
1

NEMZEDÉKVÁLTÁS

Beszámoló 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

2011. évi működéséről

Budapest, 2012

BESZAMOLO 2012.indd   1BESZAMOLO 2012.indd   1 2012.07.04.   12:41:182012.07.04.   12:41:18



2

BESZAMOLO 2012.indd   2BESZAMOLO 2012.indd   2 2012.07.04.   12:41:192012.07.04.   12:41:19



3

TARTALOMJEGYZÉK

 
Nemzedékváltás (Gyarmati György) 5

BESZÁMOLÓ
 I. A Történeti Levéltár Historia Domusa 2011 15 
 II. Iratátadások és iratátvételek  21
 III. Az állampolgári ügyek intézése  23
 IV. A tudományos kutatók fogadása  25
 V. A levéltári feldolgozó munka   27
 VI. A tudományos feldolgozó munka  32
 VII. Gazdálkodás   35

FÜGGELÉK
  Államvédelem és állományvédelem 
  (Cseh Gergő Bendegúz) 39
  A Történeti Levéltár munkatársainak publikációs 
  jegyzéke, 2011 56
  A Történeti Levéltár kiadványai 66

BESZAMOLO 2012.indd   3BESZAMOLO 2012.indd   3 2012.07.04.   12:41:192012.07.04.   12:41:19



4

BESZAMOLO 2012.indd   4BESZAMOLO 2012.indd   4 2012.07.04.   12:41:192012.07.04.   12:41:19



5

NEMZEDÉKVÁLTÁS

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban 
ÁBTL, illetve Levéltár) 2011. évi működését két új mozzanat jellemez-
te, s egy harmadik nagyon sajátosan – mintegy szellemként – lengte 
körül. A két tárgyi jellemző egyike a Levéltárhoz forduló állampolgárok 
generációváltásának mind szembetűnőbb volta, a másik a 2009 végén 
megindított nagyobb méretű komplex állományvédelmi program – első 
fázisának – lezárulása. Harmadikként a „szellemjárást” egy, az állam-
szocializmus évtizedeiben keletkeztetett titkosszolgálati iratok sorsára 
vonatkozó kormányzati felvetés indította el, amely – kérdésessé téve 
ezen iratok „nemzeti örökség” voltát –, bizonytalanságot idézett elő a jö-
vőbeni történelmi múltfeltárás forráshátterét illetően, s ezzel a 2011. év 
szinte egészét kitöltő szakmai-társadalmi disputát gerjesztett. Haladjunk 
sorjában. 

a./ A nemzedékváltás.
A Levéltár létrehozását követő első évtizedet az jellemezte, hogy első-
sorban az államszocializmus évtizedeiben megfigyelt, joghátrányt – vagy 
effektív meghurcolást is – szenvedett „nagyapa” nemzedék igényelte ön-
nön információs kárpótlását. Ez nem csupán gerontológiai okokból ma-
gától értetődő. Azért is, mivel a meghurcoltatást is elszenvedettek kisebb 
hányada kevéske materiális kárpótlásra is jogosult lett. Hozzájuk képest 
– főként az időközben elhunytak esetében – végig jelen volt ugyan az 
információt igénylők között „a fiak nemzedéke” is, részesedésük azon-
ban a kezdeti években alig érte el – vagy haladta meg – a szülőgeneráció 
érdeklődésének egyötödét. Az utóbbi fél évtizedben vált egyre inkább 
jellemzővé, hogy az információt igénylők több mint egyharmada nem 
„önjogon” fordult a Levéltárhoz, hanem felmenőinek az állambiztonsági 
iratokban való fellelhetősége iránt érdeklődött, mint – törvényi elnevezés 
szerint – „érintett jogállású”. Ez utóbbi kategórián belül új jelenség, hogy 
a legutóbbi években a harmadik nemzedék, az unokák generációjának ér-
deklődése gyarapodott észrevehetően a beérkezett megkeresések között. 
Erre az újabb jelenségre – bármifajta előzetes empirikus szociológiai fel-
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mérést mellőzve – három, egymással összefüggő magyarázat kínálkozik. 
Az egyik, hogy a második (apa)generációt – amelyet nagyjából a saját 
lábra állás időszakában ért a fordulat –, kellőképpen lefoglalta a 
rendszerátalakítás elmúlt két évtizedének permanensen változó minden-
napjaiban elsődleges fontosságúvá váló „helykeresés”: új egzisztencia 
megteremtése, amely esetenként akár többszörös pályamódosítás kény-
szerével párosult. (Megismételt közvéleménykutatások szerint a felnőtt 
korú társadalom nagy hányada tartotta magát a rendszerváltás vesztesé-
nek). A másik ok, hogy a harmadik nemzedék – az unokageneráció – meg-
sokszorozódó információözön közepette nőtt fel, s ennek állandósuló ösz-
szetevője volt (maradt) a letűnt rendszer azon része, melyet egyszerűsítve 
„lebegtetett titoknak” is nevezhetünk: az akkori állambiztonsági – titkos-
szolgálati – szervek működése, ennek részeként a társadalom korabeli be-
hálózottsága, az ügynökkérdés visszatérő és széleskörű pertraktálása 
a média hírversenye által is visszhangosított információs társadalomban. 

Harmadik összetevőként vélelmezhető – a magától értetődő személyes 
kíváncsiságon túl – a generációs identitáskeresés. Mivel a szóban forgó 
unokageneráció zöme már az államszocializmus évtizedeiben általánossá 
lett atomizált „kiscsaládi” – illetve az egyre gyarapodó „csonkacsaládi” – 
környezetben cseperedett fel, evidensnek tűnik a felnőtté válás környéki 
identitáskeresés, melynek keretében a legkézenfekvőbb első lépés a saját 
felmenőinek való utánajárás. A magyarországi levéltárak közös tapasz-
talata a rendszerforduló óta a családtörténeti, illetve családfa-kutatások 
észrevehető megszaporodása. Egyelőre nehéz megmondani, hogy ebből 
mekkora hányad az, amelyet a nyilvánosságban visszatérően fortissimo 
szóló titkosszolgálat/ügynök tematika szűkebb-tágabb rokonsági körben 
inspirál. Ennek részeként óhatatlan, hogy a közelmúlt államszocialista 
időszakára vonatkozóan a családi múlt iránti érdeklődés és az egyéni 
identitáskeresés a Történeti Levéltár irataiban való tájékozódás igényét is 
felerősíti. Az indíttatások lehetnek ugyan nagyon különbözőek – akár 
a fentebb említettek közé nem sorolhatóak is –, a Levéltárba érkező, s ismé-
telten megszaporodó iratigénylések között mindenesetre szembetűnő 
a nemzedékváltás.  
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b./ A Történeti Levéltár állományvédelmi programja. 
Az ún. Norvég Alap keretében kiírt, s még 2006 folyamán benyújtott, de 
csak 2009-ben elnyert iratsavtalanítási és restaurálási támogatási program 
– a pályázat elbírálásának döcögőssége miatt – a végrehajtás futamide-
jét igencsak megkurtította. Következésképpen az eredetileg háromévesre 
tervezett állományvédelmi munkálatokat – beleértve az restaurálásra ki-
válogatott iratok döntő hányadának előzetes digitalizálását is – feleannyi 
idő alatt végezte el a Levéltár. 2011-re az effektív iratsavtalanításnak már 
csak töredék hányada maradt, viszont a restaurálás érdekében „megmoz-
gatott” – összesen 1.300.000 lapnyi – iratmennyiség reponálása, annak 
utóellenőrzése, a modern (Neschen) technológiával végzett állományvé-
delmi munkálatok tapasztalatainak összegzése, valamint a nagyszámú, 
s immár digitalizált formában is rendelkezésre álló forrásoknak a Levél-
tár – adatszolgáltatásra is alkalmas – informatikai adatbázisába történő 
installálása, kitöltötte az év hátralevő részét. 

Az előzőekben két okból fogalmaztunk úgy, hogy az ÁBTL – hosszabb 
futamidejű – állományvédelmi programjának első fázisa valósult meg. 
Az egyik, hogy az iratmentő restaurálások, konzerválások – csökkentett 
kapacitással bár, de – tovább folynak, a másik ok, hogy újabb pályázati 
lehetőséggel a Történeti Levéltár a későbbiekben is élni kíván. A prog-
ram hozadéka ugyanis nem csupán a maradandó értékű iratok állagmeg-
óvása. Legalább ilyen jelentőségű a közben megejtett irat-digitalizálás, 
a források modern adathordozókon történő hozzáférhetővé tétele, pers-
pektivikusan az ún. E-levéltár kondícióinak való megfelelés kialakítása 
és ennek adatszolgáltatói-felhasználói haszna. Erre nyilvánvaló igény 
mutatkozik a Levéltár kezelésében levő iratok kutatói érdeklődésének in-
tenzitása miatt: a hazai levéltárak között a Történeti Levéltár – az őrzött 
iratállomány mennyiséghez viszonyítva – a leglátogatottabb és kiugróan 
a legnagyobb „iratforgalmú” intézmény. Másfelől a hagyományos, illet-
ve az elektronikus irat-hozzáférés kombinálásával – a személyes adatok 
védelmét rögzítő törvényi előírások betartása közepette – mód nyílik ha-
tékonyabban eleget tenni a közérdekű adatok nyilvánossága követelmé-
nyének. (Más kérdés, hogy az elektronikus irathozzáférés intenzívebb 
hasznosulását nem csupán a technikai infrastruktúra jelenlegi kereszt-
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metszete, hanem a kutatók egy részének a már digitalizált irathányad 
kutatásától való „idegenkedése” is behatárolja. Itt alighanem az idővel 
kutatói körben is várható – más összefüggésben már idézett – nemzedék-
váltás hozhat újat, azt vélelmezve, hogy az immár elektronikus hírcsa-
tornákon, „világhálón” felcseperedetett generáció számára kézenfekvőbb 
lesz az iratok zömével is digitalizált változatban ismerkedni.) Mindezen 
okokból is célszerűnek gondoljuk a Történeti Levéltár állományvédelmi 
programja első fázisának tapasztalatairól készített szakmai összefoglaló 
egészének alábbi közzétételét – jelen éves beszámoló függelékeként. 

c./ Az állambiztonsági iratok sorsáról folytatott disputa társadalmi 
lereagálása. 

Ezt a vitát egyfelől a kormány 1238/2010. (XII. 15.) határozata, másfelől 
kormányzati illetékes visszatérő nyilatkozata indította el, mely szerint 
eredetiben visszaadandók az egykoron megfigyelteknek azok az iratok, 
amelyeket illegitim módszerekkel keletkeztettek a titkosszolgálatok az 
államszocializmus évtizedeiben. A 2011. év folyamán több, a tárgykör-
ben szakmai kompetenciával is bíró szervezet – a Magyar Levéltárosok 
Egyesülete, a Magyar Történelmi Társulat vezetősége – véleményt nyil-
vánított a felvetéssel kapcsolatban, illetve visszatérően közvetlen tár-
gyalást, egyeztetést folytatott kormányzati illetékesekkel. A Történeti 
Levéltár – amellett, hogy részt vett a már említett szakmai szervezetek 
véleményének kialakításában – múlt évi Beszámolójában fogalmazta meg 
álláspontját a szóban forgó témakörben,1 s ugyancsak eszmecserét folyta-
tott a kérdésről a Levéltár felügyeletében közreműködő országgyűlési bi-
zottságokkal. (Azért is szükség volt erre, mert időközben megkezdődtek 
a törvényelőkészítő konzultációk a magyarországi levéltári szervezet va-
lamint a társ-közgyűjtemények – múzeumok, könyvtárak – átalakításáról 
is.) Az év nagyobbik részét kitöltő nyilvános disputa és szakmai-politikai 
egyeztetések nyomán az 1407/2011. (XI. 30.) számú újabb kormányhatá-
rozat a vonatkozó egy évvel korábbit visszavonta.  

1 Lásd, Iratprivatizálás avagy a közelmúlt jövője. Beszámoló az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára 2010. évi működéséről. ÁBTL. Budapest. 2011. 
5-26. old. 
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Az elmúlt rendszer titkosszolgálati iratait érintő „privatizálási” ötlet 
felmerülése kétféleképpen csapódott le a Történeti Levéltárban. Meg-
keresések érkeztek olyanoktól, akik korábbi igényléseik nyomán már 
másolatok kézhezvétele formájában részesedtek az információs kár-
pótlásból, hogy ezúttal – a kormányhatározat értelmében – eredeti-
ben formálnak jogot a Levéltárban fellelhető rájuk vonatkozó iratokra. 
E félreértések tisztázása mellett volt tapasztalható 2011 folyamán egy 
számottevő – 26 százalékos – érdeklődés-növekedés a 2010. évi ál-
lampolgári megkeresésekhez képest. Az igényléseknek ez a dinami-
kája ugrott meg még látványosabban folyó év elején, alighanem azzal 
is összefüggésben, hogy a titkosszolgálati iratokkal kapcsolatban több 
parlamenti indítvány készült, illetve újabb politikai vita tanúi voltunk. 
Mindenesetre a Levéltárba 2012 elejétől beérkezett új igények az év 
első négy hónapjában megközelítették az előző évi megkeresések ösz-
szes számát. 

