
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2207/234. sz. NKA pályázatának 
(a Magyar Levéltárosok Egyesületének külföldi szakmai konferenciákon és 

tapasztalatcseréken való részvétele) megvalósításáról

A Magyar  Levéltárosok  Egyesülete  megalakulásától  kezdve  törekedett  nemzetközi 
kapcsolatok kialakítására és fejlesztésére. A 2010. év tavaszától 2011. év tavaszáig terjedő 
időszakban (kétszer is megvalósítási  időszak hosszabbítást  kaptunk az NKA-tól)  sikerült a 
hagyományos, elismert külföldi szakmai fórumokon részt vennünk, valamint ott tárgyalásokat 
folytatnunk  mind  a  kapcsolatok  megerősítése,  mind  a  határon  túli  magyar  vonatkozású 
iratanyagok feltárása céljából.

Remélhetőleg  ezek  a  tárgyalások  a  jövőben  lehetővé  teszik  a  külföldi  szakmai 
programnaptár  pontosabb  tervezhetőségét  is,  hiszen  még  mindig  előfordult,  hogy 
egyesületünk csak késve értesült a rendezvények időpontjáról, így képviseletéről nem tudott 
gondoskodni (lengyel konferencia). Ennél is komolyabb gondot jelentett a nemcsak nálunk 
kialakult  nehéz  gazdasági  helyzet,  amely  szakmai  rendezvény  elmaradásához  vezetett 
(bosnyák  rendezvény).  Mindezek  ellenére  mégis  eredményesnek  és  előremutatónak 
bizonyultak a külföldi látogatások, mivel a már kiépült kapcsolatok tovább erősödtek és a 
környező  országok  levéltári  rendezvényein  való  részvétellel  2010-2011-ben  is  biztosítani 
tudtuk a megfelelő információáramlást és tapasztalatcserét.

A  Szlovák  Levéltárosok  Egyesülete 2010.  május  25-27.  között  tartotta 
vándorgyűlését  Észak-Komáromban,  ahol  4  fős  delegáció  képviselte  egyesületünket 
(Tyekvicska  Árpád  elnök,  valamint  Bánszki  Hajnalka  Gálné  Jakó  Mariann  és  Csombor 
Erzsébet, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Komárom-Esztergom megyei 
levéltárosok, ill. levéltárigazgató). A rendezvény központi témája a szlovák levéltárügy 1989 
utáni változása volt, amely mind a jogszabályi hátteret, mind a szakmai munkát, mind pedig a 
képzést érintette.

A  Német  Levéltáros  Egyesület 2010.  szeptember  29–október  2.  között  tartott 
levéltári napot. A konferenciát — a Kölni Városi Levéltár 2009. évi katasztrófájára utalva — 
a levéltárépítés kérdéskörének szentelték. Egyesületünket Dr. Kenyeres István választmányi 
tag  képviselte,  aki  kerekasztal-beszélgetésben  ismertette  az  elmúlt  évek  hazai  levéltári 
beruházásait.

A  Horvát  Levéltáros  Egyesület 2010.  október  20–22-i  tanácskozásának  központi 
témája az volt, hogy milyen módon javítható a levéltári anyag védelmének rendszere. Ebbe 
nemcsak  a  szorosan  vett  állományvédelem  témája  tartozott  bele,  hanem  az  iratvédelem 
jogszabályi feltételei és a nyilvántartási segédletek kérdése is. Egyesületünket Bősze Sándor 
választmányi tag képviselte.

A  pályázatunkban  tervezett  többi  rendezvényen  való  részvételre  csak  2011-ben 
kerülhet(ett)  sor  (néhányra  már  csak a következő pályázati  támogatás  keretében),  mivel  a 
lengyel és a bosnyák egyesületi rendezvényekre nem tudtunk delegációt küldeni (utóbbi el is 
maradt). 



A  Cseh  Levéltárosok  Egyesülete 2011.  április  26-28.  között  tartotta  meg 
rendezvényét, ahol a visegrádi országok képviselői közötti szándéknyilatkozat aláírására is sor 
került. Egyesületünket Dr. Szögi László alelnök képviselte. A rendezvény témái a következők 
voltak: az iratokhoz való hozzáférés, mint prioritás a levéltári munkában, kereslet és kutatás, 
valamint modern módszerek és technológiák a levéltári szolgáltatásokban.  

A  Szlovák Levéltárosok Egyesülete 2011. május 24-26-án Homonnán tartotta meg 
idei vándorgyűlését, ahol 3 fős delegáció képviselte egyesületünket (Tyekvicska Árpád elnök, 
valamint  Bánszki  Hajnalka  és  Hausel  Sándor,  Szabolcs-Szatmár-Bereg  és  Nógrád megyei 
levéltárosok). Az immár XV. Szlovákiai Levéltári Napok a levéltári fondok és gyűjtemények 
problémakörét állította a központba, de természetesen szó esett az aktuális, megoldásra váró 
feladatokról is. Mivel a rendezvény a meghosszabbított támogatási időszakra esett, kérjük a 
költségek jelen pályázatban történő elszámolásának elfogadását.

 
Az  utazásokról  készített  részletes  beszámolókat  a  fotódokumentációval  együtt 

mellékeltük, valamint a szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelelően elhelyeztük 
honlapunkon:  www.leveltaros.hu és  a  Magyar  Levéltári  Portálon:  www.archivportal.hu.  A 
szakmai  tapasztalatok  és  a  részvétel  eredményesség  részletes  kifejtése  a  csatolt 
útibeszámolókban  olvasható.  A  rendezvények  médiavisszhangját,  külföldi  eseményekről 
lévén szó elsősorban az internetes megjelenéssel tudjuk bemutatni.

A német levéltári nap önálló honlapja: www.archivtag.de
A szlovák egyesület 2010. és 2011. évi rendezvényét bemutató linkek: 
http://www.archivari.sk/foto6.aspx és
http://www.facebook.com/media/set/?
set=a.205356389512679.49474.112862115428774&type=1 
A horvát egyesületi honlap vándorgyűlésről szóló linkje: 
http://www.had-info.hr/rad-drustva/savjetovanja/187-44-savjetovanje-had-a 
A cseh egyesületi rendezvényről: http://www.cesarch.cz/clanky.php?key=9211 

Mindezen eredményeket nem érhettük volna el a Nemzeti Kulturális Alap támogatása nélkül, 
amelyet ezúton is megköszönünk, bízva a jövőbeni segítségükben is.

Budapest, 2011. július 26. 

Tyekvicska Árpád
       elnök
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