 

Telefon: 0040259-411180 (püspöki hivatal), 0040771125909 

E-mail: leveltar@varad.org 

(a levéltárnak önálló honlapja és vezetékes telefonja nincs) 

Web: http://www.varad.org/hu/kozponti_hivatalok/leveltar/  

Levéltáros: Csorba Sándor 

Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye Levéltára 

Cím: Str. Aug. Pacha, nr. 4. Timișoara.  

Telefon: 0040-256-490-081 

Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Erdélyi Református Egyházkerület Levéltára 

Cím: Kolozsvár, Farkas utcai református templom. 

Web: http://reformatus.ro/20140530leveltar.html  

Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltára 

Cím: Str. Jean Calvin nr. 1., Oradea. 

Telefon: 0040-59-431-710 

Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
 

Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára 

Cím: Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 9. 

Telefon: 0040-264-593236 

Web: http://archives.unitarian.ro 

Nyitva tartás: A kutatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
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