A beszámoló készítése közepette észlelt újabb keletű igénylés-cunami 
közvetlenül érinti a Levéltár működési-szolgáltatói kondícióit. Ameny-
nyiben az állampolgári megkeresések jelenleg tapasztalható intenzitása 
nem mérséklődik, folyó év végéig – amint azt a fenti diagram megjele-
níti – közel annyi új kérelem beérkezése prognosztizálható, mint négy 
korábbi évben (2007-2010) együttvéve. Ez – a Levéltár számára ren-
delkezésre álló munkatársi létszám, illetve a technikai infrastruktúra 
kapacitása mellett – maga után vonja az állampolgári igénylések telje-
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sítésének, az egyéni információs kárpótlás jelenlegi futamidejének szá-
mottevő elhúzódását, kitolódását. Funkcionális feladataink közül a meg-
figyeltek információs kárpótlására vonatkozó jogszabályi prioritással 
(2003. évi III. tv. 10 § 2. bek.) – a szintén intenzív kutatói megkeresések 
rovására – csak akkor kényszerülünk élni, ha huzamosabban fennmarad 
a jelenlegi állampolgári igénylésdömping. Másképp fogalmazva úgy 
tűnik, hogy a kortársak – lett légyen szó a személyükben érintettekről 
vagy éppen az „érintett jogállású” leszármazottak újabb nemzedékeiről, 
fiakról, unokákról – megszaporodó igényléseikkel közvetlenül és na-
gyon intenzíven „lereagálták” a szocialista korszakbeli titkosszolgála-
ti iratok sorsát, illetve a személyes információs kárpótlást érintő újabb 
kezdeményezéseket, s az elmúlt évet erre vonatkozóan kitöltő politikai 
és szakmai-társadalmi disputát. 

* * *

A magyarországi információs kárpótlás intézményének 15. éve. 
2012 egyúttal a Történeti Levéltár fennállásának 15. jubileumi éve. En-
nek megfelelően kerítünk sort egy külön számadásra az év második fe-
lében tervezett nemzetközi rendezvényen. Ezúttal csak néhány összesítő 
adatot bocsátunk előre úgy, hogy elkülönítve jelenítjük meg a magyar-
országi információs kárpótlás intézménye 1997-2002. közötti Történeti 
Hivatal (TH) korszakát, illetve az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára (ÁBTL) 2003 óta tartó évtizedének számszerűsíthető teljesít-
ményét. 

Tárgykör 
1997-2002 

(TH)
2003-2011 
(ÁBTL)

Együtt

Egyéni – állampolgári – kárpótlás

Beérkezett állampolgári megkeresés 10.708 16.444 27.152

Eredményesen megválaszolt igény 3.551 6.041 9.592

Eredményes válaszok aránya 33 % 37 % 35 %

Állampolgároknak kiadott fénymásolatok 192.504 352.163 544.667

Egy megkeresésre eső másolat átlaga 54 58 57

Állampolgári megkeresés/munkanap átlaga 11 9
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Állampolgári igény ügynökazonosításra2 x 8.326

Sikeres ügynökazonosítás állampolgároknak x 3.501

Sikeres azonosítás aránya 42 %

Kollektív – kutatói – kárpótlás

Beérkezett új kutatási kérelem 983 3.735 4.718

Kutatási igényre kiadott fénymásolatok 236.189 550.636 786.825

Egy kutatásra eső másolat átlaga 240 147 167

Kutatóknak kiadott fényképek 7.425 7.425

Kutatási eset/munkanap átlaga 6 13

Kutatói igény ügynökazonosításra² x 19.605

Sikeres ügynökazonosítás kutatóknak x 7.699

Sikeres azonosítás aránya 39 %
2

Az összesítésből néhány adat alighanem magyarázatot igényel. Az állam-
polgári információigénylések trendje kínálja azt a megállapítást, hogy az 
intézmény létrehozása utáni – érthető – fokozottabb érdeklődést az ÁBTL 
évtizedében annak valamelyest mérséklődése követte. Ehhez képest is 
meglepő a megkeresések – fentebb már érintett – rohamszerű megugrása 
az utóbbi időben. A korábbi évek 9 újonnan beérkező munkanaponkénti 
átlagához képest folyó év első négy hónapjában 20 fölé emelkedett a mun-
kanaponkénti új megkeresések száma. Az államszocializmus évtizedei-
ben megfigyeltek – vagy utódaik – számára eleddig több mint félmillió 
iratoldal kézhezvétele jelenti az információs kárpótlást, azaz esetenként 
átlagosan mintegy 50 oldalnyi iratot leltünk fel számukra a Levéltárba 

2 Egykori hálózati személyek (ügynökök, besúgók) azonosítására a 2003. évi III. tör-
vény hatályba lépése óta – és az ott megszabott kritériumok szerint – van lehetőség. 
Az állampolgári, illetve kutatói ügynökazonosítási igények – és azok teljesítése – 
nem feltétlenül jelent minden esetben más-más (hálózati) személyt, mivel állampol-
gár és kutató gyakorta „kérdezhet rá” egy ugyanazon érintett személyre. Másrészt 
viszont egy ugyanazon fedőnév gyakorta több – adott esetben több tucat – különbö-
ző valódi személy rejthet. A Levéltárnak mind az állampolgári, mind pedig a kutatói 
megkeresések esetén egyedileg kellett teljesíteni a névhez, vagy fedőnévhez kötött 
azonosítási igényeket. Fordított közelítésben az idők során egy ugyanazon ügynök 
azonosítását több állampolgár, illetve kutató is igényelhette. 
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került matériából. (Ez az átlag természetesen rapszodikusan szóródik a 3-5 
lapnyi „találattól” az egy személyre vonatkozóan ezer oldalt is meghala-
dó másolat-szolgáltatás szélső értékei között.) 

Fordított trendet mutat a kutatói státusban hozzánk fordulók, s publikáci-
óikkal a kollektív információs kárpótlást elősegítők érdeklődése. Időará-
nyosan vizsgálva is megduplázódott az utóbbi évtizedben a kutatás intenzi-
tása a Történeti Levéltárban. Az viszont, hogy ehhez képest számottevően 
visszaesett az egy kutatás kapcsán igényelt másolatok nagyságrendje, há-
rom egymásra ható tényezővel magyarázható. A kezdeti jóval nagyobb 
arányú másolatigénylés következett az irattípusok újdonságából, illetve 
a „hagyományos” kutatói jegyzetelés minél kisebb arányúra redukálásá-
ból. Ennek megváltozását – főként az utóbbi fél évtizedben – ösztönöz-
te egyfelől a tudományos kutatásfi nanszírozás területére is „begyűrűző” 
válság, azaz a pályázatok xeroxozásra, utazásra fordítható hányadának 
megcsappanása, másfelől pedig a jegyzeteléshez való visszatérés, de most 
már modern, hordozható laptopok segítségével, miáltal a gépre vitt anyag 
közvetlenebbül hasznosítható a publikációk elkészülését jelentő „végfel-
használás” során. (Erre vezetjük vissza, hogy a kezdetben egy kutatásra 
eső 240 oldalnyi másolatigénylés az utóbbi évtizedben 80-100 oldallal 
mérséklődött.) Az eltelt másfél évtized során a kutatók igénylésére készí-
tett háromnegyed millió oldalnyi iratmásolat kiadásával segítette Levél-
tár a kollektív információs kárpótlást. Mindeközben a kutatási források 
megcsappanásának ellensúlyozásaként vált egyre inkább szembetűnővé, 
hogy a Levéltár kutatóterme az elmúlt évek során „csúcsra járatva” üze-
melt. A 17 kutatói munkaállomás szinte egyvégtében foglalt volt, s mivel 
ennek számát növelni nem áll módunkban, a kutatószolgálat igényli az 
előzetes bejelentkezést, hogy – főként a vidékről érkező kutatók – nehogy 
megérkezésük után szembesüljenek a „teltházas” üzemmóddal. A kutatói 
zsúfoltságot hivatott mérsékelni az „internetes távkutatásnak” a múlt év 
során kialakított új változata, de az – adatvédelmi okokból – egyelőre 
csak a digitalizált iratok egy szűkebb hányadát teszi hozzáférhetővé. Az 
iratok nyilvántartására és tartalmi feltárására szolgáló központi adatbázis 
(ABTLINFO) ugyanakkor gyakorlatilag teljes körűen hozzáférhető az in-
terneten keresztül kutatóink számára. Utaltunk már azonban rá, hogy az 
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iratok digitalizált változatban való kutatásával még a múltfeltárás profesz-
szionistáinak egy része is inkább csak barátkozik.  

A hagyományos levéltári segédletek – fondjegyzék, különböző raktári jegy-
zékek – készítése esetünkben nem csupán azt jelenti, hogy a birtokunkba 
került iratokról tartalmukra is utaló feltárásokat végzünk, hanem azt, hogy 
az egykori szolgálatoktól megkapott, de a Levéltárba érkezés előtt gyakor-
ta „szanaszét kallódott” anyag irattári rendjét is rekonstruálni igyekszünk. 
Miután a törvényben megszabott elsődleges feladat az egyéni információs 
kárpótlás, minden más levéltártól eltérő funkcionális feladatunk az egyes 
személyekre vonatkozó – az irategyüttesben több helyen szétszórt, eltérő 
okokból, illetve különböző korabeli nyilvántartási rend szerint regisztrált – 
adatok irattopográfi ai helyének a rögzítése. Ez az első körben belső feltáró 
munkát jelentő tevékenység egyként hasznosul az állampolgári (egyéni), 
illetve a kutatók munkáját megalapozó (kollektív) információs kárpót-
lás, az adatszolgáltatói funkció teljesítése közepette. Az évezred elejétől 
fejlesztett – a mindennapi munka során folyamatosan bővülő és többfajta 
„lekérdezést” biztosító – levéltári adatbázis jelenleg már az őrzött iratok 
nagyobbik hányadát illetően segíti szolgáltatási kötelezettségeink előké-
szítését. Hogy e kevésbé látványos, de magas fokú szakmai jártasságot 
igénylő archiváriusi-informatikai „háttérmunka” – akár csak egy évet ille-
tően is – milyen sokféle tevékenységből áll össze, arról jelen beszámoló-
nak „A levéltári feldolgozó munka” fejezete kínál ízelítőt. 

Az ÁBTL munkatársai publikációikkal – hazai és nemzetközi konferen-
ciákon való szerepléseikkel – maguk is tevőlegesen részt vesznek a köz-
elmúlt történetének feltárásában, felidézésében. A korábbi évekhez ha-
sonlóan – a beszámoló végére iktatva – ezúttal is csokorba szedtük 
a 2011. év publikációs jegyzékét. Emellett – a 15. évforduló kapcsán – 
jelezzük, hogy a Történeti Levéltár munkatársai eleddig 9 önálló szerzői 
monográfi ával, 54 szerkesztett dokumentum- és tanulmánykötettel (ebből 
12 idegen nyelvű), több mint félszáz forráspublikáció és több mint 450 
tanulmány (ebből 27 idegen nyelvű) közreadásával járultunk hozzá az 
államszocializmus korában működtetett titkosszolgálatok tevékenységé-
nek bemutatásához, illetve a kortörténetbe illesztéséhez. 

BESZAMOLO 2012.indd   13BESZAMOLO 2012.indd   13 2012.07.04.   12:41:202012.07.04.   12:41:20



14

A közművelődési tevékenységről szólva mellőzzük annak a több mint két-
tucatnyi kiállításnak a felsorolását, amely a Levéltár anyagaiból, mun-
katársainak kurátorsága, közreműködése, gyűjtő és installáló munkája 
révén volt – különböző helyszíneken – hosszabb-rövidebb ideig látható. 
Ezúttal csupán két újabb keletű – s a mai napig „működő”, látogatható – 
rendezvényt említünk. 

A 2011 elején indult „Történelmi kávéház” előadássorozat címe szójáté-
kot is rejt: k-ÁVH-z formában már inkább utalna arra, hogy a magyaror-
szági államszocializmus korszakának olyan témái kerülnek visszatérően 
terítékre, amelyek az egykori titkosszolgálatok tevékenységéhez kötőd-
nek. A havonkénti rendezvények – a látogatók szóbeli hírverése mellett 
az el nem maradó sajtóreagálásoknak is köszönhetően – a szűkebb szak-
mai „törzsközönségen” túlmenően is egyre látogatottabbak, s újabban 
többnyire teltház előtt zajlanak a Levéltár munkatársainak aktuális kuta-
tásaiból válogató prezentációk. 

Másfél évvel ezelőtt nyílt meg „Recsk kényszermunkatábor, 1950-1953” 
c. emlékkiállításunk a Recski Nemzeti Emlékparkban. Ez ugyan csak 
május és október között látogatható, mindazonáltal a nyitvatartási sze-
zonokban – 2011 végéig – több mint 21 ezren zarándokoltak el a töme-
ges meghurcoltatások történetét idéző helyszínre. Ennek – „ezt másutt is 
láthatóvá kellene tenni!” – visszhangja késztette arra a Levéltárat, hogy 
elkészítse a kiállítás „mobil” (hordozható és megfelelő térben könnyen 
installálható) változatát, de ugyancsak a nem várt érdeklődés következ-
ménye, hogy a kiállításhoz készült – s időközben javított kiadású – tá-
jékoztatót magyar nyelven immár sokadik alkalommal nyomatjuk újra 
és elkészült annak angol nyelvű verziója is. (A recski rabmunkatáborról 
készült kiállítás-kalauz újabb változatát a beszámolóhoz mellékeljük.)  

2012. május
Gyarmati György 
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I.

A TÖRTÉNETI LEVÉLTÁR 
HISTORIA DOMUSA 2011

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szakmai működésé-
nek legfontosabb jogi kereteit továbbra is a 2003. évi III. törvény hatá-
rozza meg. Ezen felül a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevél-
tári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992. évi 
LXIII. törvény, valamint a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 
tevékenységével összefüggő szakmai követelményeket előíró 10/2002. 
(IV. 13.) NKÖM rendelet előírásai szabályozzák a működés fontosabb 
területeit.

2011. február 7-én dr. Boda József dandártábornok, a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat főigazgatója és 15 vezető munkatársa látogatást tettek 
a Levéltárban. Itt megismerkedtek a Levéltárban folyó munkákkal és az 
általunk őrzött iratokkal.

A 2003. évi III. tv. alapján ebben az évben megkezdtük a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnokságán és az alárendelt intézetekben a Levél-
tár illetékességébe tartozó iratok felmérését. A felmérés lebonyolításának 
előkészítése érdekében február 9-én a Levéltárban a főigazgató-helyettes 
asszony, a Levéltári Főosztály vezetője és a titkárságvezető egyeztették 
a feladatokat Surányiné dr. Temesi Mária bv. alezredes asszonnyal, 
aki a BVOP részéről koordinálja e munkát. Ezt követően február 16-
án a titkárságvezető további pontosító-egyeztető megbeszélést folytatott 
ez ügyben a BVOP-n Csóti András bv. dandártábornokkal, az országos 
parancsnok stratégiai és koordinációs helyettesével, dr. Palló József bv. 
ezredessel, a Titkársági és Jogi Főosztály vezetőjével és Surányiné dr. 
Temesi Máriával.
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2011 folyamán az illetékességi körünkbe tartozó iratok felmérésének kere-
tében főigazgató-helyettes asszony és a titkárságvezető az alábbi intézeteket 
látogatta meg: Budapesti Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombat-
helyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Fővárosi Büntetés-végrehaj-
tási Intézet I. és III. objektum, Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet, Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet és az Igazságügyi Megfi gyelő és Elmegyógyító Intézet.

A titkárságvezető képviselte a Levéltárat a február 25-én megalakult és 
Zsinka András BM főosztályvezető és dr. Boda József NBSZ főigazgató 
által vezetett „Nemzeti Rendvédelem-történeti Emlékhely Bizottság”-
ban. A Bizottság alakuló ülésén történt felkérésnek megfelelően vezette 
a könyvtári-levéltári albizottságot és tagja lett a tudományos albizottság-
nak. Megírta és szerkesztette az általa vezetett albizottság javaslatait 
és a június 8-ai záró Bizottsági ülésen, a többi albizottság vezetőjével 
együtt, beszámolt az elvégzett munkáról.

2011. március 29-én dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke tett láto-
gatást a Történeti Levéltárban.

2011. március 31-én a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium par-
lamenti államtitkára által összehívott, az állambiztonsági szolgálatok-
nál keletkezett iratokkal összefüggő kormányzati feladatokról szóló 
1283/2010. (XII. 15.) Korm. határozat rendelkezéseit megvitató megbe-
szélésen a titkárságvezető képviselte a Levéltárat. (E határozatot a Kor-
mány 2011. november 30-ával visszavonta.)

Április 4-én sajtótájékoztatót tartottunk az „Állományvédelmi program 
megvalósítása a Történeti Levéltárban” címmel. A rendezvényen résztve-
vő újságírók és érdeklődők megismerkedhettek az ún. Norvég Alap által 
támogatott és befejezéséhez közeledő komplex és az országban egye-
dül működő állományvédelmi, digitalizálási, savtalanítási és restaurálási 
program részleteivel.
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Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága április 5-ei ülésén egy-
hangúlag vette tudomásul a Levéltár 2010. évi munkájáról szóló beszá-
molót.

Dr. Lakos János vezető szakfelügyelő ez évi rendszeres szakfelügyelői 
ellenőrzését április 18-án tartotta a Levéltárban.

A Levéltári Kollégium 3/III. (V. 19.) 2011. határozatával eseti bizottságot 
állított fel azzal a céllal, hogy a minősített adat védelméről szóló tör-
vényben meghatározott és a levéltári területet érintő feladatok eredmé-
nyes végrehajtása érdekében ez javaslatot készítsen. A bizottság vezetője 
a Levéltár titkárságvezetője lett. Az eseti bizottság javaslatait a Levéltári 
Kollégium kétszer tárgyalta és érdemi észrevétel nélkül fogadta el eze-
ket. A titkárságvezető az eseti bizottság képviseletében több egyeztetésen 
is részt vett. Így többek között találkozott a Nemzeti Biztonsági Felügye-
let elnökével, elnökhelyettesével és a NEFMI illetékeseivel is.

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága 2011. június 7-én kihe-
lyezett ülést tartott a Levéltárban. Az ülésen a főigazgató, a főigazgató-
helyettes és a Levéltári Főosztály helyettes vezetője adott tájékoztatást 
az intézmény tevékenységéről.

Varga Éva, moszkvai magyar levéltári delegátus kíséretében látogatást 
tett a Történeti Levéltárban Vaszilij Hrisztoforov, az oroszországi Szö-
vetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) levéltárának igazgatója.

Dr. Gyimesi Endre országgyűlési képviselő, a levéltárügy miniszteri biz-
tosa július 6-án látogatást tett a Levéltárban, ahol közvetlenül ismerke-
dett meg az ÁBTL működésével, iratainak sajátosságaival, feldolgozó és 
adatszolgáltató munkájával.

A Belügyminisztérium Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztályának kezde-
ményezésére 2011. augusztus 29-én a Belügyminisztériumban egyeztető 
megbeszélés volt a BM, a Magyar Országos Levéltár és a Történeti Le-
véltár illetékes képviselőinek részvételével az ún. konzuli irat-együttes-
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sel kapcsolatos kérdésekről. A felek megállapodtak abban, hogy az iratok 
összességében a MOL illetékességébe tartoznak, de az abban fellelhető 
állambiztonsági vonatkozású iratokról a MOL, azok átvétele után, máso-
latokat készít az ÁBTL számára. A megbeszélésen a Történeti Levéltárat 
a titkárságvezető képviselte.

Az OSA Archívumában közös kiállításunk nyílt október 9-én az egykori 
kommunista titkosszolgálatok megfigyelési fotóiból.

Október 11-én került sor Magyar-osztrák együtt- és különélés a 20. szá-
zadi Közép-Európában című, Habsburg Ottó emlékére rendezett konfe-
renciára Sopronban. A rendezvényt Sopron Megyei Jogú Város, a Sopro-
ni Múzeum és a Történeti Levéltár szervezte.

2011. február 10. és november 10. között nyolc alkalommal került meg-
rendezésre a Történelmi Kávéház c. rendezvény. Az előadássorozat ke-
retében a Levéltár munkatársai számoltak be tudományos kutatásaik 
eredményéről, az iratfeldolgozás legújabb eredményeiről. A program há-
ziasszonya Palasik Mária osztályvezető volt.

2011. november 14-én került sor a Történeti Levéltárban a Levéltár fő-
igazgatója A Rákosi-korszak című könyvének bemutatására. A kötetet 
Romsics Ignác akadémikus és Rácz Árpád, a könyvet gondozó Rubicon 
Kiadó vezetője méltatta.

Bibó István születésének 100. évfordulója alkalmából, a Történeti Le-
véltár közreműködésével, az ELTE ÁJK Állam- és Jogelméleti Tanszé-
kének szervezésében november 25-26-án konferencia zajlott a jogi kar 
épületében. Az első napon többek között Mezey Barna rektor, Kende 
Péter akadémikus, Huszár Tibor akadémikus, Zsidai Ágnes tanszékve-
zető és Gyarmati György főigazgató tartottak előadást. A második na-
pon Bihari Mihály és Stumpf István alkotmánybíró, Paczolay Péter az 
Alkotmánybíróság elnöke és ifj. Bibó István is előadtak. A rendezvény 
részeként az Aula Magnában kiállítást nyitott meg Gyarmati György fő-
igazgató. A kiállítás a Történeti Levéltárban található dokumentumokat 
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is felhasználva mutatta be Bibó István életművét. A kiállítást Argejó Éva 
munkatársunk rendezte.

2011. december 5-én dr. Mayer Ákos, a Terézvárosi Egészségügyi Szol-
gálat főigazgatója két vezető munkatársával meglátogatta a Levéltárat.

A Budapesti Fegyház és Börtönben található iratok illetékessége meg-
nyugtató rendezésének érdekében 2011. december 7-én az ügyben érin-
tettek részvételével megbeszélés volt a Magyar Országos Levéltárban. 
A MOL-t dr. Mikó Zsuzsanna mb. főigazgató és dr. Lakos János vezető 
szakfelügyelő, a Budapest Főváros Levéltárát dr. Á. Varga László fő-
igazgató, a NEFMI Levéltári Osztályát Gorjánác Rádojka osztályvezető 
és Künstler Ferenc közigazgatási főtanácsadó és a Történeti Levéltárat 
Bikki István titkárságvezető képviselte. A felek megegyeztek abban, 
hogy a MOL, a BFL és az ÁBTL 2-2 főt delegál az érintett iratokat fel-
mérő és az ügy megoldására javaslatot tevő 6 tagú munkacsoportba.

A 30/2011. főigazgatói utasításként december 12-én aláírásra került a 2012. 
január 1-jén hatályba lépő és a Történeti Levéltár kezelésében lévő minő-
sített adatok védelméről szóló Biztonsági Szabályzat.

A Recsk – kényszermunkatáborok (1950-1953) című kiállításunk, ame-
lyet 2010. szeptember 25-én nyitottunk meg az egykori tábor őreinek 
törzsépületében, 2011-ben is látogatható volt. 2011. február 4. és április 
14. között a hódmezővásárhelyi Emlékpontban 3300 fő, 2011. májusa és 
októbere között Recsken, az eredeti helyén újra felállított kiállítást 18134 
fő látta. A kiállítást Bank Barbara munkatársunk állította össze.

Az ELTE BTK, a Kodolányi János Főiskola hallgatói és a Katonai Biz-
tonsági Hivatal munkatársai 2011. év folyamán nyolc alkalommal, mint-
egy 109 fő részvételével tettek látogatást a Levéltárban, ahol a titkárság-
vezető adott tájékoztatást az Intézmény főbb feladatairól és működéséről.

A Történeti Levéltár munkatársai közül továbbra is többen fejtenek ki ak-
tív tevékenységet a levéltáros és történész szakma különböző hazai és 
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külföldi fórumain. A Levéltár főigazgatója a Pécsi Egyetem Történettudo-
mányi Intézetének tanára, s egyidejűleg tagja az MTA Történettudományi 
Szakbizottságának, a Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányá-
nak. Petrikné Vámos Ida főosztályvezető a NEFMI Levéltári Akkreditá-
ciós Szakbizottságának tagja és 2011-ben részt vett a Magyar Országos 
Levéltár szakfelügyeleti ellenőrzésében. Cseh Gergő Bendegúz főosztály-
vezető-helyettes tagja a Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányá-
nak és helyettes vezetője az Egyesület Informatikai Szekciójának, továbbá 
levéltári szakfelügyelő. Baráth Magdolna a Magyar Történelmi Társulat 
Igazgatóválasztmányának tagja. Palasik Mária osztályvezető a 2011-2016 
EU FP 7 Science and Society programja keretében meghirdetett Female 
Empowerment in Science and Technology Academia című projekt tudo-
mányos tanácsadó testületének tagja. A Levéltár több munkatársa külföl-
dön képviselte Intézményünket, illetve tartott előadást konferenciákon. 
Cseh Gergő Bendegúz Szófi ában, Jobst Ágnes Berlinben és Lipcsében, 
Palasik Mária Bukarestben, Quebecben, Frederictonban és Varsóban, 
Papp István Pozsonyban, Vörös Géza Bécsben járt.

A Történeti Levéltár 2011. évre jóváhagyott létszáma 99 fő volt. A mun-
katársak cserélődését – az előző évekhez hasonlóan – ebben az évben is 
a nyugdíjazások határozták meg. A Levéltár munkatársai közül 2011-
ben hét fő tett sikeres közigazgatási szakvizsgát, egy fő szerzett felső-
fokú végzettséget. Két fővel van tanulmányi szerződésünk. Krahulcsán 
Zsolt kollegánk pedig summa cum laude minősítéssel védte meg PhD 
értekezését.
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II.

IRATÁTADÁSOK ÉS IRATÁTVÉTELEK

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a titkárságvezető és a Levéltári Fő-
osztály vezetőjének koordinálásával a 2011. évben az alábbi iratátvétele-
ket bonyolítottuk le, összesen 0,99 folyóméternyi terjedelemben:

– a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától 0,25 ifm és 
1 db CD terjedelemben vettünk át irattöredékeket. Ezek az 1944-
1953 között őrizetbe vett személyek kartonjainak másolatait és egy 
1 CD-t tartalmaznak, amelyen (pdf formátumban) a Budapesti Or-
szágos Börtön működésére vonatkozó, 1946-1988 között keletke-
zett iratok másolatai találhatók.

– a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgá-
latától 5 dobozt 0,60 ifm terjedelemben és 43 db 5,25” hajlékony 
lemezt vettünk át 0,36 ifm terjedelemben. Ezek EGPR lapok, vizs-
gálati dossziék, internálási iratok, rendőrhatósági felügyelettel kap-
csolatos iratok és 0,12 ifm terjedelemben a Magyar Államrendőrség 
Politikai Rendészeti Osztályára vonatkozó iratok. A 43 darab 5,25” 
hajlékony lemezen Szovjetunióban elítélt személyek rehabilitációs 
okmányaival kapcsolatos információk vannak. 

– a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól 1 doboznyi (0,12 ifm), a BM 
III/V. Csoportfőnökség által készített tanulmányokat, újítási javas-
latokat vettünk át. 

– egy esetben magánszemélytől is vett át a Levéltár iratanyagot, még-
pedig az Operatív dossziék állagba tartozó, az egykori szombat-
helyi 8. gépkocsizó lövészhadosztály törzséről 1968-ban készített 
jelentéseket tartalmaz. A dossziét 0,02 ifm terjedelmű.

Az iratállomány fogyatéka a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Igazságügyi Szolgálat által átadott, de nem a Levéltár illetékességébe 
tartozó, 82 lapnyi államosított házingatlanok jegyzékei, amelyeket Vác 
Város Levéltárának, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának 
és a Pest Megyei Önkormányzat Levéltárának adtunk át.
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A Történeti Levéltárba 2006-2011-ben érkezett iratok mennyisége
(iratfolyóméterben: ifm)

Iratátadásra kötelezett szervek 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Átvilágító Bizottságok 22,56 1,74
A (volt) Belügyminisztérium 
és szervei 0,12 0,03 11,16 0,96 0,96 0,25

Információs Hivatal 4,08 0,66 1,46 1,80

Katonai Felderítő Hivatal 0,12 0,02

Katonai Biztonsági Hivatal 5,91 0,02

Központi Kárrendezési Iroda
(BM-től elvitt internálási iratok) 3,24 0,60

Nemzetbiztonsági Hivatal 0,84 0,01 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 0,49 1,56 0,12 0,12

Országgyűlés Hivatala

Váci Fegyház és Börtön 8,27

Miniszterelnöki Hivatal 0,01

Önkormányzati Minisztérium 1,26

magánszemély 0,12 0,02

Összesen 9,30 2,02 22,46 2,40 2,88 0,99
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III. 

AZ ÁLLAMPOLGÁRI ÜGYEK INTÉZÉSE

2011-ben 2226 (1784 új, 442 ismételt) kérelmet regisztráltunk. Ez átlagosan 
havonta 186 kérelmet jelent. A médiában megjelenő hírek a levéltári iratok 
visszaadásáról, valamint az intézmény működését érintő kormányhatáro-
zat ismét növelte az állampolgárok érdeklődését, az első negyedévben – az 
előző évihez képest – mintegy háromszorosára növekedett a benyújtott ké-
relmek száma. Mindez nemcsak a kérelmezők, hanem a telefonon tájékoz-
tatást kérők számát is megsokszorozta. A 2010-es adatokhoz képest a múlt 
évben ötödével (21 %-kal) többen fordultak a levéltárhoz.

Az elmúlt évben 1657 db ügyet zártunk le, amelyből 885 db volt a nemleges 
válaszok száma, a 772 db „találatos” ügyirat esetében pedig 46241 oldal má-
solatot adtunk át az ügyfeleknek. Többségében személyesen vették át (537 
db) az iratmásolatokat, 235 esetben pedig postai úton küldtük azokat meg. 
A nemleges és érdemi válaszok aránya a 2010-es adatokhoz képest csekély 
mértékben javult (57-43 % 53-47 %), viszont 10 %-kal több iratmásolatot 
tudtunk az állampolgároknak átadni. Ezen belül az ismételt kérelmek eseté-
ben közel 12000 lap újabb iratmásolatot vehettek át az érdeklődők. 
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Az ügyfelek egy-két kivételtől eltekintve kérték a róluk jelentő hálóza-
ti személyek azonosítását. Az 562 kérésre ellenőrzött hálózati személy 
cca. felére adtunk pozitív választ, és 491 lap átadásával segítettük az 
azonosítást. Ezek az adatok szintén majdnem megegyeznek a korábbi év 
statisztikájával.

Az év folyamán két érintett élt zároltatási jogával, és három ügyfél he-
lyesbítési kérelmét regisztráltunk.

Összességében megállapítható, hogy a Levéltár létrejöttétől 2011. dec-
ember 31-éig 27 152 állampolgár fordult hozzánk, akiknek több mint 
félmillió oldal (544 667 oldal) iratmásolatot adtunk át. 
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IV. 

A TUDOMÁNYOS KUTATÓK FOGADÁSA

A 2003. novemberi nyitástól kezdve a 2011. év végéig a levéltár kutató-
szolgálatánál 1467 kutató regisztráltatta magát, ők összesen 1743 kutatá-
si témában jelezték a kutatási szándékukat. 

2011-ben 207 új kutatási kérelem érkezett a levéltár kutatószolgálatá-
hoz, 200 kutatás húzódott át az előző évből, összesen 407 kutatási té-
mához kapcsolódóan adtunk ki iratokat. A fentieken kívül a levéltári 
kutatásikuratórium 22 kutatás-kiterjesztést is elbírált.

2011. évben ténylegesen 322 kutató, 3574 alkalommal látogatta meg 
a kutatótermet, ebből 12 volt külföldi. Közülük tízen az Európai Unió 
valamelyik országából érkeztek, ketten pedig Unión kívüli országból 
(Dél-Korea, USA). Két magánkutató volt a múlt évben. A 12 külföldi 
kutató 91 esetben tanulmányozta a levéltár iratait, amelyekből 529 oldal 
fénymásolatot kértek.
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A NEFMI Levéltári Kutatási Kuratóriuma egyetlen kutatási kérelmet sem 
utasított el 2011-ben, de formai hiányosságok miatt 20 alkalommal ha-
lasztotta el a döntést.

2011-ben mintegy 67000 oldalnyi iratmásolatot készítettünk el, eb-
ből 64 910 oldalt adtunk ki a kutatóknak, amelyből 2744 lap volt az 
anonimizált és 62 166 lap a nem anonimizált. A fénymásolatok 281 darab 
A/3-as méretű lapot is tartalmaztak. A másolatokon túl 420 digitalizált 
fotót is kiadtunk a kutatóknak.
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V. 

A LEVÉLTÁRI FELDOLGOZÓ MUNKA

2011 első negyedévében tovább folytatódott és áprilisra lezárult a 2010-
ben megkezdett, a Norvég Alap által támogatott komplex állományvé-
delmi program, ezen belül pedig az iratok tömeges savtalanítása. Az elő-
készítő- és utómunkálatokat a főosztály munkatársai, az iratsavtalanítást 
és a restaurálási, kötési munkákat 8 fő külső szakember látta el. A mun-
kafolyamatban 2011 januárjában 87600, februárjában 86950, márciusá-
ban pedig 86087 lapnyi különösen veszélyeztetett levéltári anyag savta-
lanítása történt meg. Összességében – december végéig – 264842 oldal 
savtalanítását végeztük el. 2011 áprilisában lényegében csak a program 
lezárása zajlott, ekkor már új anyagokat nem készítettünk elő és a savta-
lanítás is csak minimális ütemben folyt. Ezután elsősorban az elkészült 
anyagok rendezésére, utóellenőrzésére koncentráltak a programban részt 
vevő kollégák. Az év első négy hónapjában a savtalanítást végző mun-
katársak, illetve a gépet kezelők és a restaurátorok munkájának konkrét 
meghatározását, a munkafolyamatok koordinálását a levéltár akkori főál-
lású restaurátora végezte. 

Az egyéb állományvédelmi feladatok elvégzése keretében 2011. év vé-
géig összesen 4205 folio savtalanítását, 441 folio kézi restaurálását (cel-
lux eltávolítás, tinta fi xálás, szakadások rögzítése, ragasztás, fűzés stb.), 
881 db fénykép kézi restaurálását (tisztítás, cellux eltávolítása mechani-
kus úton és vegyszerrel, egyéb ragasztók eltávolítása nedves kezeléssel, 
préselés, savmentes boríték készítése), illetve 12 db monográfi a kötését 
végeztük el. 

2011. évben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által a veszélyeztetett 
levéltári anyag megmentésére kiírt meghívásos pályázaton 1,5 millió 
forint támogatást nyertünk a restaurálásához szükséges anyagok beszer-
zésére. 
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2011-ben – állományvédelmi okok miatt – átdobozoltuk a P-dossziékat, emi-
att az állag terjedelme 245 dobozról 203 dobozra (24,41 ifm-re) csökkent.

Az állományvédelmi célú digitalizálási feladatok közül 2011-ben a sav-
talanításra váró dossziék, nyilvántartások kaptak prioritást. Emellett fo-
lyamatosan végeztük a különösen sokat keresett, vagy a használat miatt 
rossz fizikai állapotba került operatív és vizsgálati dossziék igény sze-
rinti digitalizálását is. A munkálatok révén 2011-ben 280.916 oldalt digi-
talizáltunk, illetve 280.904 oldalt töltöttünk be az ABTLINFO központi 
adatbázisba.

Ennek köszönhetően Az ABTLINFO központi adatbázisban 2011. dec-
ember 31-én 1 427797 oldal volt digitálisan elérhető. A hatályos adatvé-
delmi szabályok miatt a digitalizált levéltári anyagot elsősorban a belső 
előkészítő munkában, későbbiekben pedig a helyben történő kutatásra 
tudjuk felhasználni. Internetes honlapunkon a digitalizált iratainknak 
csak töredékét, a személyes adatokat nem tartalmazó iratokat és fényké-
peket tudjuk közzétenni. 

A dossziékban, albumokban őrzött fényképek állományvédelme, vala-
mint felhasználási körük szélesítése érdekében 2011-ben összesen 779 
fényképet digitalizáltunk és töltöttünk be a központi adatbázisba, mely-
ben így már összesen 7777 fotó érhető el digitális formában. Folytattuk 
a történeti értékű fényképállomány leírását, és az adatvédelmi szempont-
ból nyilvánosságra hozható és a közérdeklődésre számot tartó fotók kö-
zül az év végéig közel 1000 fénykép már elérhető a Levéltár honlapján is.

2011. évben az alábbi rendezési munkákat végeztük el. Alapszinten ren-
deztük az 1.11.5. BM III/II. Csoportfőnökség iratainak egy részét. A Nem-
zetbiztonsági Hivatal által 2003-ban beszállított iratanyagból kiemeltük és 
átsoroltuk az 1.4. (Államvédelmi Hatóság iratai) fondba, 1.5. (Egyesített 
Belügyminisztérium államvédelmi szerveinek iratai) fondba, és 1.6 (BM 
Politikai Nyomozó Főosztály iratai) fondba tartozó iratokat. A rendezés 
miatt az 1.11.5. BM III/II. Csoportfőnökség iratainak terjedelme 35,02 
iratfolyóméterre változott. Az 1.4. Államvédelmi Hatóság iratai fondba 
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3 ügyirat, az 1.5. Egyesített Belügyminisztérium államvédelmi szerveinek 
irataihoz 3 doboz került, míg az 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály 
iratainak terjedelme 14 dobozzal és 1 kötettel nőtt. Az 1.11.10. Operatív 
nyilvántartást végző szervezeti egységek iratai (Op. nyt.) állagból alap-
szintű rendezés keretében kiemeltük a 1.5. Egyesített Belügyminisztérium 
államvédelmi szerveinek irataihoz tartozó X. Osztályra vonatkozó töredé-
kes anyagot. Az állag terjedelme nem változott. A 4.2. (Állambiztonsági 
munkához készült háttéranyagok (A-anyag) fondból kiemeltünk és vissza-
helyeztünk 2 doboznyi (0, 24 ifm), a kistarcsai internálótábor működésére 
vonatkozó iratot a 2.1. Zárt irattárban található kistarcsai anyagokhoz. 
Alapszinten tehát összesen 15 dobozt, 1,80 ifm iratot rendeztünk.

2011-ben tovább folytattuk a középszintű rendezés keretében tovább 
folytattuk a több sorozatból álló dossziék rendezését, összesorolását. Igy 
elkezdtük a 2. szekcióba tartozó dossziék összerendezését. A 373 doboz 
(44,76 ifm) terjedelmű 3.2.1 Bt dossziékat (1902) 1945-1990 (2003) ösz-
szerendeztük, amennyiben szükséges volt dobozoltuk és jegyzékkel lát-
tunk el. Folytattuk a 2.3.1. Váci Országos Börtön iratainak rendezését 
(47 kötetet; 2,35 ifm). Kiegészítve a tavalyi ideiglenes raktári jegyzé-
ket, idén az iratanyagról raktári jegyzék, illetve 72 dobozhoz névmutató 
készült. Az 1.11.15. BM egykori Belbiztonsági Osztály iratainak 1959-
1990, (1992) terjedelme a rendezés, átdobozolás után 7 dobozzal nőtt, 
így az most 29 doboz, 3,48 ifm lett. Középszinten (ügyiratszinten) tehát 
összesen 402 dobozt és 47 kötetet rendeztünk 50,59 ifm terjedelemben. 
Darabszinten 25 dobozt és 1 kötetet (3,02 ifm) rendeztünk.

A rendezett iratokhoz az alábbi segédletek készültek: darabszintű raktári 
jegyzék 22 dobozról (2,66 ifm-ről); raktári jegyzék készült 856 doboz, 
44 kötet (104,64 ifm) levéltári anyagról,névmutató készült 101 doboz 
(12,12 ifm) irathoz. Összesen tehát 972 dobozhoz, 7 nagydobozhoz, 44 
kötethez (119,42 ifm) készült valamilyen szintű kutatási segédlet.

A levéltári anyag használatához – az elkészült hagyományos segédlete-
ken túl – nagy segítséget nyújt az ABTLINFO-adatbázis, amelyben az 
iratok már több mint 70 %-a már kereshető.
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2011 folyamán tovább folytattuk a legkutatottabb, illetve az állampol-
gárok legszélesebb körét érintő dossziék adatainak számítógépes rögzí-
tését. 2011. év során összesen 17113 új nevet rögzítettünk, és 34683–at 
módosítottunk, pontosítottunk. Összességében tehát 2011-ben pontosan 
51796 név-adat bevitel/módosítás történt. 

A 2010 végén beszerzett data és domain szerver, valamint teszt-szerver 
üzembe helyezése, telepítése, illetve az active directory kialakítása és az 
egyes munkaállomások besorolása 2011 elején megtörtént. Az informa-
tikusok az új tartományban létrehozott virtuális szerverre telepítették 
át a korábban önálló gépeken futó e-Archivumot, a hőmérséklet- és pára-
mérő rendszert, valamint a telefon díjrögzítő programot.

A Levéltár központi adatbázisának (ABTLINFO) fejlesztésére irányuló, 
2010. végén kötött szerződések – melyek elsősorban az OCR-folyamat 
integrálására, valamint az adatbázisban tárolt képek kezelésére és kon-
vertálására vonatkoztak - teljesítése az év első felében megtörtént. A köz-
ponti adatbázis további fejlesztése 2011 második felében elsősorban arra 
irányult, hogy a nyilvántartás lefedje a teljes levéltári rendszert (beleért-
ve a működési iratokat és az egyes szekciók minden iratszintjét), más-
részt alkalmas legyen a rendszer arra, hogy egyéni bejelentkezés alap-
ján kutatótermi hozzáférést biztosítson a kutatóknak a már digitalizált és 
anonimizált iratokhoz. A fejlesztések az év második felében kezdődtek és 
várhatóan 2012 tavaszán fejeződnek be.

A 2011. év informatikai fejlesztései nagymértékben érintették a levéltár 
meglévő és tervezett internetes szolgáltatásait is. Az informatikus mun-
katársak önálló tapasztalatokat szereztek egy internetes tartalomkezelő 
rendszer (DRUPAL) felépítése és működtetése terén, melynek révén a ké-
sőbbiekben fokozatosan mind korszerűbb, hatékonyabb és szélesebb körű 
szolgáltatásokat leszünk képesek nyújtani külső fejlesztők segítségének 
igénybevétele nélkül. Az informatikusok az új tartalomkezelő rendszerbe 
ültették át a levéltár belső honlapját, majd a Betekintő c. internetes folyó-
iratot (www.betekinto.hu), mely 2011 áprilisától már teljesen saját fej-
lesztésünkben működik. A későbbiekben ugyanők elkészítették a Magyar 
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Levéltárosok Egyesülete honlapját is (www.leveltaros.hu), majd az év 
közepétől folyamatosan fejlesztik a levéltár új hivatalos honlapját (www.
abtl.hu) is, mely 2012 tavaszán bevezethető lesz.

Az év során mindkét e-mail-es hírlevél-küldési szolgáltatásunkat fenn-
tartottuk: egyrészt a kutatókat ebben a formában is tájékoztattuk a levél-
tári eseményekről (rendezvények, kiadványok, új kutatási lehetőségek, 
új segédletek, nyitvatartási idők változásai stb.), másrészt a Betekintő 
folyóirat megjelenésekor is hírlevelet küldtünk az aktuális szám tarta-
lomjegyzékével.
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VI. 

A TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÓ MUNKA

A Levéltár 2011. évi tudományos tevékenysége – a működést szabályozó 
törvényi előírásoknak megfelelően – továbbra is az államvédelem/állam-
biztonság témaköreit érintő történettudományi kutatásokra, az eredmé-
nyek közzétételére, valamint a Levéltár alaptevékenységét segítő könyv-
tári- és hagyatéki anyagok feldolgozására koncentrált. 

A kutatói tevékenység fókuszában változatlanul a Rákosi- és a Kádár-kor-
szakok titkosszolgálati szerveinek intézménytörténeti és archontológiai 
jellemzőinek megismerése állt, kiegészülve két fontosnak tartott kuta-
tási témával, a kitelepítések történetének komplex feltárásával, illetve 
az állambiztonság és társadalom viszonyrendszerének vizsgálatával. E há-
rom témakörben jelentős eredmények születtek. Az intézménytörténet 
témakörében elkészült a Dokumentumok a magyar politikai rendőrség 
történetéből 2. kötet, amely az Államvédelmi Osztály szervezetére és te-
vékenységére vonatkozó legfontosabb levéltári forrásokat tartalmazza. 
Befejeződött két kézirat nyomdai kiadásra történő előkészítése is Az ÁVO 
szervezete és működése és Az egységesített Belügyminisztérium államvé-
delmi szerveinek szervezettörténete és archontológiája. 

A kitelepítés történetének feltárásában megtörtént a Budapestről kitele-
pített személyekről készült adatbázis Történeti Levéltári forrásokkal való 
kiegészítése és megkezdődtek a munkatervben meghatározott kutatások. 
Az állambiztonság és társadalom kutatási projektben folytatódtak a fel-
tárások az állam és egyház kapcsolatának, az egyházi személyek megfi-
gyelésének és beszervezésének rekonstruálására, valamint az Operatív 
Nyilvántartó Osztály hálózati statisztikáinak feldolgozására, a hálózatra 
vonatkozó parancsok számbavételére. A korai Kádár-korszak periódusát 
illetően – a II/2. (Kémelhárító) Osztály kivételével – elkészültek a II. Po-
litikai Nyomozó Főosztály szervezeti egységeiről szóló kéziratok, ame-
lyek egy, a szervezet tevékenységét bemutató kötet alapanyagait képezik.
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A Levéltár munkatársai kutatási eredményeiket 3 önálló kötetben 
(Palasik Mária: Chess Game for Democracy:Hungary between East and 
West 1944-1947. Montreal & Kingston, McGill-Queens University Press, 
2011.; Müller Rolf: Titkok-képek-nyolcvanas évek /Secret Pictures of the 
Eighties. ÁBTL-L’Harmattan Kiadó, 2011.; Gyarmati György: A Rákosi-
korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. 
ÁBTL-RUBICON, 2011.) és szakfolyóiratokban publikált – összesen 41 
állambiztonsági-politikatörténeti tematikájú – tanulmányban tették köz-
zé. A publikációk mellett a munkatársak 16 szakmai konferencián (ebből 
8 külföldi) adtak számot kutatási eredményeikről.

A tudományos kutatások és az eredmények publikálása mellet az elmúlt 
évtől kezdve fokozottabb figyelmet fordított a Levéltár tevékenységé-
nek, a forrásoknak oktatási, illetve közművelődési célú bemutatására. 
Ennek keretében indította el a Tudományos Főosztály 2011 februárjá-
ban a Történelmi KávéháZ című előadássorozatát, amelyben a munka-
társak az intézményben folyó tudományos kutatás és iratfeldolgozás 
legújabb eredményeiről számoltak be az érdeklődő közönség tagjainak. 
A KávéháZ mellett a középiskolák számára meghirdetett előadói-prog-
ram is megindult, amelynek során a munkatársak 3 alkalommal tartottak 
előadást vidéki gimnáziumokban (Sülysáp, Hajdúnánás, Dunaföldvár). 
Változatlanul kiemelt szerepet játszott a vizuális eszközökkel megvaló-
suló ismeretterjesztés, melynek keretében 5 kiállítás felállításában mű-
ködtek közre.

A fenti tevékenységek mellett fontos feladat volt 2011-ben is a Levél-
tár alaptevékenységét segítő könyvtári- és gyűjteményi agyagok feldol-
gozását, a már működő adatbázisok, bibliográfi ák folyamatos bővítését 
és fejlesztését. A könyvtár továbbra is naprakészen archiválta a Levéltár 
munkatársainak megjelent kiadványait, tanulmányait tartalmazó Publiká-
ciós-adattárat és folyamatosan bővítette az Állambiztonsági-bibliográfi át. 

A hagyatékok, gyűjtemények területén tovább folytatódott a fotóhagya-
ték rendezése és tartalmi feltárása, ennek során 931 fotóleírás készült 
el. Befejeződött Saáry Éva gyűjteményének (kéziratok, korabeli sajtótu-
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dósítások, meghívok) feldolgozása is, elkészült egy 20 oldalas tartalmi 
lista. Megtörtént a Makra Zoltán hagyatékban átadott 506 kötetes könyv-
állomány beillesztése a könyvtári rendszerbe. A hagyaték rendezése és 
tartalmi feltárása az év második felében kezdődött el.

Internetes folyóiratunk, a Betekintő olvasottsága 2011-ben jelentősen 
megnőtt. A látogatók (10. 830) és a látogatások (17. 407) száma közel 
a duplájára nőtt az előző évhez képest. Az oldalletöltések száma elérte 
az 59. 112 oldalt, 2010-ben ez 36. 572 volt. Emelkedett a lap szakmai 
elfogadottsága is, hiszen a megjelentetett 33 írás műfaji megoszlása (24 
tanulmány, 7 forrásközlés, 1-1 recenzió és interjú) már tükrözte a szer-
kesztőség azon törekvését, hogy a lapot forrásközlő folyóiratból fokoza-
tosan tudományos szemlévé fejlessze. 
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VII. 

GAZDÁLKODÁS

A Levéltár 2011. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 
704,1 millió forint, melyből a támogatás mértéke 699,1 millió forint, 
a tervezett bevétel 5,0 millió forint volt. A feladat ellátására a 2011. évi 
engedélyezett létszámkeret 99 fő volt.

Az előirányzatok alakulása (millió forintban, egy tizedessel)

Megnevezés

2010. 
évi tény

2011. évi 
eredeti elő-

irányzat

2011. évi 
módosított 
előirányzat

2011. 
évi tény 4/1 4/3

1. 2. 3. 4. 5. 6.
%-ban

Kiadás 911,9 704,1 715,4 706,5 77,48 98,76
ebből: személyi juttatás 425,5 402 412,2 411,9 96,80 99,93
központi beruházás 0 0 0 0 0 0

Folyó bevétel 122,6 5,0 7,4 7,4 6,04 100
Támogatás 710,2 699,1 676,6 676,6 95,27 100
Előirányzat-maradvány 29,4 0 29,4 8,9 30,27 30,27
Létszám (fő) 99 99 99 99 100 100

Előirányzat-módosítások (millió forintban, egy tizedessel)

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi juttatás

2010. évi CLXIX. törvény szerinti 
előirányzat 704,1 5 699,1 402

Módosítások jogcímenként  
  - céltartalékból kompenzáció+járulék 3,8 3,8 2,9
  - Fejezeti elvonás zárolás miatt -35,0 -35,0
  - EGT/Norvég Alaptól pályázat 6,0 6,0 0,8
  - OTKA pályázat 0,7 0,7 0,1
  - előirányzat maradvány igénybevétele 29,4 5,8
  - NKA pályázatból 2,0 2,0 0,6
  - többletbevételből 2,4 2,4
  - lakáskölcsön törlesztésből 
    befolyt összeg újbóli kifi zetése 2,0

2011. év módosított előirányzat 715,4 7,4 676,6 412,2
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A személyi juttatás eredeti előirányzata 402 millió forint, a módosított 
előirányzat 412,2 millió forint, a teljesítés 411,9 millió forint volt. 

A növekedésre a fedezetet nyújtotta:
– céltartalékból kompenzációra a 1185/2011.(VI. 6.) Korm. határozat 

alapján összesen +2,9 millió forint,
– OTKA pályázatból +0,1 millió forint,
– előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 

+5.8 millió forint,
– A személyi juttatás előirányzata NKA pályázatból +0,6 millió fo-

rinttal emelkedett,
– A norvég pályázatból +0,8 millió forinttal növekedett az előirányzat.

 
Az előirányzat maradványa 0,3 millió forint, mely a kompenzáció ma-
radványaként kötelezettség-vállalással terhelt és a 2011. december havi 
illetménnyel kifizetésre kerülő kompenzáció összege. 

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 104,3 millió forint, a mó-
dosított előirányzat 109,0 millió forint, a teljesítés 108,9 millió forint volt. 

A növekedésre fedezetet biztosított a kompenzáció kiegészítésre +0,8 mil-
lió forint, pályázatokból (NKA, OTKA) +0,2 millió forint, a norvég pályá-
zatból +0,2 millió forint, valamint a kötelezettség-vállalással terhelt előző 
évi maradvány, mely +2,3 millió forint, többletbevételből +1,2 millió forint.

A járulékok maradványa 0,1 millió forint, mely a december havi kompen-
záció utáni járulék és kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 185,1 millió forint, módosított 
előirányzata 172,6 millió forint, a teljesítés 164,1 millió forint volt. 

A növekedésre fedezetet nyújtott az előirányzat maradványból kötele-
zettség-vállalással terhelt +4,4 millió forint, az OTKA pályázatból +0,6 
millió forint, az NKA pályázatból +1,2 millió forint, a norvég pályázatból 
+4,9 millió forint, valamint a többletbevételből adódó +1,1 millió forint, 
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a személyi juttatásból a számlázott szellemi tevékenység fedezetére +0,3 
millió forint. A fejezeti zárolás miatti elvonás -25 millió forint.

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében folyó állomány-
védelmi program 2011. évre áthúzódó, még hátralévő 300 ezer lap fel-
dolgozása az első négy hónapban megtörtént, miáltal a pályázatban előírt 
kötelezettségének a Levéltár maradéktalanul eleget tett.

A dologi kiadás 2011. évi maradványa +8,5 millió forint, mely kötele-
zettségvállalással terhelt. 

A dologi kiadások teljesítésekor a működéshez szükséges szolgáltatások ár-
emelkedésével kellett továbbra is számolnunk. Az engedélyezett előirányzat 
szinten tartását a beszerzések teljes visszafogásával oldottuk meg. Nagy-
mértékben csökkentettük az irodaszer beszerzés kiadásait. Az üzemanyag 
árának állandó emelkedése mellett nagy fi gyelmet fordítottunk a gép kocsik 
üzemanyag használatának normán belül tartására is. A folyóirat-rendelés 
csökkentésével, a szakmai és egyéb anyagok, készletek takarékos beszer-
zésével is fi gyeltünk a költségcsökkentés betartására. Jelentős költség-
megtakarítást értünk el az egész munkatársi gárdára vonatkozó augusztusi 
szabadságolás bevezetésével. Ezen intézkedések egyúttal a Levéltár műkö-
dőképességének és fi nanszírozhatóságának feltétele is volt.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0, módosított elő-
irányzata 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirány-
zat maradvány, mely befizetésre került.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 12,7 millió fo-
rint, módosított előirányzata 18,6 millió forint, melyből a teljesítés 18,6 
millió forint volt. 

A beruházási többletek fedezetére 2010. évi előirányzat maradványból 
+15,9 millió forint 2011-ben lett felhasználva; ugyanakkor zárolás miatt 
– 10,0 millió forinttal csökkent az intézményi beruházási előirányzat. 
Az intézményi beruházás előirányzaton maradvány nem keletkezett.
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A Levéltár 2011. évben felújítási kiadási előirányzattal nem rendelkezett, 
ilyen irányú kiadásai nem voltak. 

A felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre 
(lakáskölcsön) eredeti előirányzata 0 millió forint, módosított előirány-
zat 2,0 millió forint, a teljesülés 2,0 millió forint volt, melyet a befolyt 
törlesztő részletekből finanszíroztunk. 

A bevételek eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirány-
zat 7,4 millió forint, a teljesítés 7,4 millió forint volt.

A +2,4 millió forint növekedés intézményi működési többletbevétel.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 699,1 millió forint, módo-
sított előirányzata 676,6 millió forint, a teljesítés 676,6 millió forint volt. 

A támogatás előirányzat növekedés összetevői: a 1185/2011.(VI. 6) Korm. 
határozat kompenzáció címén és járulékaira kapott 3,8 millió forint, az 
OTKA pályázatból elnyert 0,7 millió forint, az EGT/Norvég Alaptól 6,0 
millió forint, az NKA-tól 2,0 millió forint támogatás értékű működési 
bevétel. Zárolás miatt a fejezetnek – 35,0 millió forint került átadásra. 

A 2011. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:

Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány: 8,9 millió forint
 – Személyi juttatások: 0,3 millió forint
 – Munkaadókat terhelő járulék 0,1 millió forint
 – Dologi kiadások 8,5 millió forint
 – Intézményi beruházás 0 millió forint

Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány: 0 millió forint

A Levéltárnak kincstári vagyonhasznosításból származó bevétele nem 
volt. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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FÜGGELÉK

Államvédelem és állományvédelem
Tömeges irat-savtalanítási program a Történeti Levéltárban

Az újkori – különösen a 19. és 20. században keletkezett – iratok fenn-
maradásának egyik legsúlyosabb, egyre szélesebb szakmai körökben fel-
ismert problémája az iratok adathordozójának, a papírnak a savassága, 
vagyis rendkívül alacsony pH-értéke.1 A 19. század második felétől elter-
jedt gépi papírelőállítás során alkalmazott facsiszolat, illetve az enyve-
zéshez használt fenyőgyanta ugyanis egyaránt savas kémhatású közeget 
alakít ki az alapanyagban, melynek hatását idővel a savas és oxidáló lég-
szennyező gázok következtében keletkező kénessav és kénsav is növeli. 
Az így létrejövő szervetlen és szerves savak okozzák idővel a papír sár-
gulását, barnulását. Ez önmagában egy bizonyos határig pusztán esztéti-
kai romlásnak is tekinthető, a savasodás azonban radikálisan rontja a pa-
pír rugalmasságát, ami így fokozatosan elveszíti hajtogatási szilárdságát, 
töredezetté válik, majd fokozatosan önmagától is darabjaira hullik.

A 19. század második felétől kezdve gyártott papírokra jellemző savaso-
dás a hazai levéltári anyag meghatározó részét – ráadásul az idő múlá-

1 Jelen tanulmány nem a papírok savasodásával, vagy annak kezelésével kapcsola-
tos elméleti problémákkal kíván foglalkozni, sokkal inkább egy megvalósult prog-
ram gyakorlati tapasztalatait próbálja meg áttekinteni. Az iratanyag savasodásá-
nak széleskörű levéltári szakirodalma áll rendelkezésre magyar és idegen nyelven 
egyaránt. Lásd például: A magyar levéltári anyag savtalanításának modellezése. 
Szakmai beszámoló az NKA által támogatott 2213/121 számú projekt teljesítéséről. 
Magyar Országos Levéltár 2006-2007., illetve az ezen dokumentumban található 
bibliográfiát! Lásd még: Banik, G.: Mass deacidification technology in Germany 
and its Quality Control. Restaurator: International Journal for the Preservation 
of Library and Archival Material, 26, 64; Cedzova, M. et al.: Patents for Paper 
Deacidification. Restaurator: International Journal for the Preservation of Library 
and Archival Material, 27, 36.; Knight, B.:  A Conservation research strategy for the 
British Library (http://www.bl.uk /aboutus/stratpolprog/ccare/introduction/research/
consresstratfinal.pdf); Jones, N.: Mass Deacidification: Considerations for Archives

 (http://www.archives.gov/preservation/conservation/mass-deacidification.html) stb. 
 A levéltári anyag savtalanításáról szóló 2010 szeptemberi nemzetközi konferencia 

előadásai letölthetők a Történeti Levéltár honlapjáról: www.abtl.hu/kutatoterem/
allved_nk_konf
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sával egyre nagyobb kockázatot jelentő módon – érinti, amit a Magyar 
Országos Levéltár által korábban végzett átfogó vizsgálatok is igazol-
nak. Egy 2002–2003-ban lezajlott állapotfelmérés eredménye azt mutat-
ta, hogy a megvizsgált mintegy 60 ezer ifm mennyiségű hazai levéltári 
iratanyag 59 %-a közepesen, további 6 %-a pedig súlyosan savas állapotú 
volt. Az akkori becslések szerint a hazai levéltárakban körülbelül 200 
ezer ifm mennyiségű iratanyagot fenyegetett az egyre fokozódó ütemű 
állagromlás veszélye.2

Az iratok szálankénti savtalanítása rendkívül idő- és munkaigényes fel-
adat, melyre a levéltárakban általában csak különösen értékes dokumen-
tumok megmentése érdekében, egyedileg kerül sor. Ezek a manuális el-
járások a probléma átfogó, az iratanyag jelentős részét érintő kezelésére 
teljességgel alkalmatlanok. Az iratok tömeges savtalanítására már évtize-
dekkel ezelőtt is rendelkezésre álltak a megfelelő technológiai eljárások 
(az első hasonló kezeléseket már az 1970-es években megkezdték Észak-
Amerikában, Németországban, Franciaországban vagy Hollandiában), 
azonban ezen meglehetősen költséges módszerek hazai adaptációjára 
mindezidáig nem kerülhetett sor. 

Papír alapú dokumentumok tömeges savtalanítására több, a nemzetközi 
szakma által elfogadott és számos levéltári, könyvtári intézményben si-
kerrel alkalmazott eljárást dolgoztak ki. Ezek közül feltétlenül megem-
lítendő az amerikai Bookkeeper3, a spanyol CSC Book Saver4, a svájci 
Papersave5, illetve a német Neschen 6 technológia. A fenti eljárások közül 
az első három egyaránt alkalmas szálas és bekötött iratok savtalanítására, 
míg a Neschen AG által kínált megoldás a vizes kezelő oldat alkalmazása 
és az ebből fakadó intenzív szárítási szükséglet miatt csak egyedi lapok 
kezelésére használható. Ez utóbbi módszer ugyanakkor rendelkezik né-
hány olyan – korántsem elhanyagolható – előnnyel a többivel szemben, 

2 Uo. 
3 http://www.ptlp.com/bookkeeper.html
4 http://www.cscbooksaver.com/
5 http://www.nitrochemie.com
6 http://www.neschen.com
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mely meghatározó jelentőséggel bírhat minden savtalanítási program ter-
vezése során. A Neschen eljárás egyfelől nem csak a papír anyagának 
savtalanítására, de az adathordozó bizonyos mértékű megerősítésére is 
alkalmas, ami a rendszeres használatnak kitett levéltári anyagok eseté-
ben fontos választási szempont lehet. Jelentős előnye másfelől a német 
módszernek a többi eljárással szemben a viszonylagos olcsósága és mo-
bilitása: csak ettől a cégtől vásárolható meg ugyanis teljes egészében 
a berendezés, a szükséges vegyszerek és a teljes technológia, míg a többi 
említett cég elsősorban szolgáltatást nyújt telepített műhelyekben vagy 
saját központjában.7

A 2003. évi III. törvény alapján működő Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára (a továbbiakban: Történeti Levéltár) gyűjtőköre az 
1944. és 1990. között keletkezett állambiztonsági iratokra terjed ki, ami 
az iratok konkrét ismerete nélkül is valószínűsíti, hogy a papírgyártás 
korabeli technológiájából fakadóan az intézmény őrizetében lévő iratok 
egészét vagy legalábbis meghatározó részét érintheti a savasodás problé-
mája. Ezen feltételezést a levéltár restaurátora által elvégzett átfogó vizs-
gálatok teljes mértékben alátámasztották, ráadásul kiegészítették néhány 
olyan speciális információval, melyek alapul szolgáltak egy átfogó állo-
mányvédelmi koncepció kialakításához. Az iratanyag fizikai állapotának 
felmérésekor megerősítést nyert ugyanis az a – levéltáros munkatársa-
ink előtt a kezdetetktől fogva ismert tény –, hogy az iratokat nem csak 
a savasodás, de az évtizedes folyamatos és szakszerűtlen használat is 
végzetesen veszélyeztette. Az állambiztonsági iratokat ugyanis – az álta-
lános irattári és levéltári gyakorlattól eltérően – hosszú évekig vagy akár 
évtizedekig rendszeresen használták, a meggyengült, hajtogatás mentén 
töredezett lapokat cellux-szal vagy egyéb ragasztóval ragasztgatták. Az 
egyes ügyekre vonatkozó iratokat ráadásul önálló dossziékba rendezve 
összevarrták, a dossziék karton fedőlapját pedig szalaggal szorosan átkö-
tötték. Mindezekből adódóan a Történeti Levéltárba került iratok jelentős 
része komolyan károsodott, sokhelyütt az adathordozóval együtt az adat-
tartalom is pusztulásnak indult vagy teljesen el is tűnt. A Történeti Le-

7 A nemzetközi tapasztalatokra vonatkozóan lásd részletesebben: A magyar levéltári 
anyag savtalanításának modellezése. i.m. 12-13.
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véltár fennállása óta eltelt 15 év sem javított az iratok állapotán, hiszen 
a fokozott kutatói érdeklődés, valamint az állampolgári adatszolgáltatá-
si kötelezettség csak újabb igénybevételt jelentett az iratanyag történeti 
szempontból legértékesebb részénél.

Az előzetes állapotfelmérés alapján alakította ki középtávú állomány-
védelmi koncepcióját a levéltár ezzel a területtel foglalkozó osztálya 
2004-ben, s ebben a dokumentumban az iratok módszeres, manuális res-
taurálásán kívül már megfogalmazódott a tömeges savtalanítás szüksé-
gességének gondolata is.

A kulturális örökségvédelem terén rendkívül jelentős hazai programo-
kat támogató ún. Norvég Alap8 által hirdetett pályázat kézenfekvő lehe-
tőségnek tűnt 2006-ban arra, hogy a hazai levéltári és könyvtári anyag 
megmentése érdekében úttörő vállalkozásba fogjon három hazai közin-
tézmény: a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár, 
valamint a Történeti Levéltár. Az előzetes megbeszélések után végül 
– e cikk írója által részleteiben nem ismert okokból9 – a két nagy nemzeti 
közgyűjtemény nem vállalkozott a közös pályázat benyújtására. A lehe-
tőséggel egyedül a Történeti Levéltár élt, amikor 2006-ban benyújtotta 
pályázatát a Norvég Alaphoz „Állományvédelmi program megvalósítása 
a Történeti Levéltárban” címmel.10 Az elkövetkező két bírálati forduló-
ban az Alap döntéshozói támogatásra alkalmasnak ítélték ugyan a levél-
tár programját, de a pályázatok nagy száma miatt kétszer is „tartalékál-
lományba” helyezték azt. Végül 2009 tavaszán – váratlanul és rendkívül 
rövid döntési határidőt engedve – ismételten megkapta a levéltár a le-
hetőséget a megmérettetésre. Mindez meglehetősen érzékenyen érintette 
az intézményt, hiszen az időközben eltelt két és fél év – s a kibontakozó 
gazdasági válság – alapvetően új helyzetet teremtett a Történeti Levél-

8 http://www.norvegcivilalap.hu/
9 A negatív döntésben vélhetően szerepet játszott a Norvég Alap által kötelezően elvárt 

15%-os önrész, melynek jelentős részét ugyanakkor önerőből, saját infrastrukturális 
fejlesztésekből, beszerzésekből és részben saját munkaerőből is teljesíteni lehetett.

10 A pályázati dokumentációs követelmények bonyolultsága miatt a levéltár külső pá-
lyázatíró cég segítségét vette igénybe, ennek költségeit azonban a nyertes pályázat-
ban érvényesíteni lehetett.
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tár gazdálkodásában is. Az eredeti pályázati összegeken azonban annak 
ellenére sem lehetett módosítani, hogy a pályázat gerincét képező savta-
lanító berendezés ára önmagában is mintegy 10 %-kal lett magasabb ez 
idő alatt, nem említve az egyéb beszerzések és szolgáltatások, valamint 
a szintén megemelkedett bérköltségek pénzügyi terheit.11 Tekintve, hogy 
hasonló jellegű programot nem bonyolított még le senki Magyarorszá-
gon, s így a pályáztatás, a beszerzések és a szakmai megvalósítás terén 
szinte semmilyen gyakorlati tapasztalatra nem támaszkodhattunk, kije-
lenthető, hogy a Történeti Levéltár a pályázat fenntartásának döntésével 
– nem kevés pénzügyi és jogi kockázatot vállalva – gyakorlatilag fejest 
ugrott az ismeretlenbe.

A program előkészítése

A levéltár végül 2009 áprilisában az EGT / Norvég Finanszírozási Me-
chanizmus keretében elnyerte az igényelt támogatást  „Állományvédelmi 
program megvalósítása a Történeti Levéltárban” című projektjéhez. A pá-
lyázat értelmében a levéltár a rendkívül savas adathordozójú, töredezett, 
az évtizedes folyamatos használat során sokhelyütt rongálódott iratanya-
gának legveszélyeztetettebb részét – különböző típusú dossziékat, mű-
ködési iratokat és nyilvántartó kartonokat összesen mintegy egymillió 
lap terjedelemben – komplex állományvédelmi program megvalósítása 
révén kellett megvédje a további károsodástól. A teljes program magában 
foglalta a kiválasztott iratok állapotfelmérését, szükség esetén manuá-
lis restaurálását, digitalizálását, tömeges savtalanítását, illetve a digitális 
másolatoknak – az adatvédelmi előírásokkal összhangban lévő – fokoza-
tos nyilvánossá tételét. A pályázatban a levéltár vállalta egy NESCHEN 
C900 típusú savtalanító berendezés beszerzését és üzembe állítását, egy 
digitalizáló műhely felszerelését, valamint számítógépes szerverparkjá-
nak és az ehhez tartozó tárolókapacitásnak jelentős mértékű bővítését is. 

11 A megnövekedett beszerzési és bérköltségeket a pályázati összegek belső átcso-
portosításával, az informatikai fejlesztésekre, valamint a háttértároló kapacitások 
bővítésére tervezett kiadások lefaragásával sikerült kompenzálni. Ez azonban a ké-
sőbbiekben nyilvánvalóan csökkentette a digitalizált állományok elektronikai fel-
dolgozásának hatékonyságát és gyorsaságát.
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A Történeti Levéltár az állományvédelmi program megvalósítását ösz-
szesen 567.053 EUR összegben pályázta meg, melynek 85%-át, 480.353 
EUR összeget nyújtotta a Norvég Alap, a maradékot a Levéltár a pá-
lyázatban vállalt önrész formájában, részben munkaerő-hozzájárulással 
teljesítette. A pályázat megvalósításának határideje 2011. április 30. volt. 
A projekt megvalósítása érdekében három nyílt, nemzeti értékhatáron be-
lüli közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. 

1.) Be kellett szerezni az iratok tömeges savtalanítására alkalmas 
Neschen C-900 típusú savtalanító berendezést, valamint az üze-
meltetéshez szükséges vegyszert. (Ez utóbbi a technológiai fo-
lyamat elengedhetetlen része és a gyártó által kizárólagos joggal 
forgalmazott termék.) A közbeszerzési pályázaton egyedül induló, 
így nyertes vállalat (CEIBA, spol. s r.o.) a berendezést 2009 őszén 
leszállította és a levéltár által erre a célra átalakított helyiségben 
összeszerelte. A berendezés üzembe helyezése során a Levéltár erre 
kijelölt dolgozói oktatást kaptak a gép működtetésének és karban-
tartásának módszereiről.

2.) A fent említettek alapján a pályázat részét képezte a teljes savtala-
nítandó iratanyag – több mint egymillió oldal – előzetes digitalizá-
lása is, ennek az állománynak a megfelelő tárolására és biztonságos 
mentésére azonban a levéltár nem rendelkezett kellő informatikai 
kapacitással. A pályázat részeként ezért új szerver számítógépet és 
diszkes tárolóegységet is be kellett szerezni, szintén közbeszerzési 
eljárás útján.

3.) A harmadik közbeszerzési eljárás a savtalanító berendezés üze-
meltetésére és a savtalanítási munkálatok tényleges elvégzésére irá-
nyult, mivel erre a feladatra a levéltár nem rendelkezett sem kellő 
tapasztalattal, sem pedig a szükséges személyzettel. A pályázaton 
nyertes cég a munkavégzés teljes időszakában, tehát minden mű-
szakban vállalta végzett papírrestaurátor és könykötő részvételét 
a munkálatokban.
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Nemzetközi tapasztalatcsere

Ezirányú hazai tapasztalatok híján a program megvalósítása során igye-
keztünk a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat is hasznosítani. 
2010. február 24-25-én a Történeti Levéltár munkatársai látogatást tet-
tek a prágai Nemzeti Emlékezet Intézetében. A kétnapos tapasztalatcsere 
célja volt, hogy az iratok Neschen-eljárással történő tömeges savtalaní-
tásával kapcsolatos csehországi gyakorlatot megismerjék és kicseréljék 
tapasztalataikat a negyvenes-ötvenes években keletkezett, savas és töre-
dezett, veszélyeztetett állapotú levéltári anyag restaurálása és napi hasz-
nálata terén. Az iratvédelmi szakemberek megállapították, hogy rend-
kívüli hasonlóság mutatkozik mind a korabeli iratok alapanyaga, mind 
pedig az íráshoz használt tinták tekintetében, ebből következően pedig 
a savtalanítás során fellépő kockázatok és ezek elhárításának módszerei-
re is közösen lehet – és sok tekintetben sikerült is – választ találni. A ta-
pasztalatcsere második napján a cseh társintézmény akkori vezetője, Dr. 
Bukovszky László és kollégái bemutatták a Nemzeti Emlékezet Intézete 
digitalizálási gyakorlatát, informatikai rendszerét, valamint a digitális 
iratanyag kutatótermi használatát. Ezen a téren – az eltérő jogi szabályo-
zás következtében – már több eltérés mutatkozik a két intézmény napi 
gyakorlata között. A tapasztalatok alapján Prágában gyorsabb ütemben 
történik az iratok digitalizálása és a digitális másolatok kutathatóvá té-
tele, míg Magyarországon régebb óta zajlik az iratok tartalmi feltárása, 
a speciális adatbázis kiépítése és interneten keresztül is történő kutatása. 

A program megvalósítása

A 2009. évben rendelkezésre álló nyolc hónap zömében a pályázatban 
vállaltak megvalósításához szükséges feltételek megteremtésével telt. 
A munka megkezdése előtt ki kellett alakítani egy digitalizáló, valamint 
egy savtalanító műhelyt, mindkettőnek a levéltár Eötvös utcai épületének 
pincéjében találtunk helyet.

Az év őszére sikerült beszerezni és üzembe állítani a Neschen C-900 típusú 
savtalanító berendezést, illetőleg a fent említett informatikai eszközöket.
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A Történeti Levéltár már évek óta végezte ugyan iratanyagának digita-
lizálását, a pályázatban vállalt több mint egymillió oldal feldolgozására 
azonban saját munkaerőkapacitása távolról sem volt elegendő. Ezt a felada-
tot pályázati forrásból, illetőleg a levéltár saját költségvetéséből finan-
szírozva egy diákszövetkezet tagjai végezték a levéltár munkatársainak 
szakmai felügyelete mellett. A projekt sikeres megvalósításához szük-
séges technikai-műszaki, valamint személyi feltételek a fentiek szerint  
2009. december végéig megvalósultak. 

2009 decemberében a levéltár restaurátorának felügyeletével, üres papír-
lapokon és korabeli, de nem levéltári anyagokon kiterjedt vizsgálatokat 
folytattunk felmérendő a savtalanítási eljárás esetleges kockázatait és 
várható eredményeit. E kísérleti fázis során igyekeztünk a lehető legtöbb 
papírfajtát, valamint az íráshoz használt mindenféle tinta, tintaceruza, 
filctoll, indigó stb. anyagát elemezni és a savtalanításhoz használatos fo-
lyadékkal való reakcióit megvizsgálni. A kísérleti szakasz lezárultával 
sikerült kialakítani azokat az eljárásmódokat és technikai módszereket, 
melyekkel a különböző típusú és különböző tintákkal írt eredeti iratok 
a legnagyobb biztonsággal és a károsodás veszélyének minimalizálásá-
val vethetők alá a savtalanítási eljárásnak. 

2010 januárjában megkezdődött a már korábban előkészített, restaurált és 
digitalizált levéltári anyagok tömeges savtalanítása. E munkafolyamat so-
rán elsősorban az egykori állambiztonsági operatív nyilvántartó kartonok, 
valamint az 1956-os forradalommal, illetőleg a 40-es és 50-es évek nagy 
pereivel kapcsolatos vizsgálati és operatív dossziék feldolgozása zajlott le. 
2010 januárja és 2011 áprilisa között összesen valamivel több mint 1.3 mil-
lió oldalnyi iratanyag tömeges savtalanítását és digitalizálását fejeztük be. 

A program tervezése során a munkafolyamatokat úgy alakítottuk ki, hogy 
a levéltári anyag előkészítését, az elkészült munka minőségi ellenőrzését, 
az iratok utólagos rendezését, valamint a teljes eljárás irányítását és fel-
ügyeletét a levéltár szakalkalmazottai végezzék biztosítva ezáltal a szük-
séges szakmai kontrollt a program felett. A tömeges állományvédelmi 
program megvalósításának folyamatában egyidőben összesen több mint 
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harminc munkatárs vett részt, közülük csak kilencen nem voltak a levél-
tár alkalmazottai. Összességében természetesen ennél jóval többen dol-
goztak a programban a megvalósítás 15, illetve az előkészítés 9 hónapja 
alatt, hiszen mind a digitalizálás, mind a savtalanítás több műszakban 
történt. A savtalanítás állandó levéltári felügyelet mellett heti hat napban 
napi 12 órán keresztül zajlott, a digitalizálást végzők pedig szintén vál-
tották egymást, hogy a rendelkezésre álló négy szkennelő munkaállomás 
kapacitását maximálisan ki lehessen használni. Erre a feszített munka-
menetre elsősorban azért volt szükség, mert az eredetileg két évesre ter-
vezett programot a pályázati szerződés létrejöttének csúszása, valamint 
a közbeszerzési eljárások lebonyolításának nehézkessége miatt 15 hónap 
alatt teljesíteni kellett.

Fontos megemlíteni, hogy a Történeti Levéltár iratanyagának jellegéből 
adódóan számos, előre tervezett, de sajnálatosan alulkalkulált többlet-
feladat hárult mind a programban részt vevő vállalkozóra, mind pedig 
az intézmény saját munkatársaira. Az alapvetően dossziékba kötött ira-
tok előzetes ellenőrzése, szétbontása, a veszélyeztetettnek ítélt kézírá-
sok manuális levédése12, a nem savtalanítható iratok kiválogatása, a ra-
gasztóanyagok és kapcsok eltávolítása, a súlyosan károsodott iratok kézi 
restaurálása, illetőleg az elkészült anyagok utólagos ellenőrzése, vissza-
rendezése és kötése mind olyan feladatot jelentettek, melyeknek idő- és 
munkaerőigényét előzetesen nem lehetett megfelelően felbecsülni. 

Nem volt elhanyagolható szempont a program megvalósítása során, hogy 
a levéltár iratanyagának jelentős részének mozgatásával járó folyamatot 
úgy kellett végrehajtani, hogy a levéltár alapfeladatainak ellátását felfüg-
geszteni vagy halasztani természetesen nem lehetett. Az évi közel két-
ezer állampolgári megkeresés, valamint a majd négyezer kutatási eset 
kiszolgálásához, illetve a több mint százezer oldalnyi fénymásolat el-
készítéséhez természetszerűleg jelentős részben éppen azon iratanyagok 
használatára volt szükség, melyek fizikai állapota az állományvédelmi 
beavatkozásokat is indokolttá tette.

12 A restaurátorok az előzetesen megvizsgált és a savtalanító folyadék által veszélyez-
tetettnek ítélt tintás kézírásokat petroléterben oldott cyclododecannal védték le.
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A munkafolyamat gördülékenyebbé tétele érdekében a levéltár informa-
tikusa speciális számítógépes programot dolgozott ki, melynek segítsé-
gével a savtalanítási munkafolyamatba került dossziék aktuális állapo-
tát nyomon lehetett követni, így csökkenteni lehetett a fennakadásokat 
a levéltár napi gyakorlatában. A számítástechnikai nyilvántartás mellett 
a savtalanítási és restaurálási munkafolyamat minden lépését hagyomá-
nyos adatlapon is vezetni kellett, hogy az elvégzett munka minden egyes 
lépését utólag ellenőrizni és szükség esetén korrigálni lehessen.

Nemzetközi konferencia 

2010. szeptember 23-án a hazai levéltári szakma vezetőinek és elismert 
szakembereinek, illetőleg a Történeti Levéltár közép-európai társintéz-
ményei képviselőinek részvételével nemzetközi konferenciát szerveztünk 
a levéltári iratok tömeges savtalanításának tapasztalatairól. A rendezvény 
szervezői többes célt tűztek ki maguk elé: a papír savasodásának kémiája 
és fizikája, valamint a probléma gyakorlati kezelése mellett az ezirányú 
hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint a finanszírozási lehetősé-
geket is át kívánták tekinteni, ezen kívül pedig bemutatni a Történeti 
Levéltárban működő komplex állományvédelmi programot is. A kon-
ferencia programja és az arról szóló beszámoló hozzáférhető a levéltár 
honlapján13, a rendezvényen elhangzottak részletesebb ismertetője pedig 
megjelent a Történeti Levéltár Betekintő című internetes folyóiratában14.

Programzáró sajtótájékoztató és helyszíni bemutató

A Norvég Alap támogatásával zajlott program befejezéseként 2011. áp-
rilis 4-én helyszíni bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatót tartottunk 
a levéltárban. A meglepően élénk sajtóérdeklődést kiváltó rendezvényen 
Norvégia budapesti nagykövetségének képviselője mellett a levéltár 
munkatársai mutatták be a program végrehajtását és eredményeit. A ren-
dezvény nyomán számos napilapban, rádió- és tévéműsorban esett szó 

13 www.abtl.hu/kutatoterem/allved_nk_konf
14 Cseh Gergő Bendegúz: Megsemmisülnek-e maguktól is az állambiztonsági iratok? 

Egy nemzetközi állományvédelmi konferencia tanulságai. Betekintő, 2010/4. sz. 
(www.betekinto.hu/2010_4_cseh)
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rövid hírben vagy hosszabb tudósításban is a levéltár állományvédelmi 
programjáról.

A program eredményei

A savtalanított iratok fizikai állapotának vizsgálatát hivatalosan a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Papíripari Kutatóintézete végezte el 2011 
tavaszán. A véletlenszerűen kiválasztott 12 savtalanított lap,15 valamint 
az összehasonlításként beküldött savtalanított eredeti papír vizsgálata 
a következő eredményeket mutatta.
16 17

Irat Felületi 
pH

Hideg 
extrakciós pH16

Alkáli 
tartalék17 (%)

Szakadási 
mutató 
(Nm/g)

1. Kontrollminta 4 4.4 0.130 9.99
2. 1. sz. minta 9 7 0.956 23.70
3. 2. sz. minta 9 7.2 0.978 18.47
4. 3. sz. minta 9 7.5 0.761 31.54
5. 4. sz. minta 9 7.5 0.913 33.99
6. 5. sz. minta 9 7.5 1.087 32.84
7. 6. sz. minta 9 7.2 0.739 29.67
8. 7. sz. minta 9 6.9 0.739 31.50
9. 8. sz. minta 9 7.5 0.935 11.95

10. 9. sz. minta 10 6.3 0.587 27.39
11. 10. sz. minta 10 7.2 0.804 38.95
12. 11. sz. minta 10 7.8 1.065 16.10
13. 12. sz. minta 8 6.6 0.783 38.16

Mint azt a fenti táblázat is mutatja, a laboratóriumi vizsgálatok alapvető-
en igazolták a savtalanítási folyamat eredményességét. Az eredeti 4-es, 
tehát erősen savas iratanyaghoz képest a kezelt papírlapok felületi pH-

15 Mivel a papírminőség átfogó elemzése az irat teljes megsemmisülésével jár, a vizs-
gálatra csak olyan anyagokat lehetett beküldeni, melyek semmilyen információt nem 
tartalmaztak. Ennyiben tehát sérült a véletlen kiválasztás elve, hiszen csak üres elvá-
lasztó lapokat, tartalomjegyzék-oldalakat stb. lehetett vizsgálni. Ezek anyaga több-
nyire megegyezik az információt is hordozó iratokéval, egy esetben azonban írásra 
általában nem használt, fényesebb kartonlap is bekerült az ellenőrzött minták közé.

16 Az MSZ 5678 szerint
17 ISO 10716 alapján
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értéke minden ellenőrzött mintán jelentősen meghaladta a semlegessé-
get jelentő 7-es értéket és alapvetően 9-10 között mozgott. Az ún. hideg 
extrakciós eljárással mért, tehát a papíranyag belső tartalmát is kimutató 
pH-érték már nagyobb szóródást mutat, bár a jelentős mértékű javulás itt 
is minden mintán kimutatható. A 12 mintából összesen két lap belső pH-
értéke maradt el minimálisan a 7-es határértéktől. Ezen két minták egyi-
ke egy – fent említett – keményebb karton fedlap volt, mely jellegéből 
adódóan nem tudott kellő mértékben átitatódni a savtalanító folyadékkal. 
Minden valószínűség szerint szintén a papír jellege, vagy a sok évtizedes 
használatból eredő zsíros felület okozhatta ugyanezt a jelenséget a má-
sik kérdéses minta esetében. Különösen figyelemreméltó, hogy a savta-
lanítás eredményességének fenntartásában, a savasodás újraindulásának 
meggátlásában meghatározó jelentőségű ún. alkáli tartalék mennyisége 
minden esetben igen jelentős mértékű javulást mutat: a kezdeti 0.130 %-ról 
0.587 - 1.087 % közötti értékekre emelkedett.18  

Mint korábban jeleztük, az egyes tintafajtáknak a savtalanító fürdőben 
való „viselkedése” meglehetősen kiszámíthatatlan folyamat, ezért a ve-
szélyeztetettnek ítélt írásokat a restaurátorok előzetesen olyan folyadék-
kal védték le, mely a folyamat során megóvta a szöveget, utána viszont 
elpárolgott a papírról. E munka eredményeként az iratokon csak helyen-
ként és csak apróbb, elsősorban esztétikai hibának tekinthető elváltozá-
sok történtek, az adattartalmat érdemben érintő károsodást a több mint 
egymillió oldal kezelése során nem tapasztaltunk.

A levéltár által lebonyolított komplex állományvédelmi program ered-
ményei elsősorban az iratanyagok fizikai állapotának javítása, illetve 
romlásuk megállítása szempontjából tekinthetők jelentősnek, ugyanak-
kor a napi levéltári feladatok végzésében – a kutatók és az állampol-
gárok mind gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálásában is – is jelentős 
segítséget nyújtanak.

18 Az alkáli tartalom ideális mértékére vonatkozóan nincs egységesen kialakult vé-
lemény az állományvédelmi szakemberek körében, de a vonatkozó szakirodalom 
általában 0,5–2 % közötti pufferanyag-tartalmat tekint ajánlottnak. Lásd: A magyar 
levéltári anyag savtalanításának modellezése. i.m. 39.
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A program teljes időszaka alatt a külső vállalkozók és a levéltár mun-
katársai összesen több mint 1.3 millió oldalnyi iratanyag előzetes el-
lenőrzését, előkészítését, digitalizálását, savtalanítását, utóellenőrzését 
és visszakötését végezték el. A digitalizált iratok központi adatbázisba 
töltése jelenleg is zajlik, mivel ez a folyamat az egyik legidőigényesebb 
mozzanata a teljes procedúrának. A későbbiekben – illetőleg a már adat-
bázisban kezelt, több mint egymillió oldalnyi anyag esetében már jelen-
leg is – az iratokra legkomolyabb veszélyt jelentő fénymásolás teljes egé-
szében megszűnik. Mindez a Történeti Levéltárban, ahol az állampolgári 
adatszolgáltatás során szinte naponta kellett másolatot kiadni egyébként 
is rongálódott állapotú iratanyagokból, rendkívüli jelentőségű állomány-
védelmi lépésnek tekinthető. További szükséges lépés volna ezen a téren 
a kutatások „elektronizálása”, de a tudományos kutatók zömének ellen-
állása miatt egyelőre ezen a téren gyökeres változtatás nehezen, illetve 
csak fokozatosan valósítható meg. A levéltárban jelenleg is folynak azok 
az informatikai fejlesztések, melyek révén a kutatók a számukra elekt-
ronikus formában előkészített iratanyagot a kutatótermi számítógépes 
munkaállomásokon személyre szabottan, digitális formában kutathatják 
majd, ennek a szintén komoly állományvédelmi jelentőségű kutatási gya-
korlatnak az általánossá tétele azonban még évekig elhúzódhat.

A Történeti Levéltár komplex állományvédelmi programjának értékelése 
során nem hagyható említés nélkül az a tény, hogy ennek a pályázatnak 
a révén áll rendelkezésre jelenleg Magyarországon az egyetlen, közgyűj-
teményben működő és állományvédelmi szakemberek felügyelete alatt 
üzemelő iratsavtalanító berendezés, mely a későbbiekben más hazai köz-
gyűjtemények – levéltárak, múzeumok, könyvtárak, kézirattárak – számá-
ra is egyűttműködési lehetőséget kínál. A Neschen C-900-as berendezés 
és technológia használhatóságát a kezelt iratokon végzett laboratóriumi 
vizsgálat, míg a gép teljesítményét a havi 80-90 ezer lapon19 elvégzett 
savtalanÍtás igazolta. A programban részt vevő állományvédelmi szakem-
berek és levéltárosok számos olyan tapasztalatra tettek szert a berendezés 

19 A teljesítmény értékelésekor figyelembe veendő ugyanakkor, hogy ezt az átlagot 
heti hat napos, napi 10-12 órás műszakban, külső vállalkozó bevonásával lehetett 
elérni, erre a levéltárnak saját személyi erőforrásai nem lettek volna.
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működtetése, az iratanyagok előkészítése, az egyes tintafajták kezelése, 
valamint a teljes munkafolyamat megszervezése terén, melyek a levéltár 
iratanyagának további savtalanítása, illetve más intézményekben őrzött 
dokumentumok konzerválása során feltétlenül hasznosíthatóak lesznek.

Néhány tanulság

A Történeti Levéltár állományvédelmi programjának megvalósítása so-
rán szerzett általános tapasztalatok közül érdemes kiemelni néhány olyan 
tanulságot, mely hasonló állapotú iratanyagot kezelő köz- és magángyűj-
temények számára egyaránt hasznos lehet.

● A savas iratok kezelésére kifejlesztett eljárások közül érdemi hazai 
tapasztalat egyedül a Neschen-módszer kapcsán áll rendelkezésre. 
Ennek az eljárásnak kétségkívüli előnye a relatív olcsóság és mo-
bilitás, valamint a nagyfokú termelékenység. A módszer egyértel-
mű hátránya ugyanakkor – ami másfelől előnyt is jelent20 – a vizes 
oldatba merítés, ami rendkívüli mértékben megnöveli a tintával, 
tintaceruzával írt szövegek „megfolyásának”, oldódásának a lehe-
tőségét és kockázatát. Ráadásul ez a módszer a papír átitatódása 
és viszonylag nehezebb száradása miatt kizárólag önálló lapokra 
bontott, vagy egyébként is szálas iratanyag kezelésére alkalmas, 
könyvek, szét nem bontható albumok, kötetek savtalanításához 
mindenképpen más módszert kell keresni.

● Személyzeti téren is számos tanulsággal szolgált a levéltár komp-
lex állományvédelmi programjának megvalósítása. Egyfelől már 
a pályázat szabályos elkészítése és benyújtása is meghaladta a le-
véltár munkatársainak kapacitását és e téren eddig szerzett isme-
reteit. A pályázat elkészítésének költségeit – mint említettük – ter-
vezni lehetett a pályázott összegben, a vállalkozóval pedig olyan 
értelemben szerződött a levéltár, hogy csak nyertes pályázat esetén 
terhelje fizetési kötelezettség. A pályázat elnyerése után a levéltár 
már csak alkalmanként vette igénybe a pályázatíró cég szolgálta-

20  Az átitatott papíranyag a vizsgálatok tanulsága szerint a kezeléstől nem csak 
alaposan telítődik alkáli tartalékkal, de anyagában is megerősödik, nagyobb 
szakítószilárdságú lesz.
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tásait, mivel a rendszeres elszámolások, beszámolási kötelezettsé-
gek teljesítése stb. terén saját munkatársai is kellő ismeretekre tet-
tek szert. A nemzetközi pályázat folyamatos bonyolítása – különös 
tekintettel a felügyeleti szerv által igényelt, általában angol nyelvű 
adatszolgáltatások, kimutatások, be- és elszámolások készítésére 
– ugyanakkor az ezzel megbízott kollégák munkaidejének jelentős 
részét lekötötte.

 Személyzeti téren másik fontos tanulsága volt a programnak, hogy 
az iratanyagok előkészítésének és utólagos ellenőrzésének munka-
erőigénye minden előzetes kalkulációt messze meghaladóan magas 
volt. Mint azt korábban részleteztük a résztvevők mintegy kéthar-
mada levéltári dolgozó volt és csak egyharmaduk volt külső vállal-
kozó alkalmazottja vagy a diákszövetkezet tagja. A több mint húsz 
levéltári kolléga közül legtöbben az iratok előkészítésén dolgoztak: 
ebben a munkafázisban kellett a dossziékat szétbontani, laponként 
ellenőrizni, szükség szerint rendezni, paginálni, meghatározni a 
savtalanítás szempontjából kockázatos oldalak körét, végül pedig 
mindezt hagyományos adatlapon és egy számítógépes adatbázisban 
is rögzíteni. Szintén a tervezettnél komolyabb megterhelést jelen-
tett a savtalanított iratok utólagos ellenőrzése, az esetleges keve-
redések korrigálása, a nem savtalanított anyagok visszahelyezése, 
illetve a dossziék ismételt bekötése.

 Összességében elmondható, hogy hasonló volumenű feladatra a Tör-
téneti Levéltár a későbbiekben csak a jelenleginél jóval hosszabb 
megvalósítási idő mellett tudna vállalkozni.

● Több szempontból is visszaigazolódott a pályázat megvalósítása 
során az az eredeti koncepció, hogy a levéltári iratok savtalaní-
tása csak átfogó állományvédelmi program keretében valósítható 
meg. Egyrészt az iratanyag állapota önmagában is szükségessé tette 
a tömeges savtalanítás mellett az iratok szükség szerinti szálas res-
taurálását, javítását, megerősítését, másrészt az így kezelt iratok 
utólagos használata is hatékonyabbá és az eredeti dokumentumok-
ra nézve kíméletesebbé vált a digitalizált másolatok használatával. 
(Ez utóbbi természetesen csak fokozatosan érvényesíthető a levél-
tári munka minden területén.) Korántsem elhanyagolható szempont 
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ezen a téren, hogy a pályázat elbírálása során is jelentős szerepet 
játszott a program fenntarthatósága, valamint az állományvédelmi 
hatásoknál közvetlenebbül érvényesülő társadalmi eredményei.

● A savtalanítás helyszínéül szolgáló helyiség(ek) kiválasztásának, 
illetőleg kialakításának tanulságai közül feltétlenül megemlítendő 
a kellő méret, a többi munkafolyamathoz történő zökkenőmentes 
kapcsolódás és a megfelelő szellőzés szükségessége. A helyiségnek 
egyfelől kellően tágasnak kellett lennie az egyébként is terjedel-
mes berendezés elhelyezésére, másfelől a tervezettnél sokkal több 
munkafolyamatot (előzetes és utólagos restaurátori beavatkozások, 
préselés, újrakötés stb.)  kellett a gép közvetlen közelében végez-
ni, ami jelentős problémákat okozott az egyébként is helyszűké-
ben lévő Történeti Levéltárban. Szintén rendkívül fontos minden 
hasonló program megvalósítása során az iratok épületen belüli 
„keringésének” gondos megtervezése különösen akkor, ha azokat 
a napi munkamenetből hosszabb időre kivonni nem lehet. (Az ez-
zel kapcsolatos szervezési problémák és különösen a kezdeti idő-
szakban felmerült keveredések kezelése szintén jóval több időt és 
energiát emésztett fel a tervezettnél.) A savtalanításra használt he-
lyiség kialakításánál a fentiekkel egyenrangú fontosságú probléma 
a kellő szellőzés kialakítása, hiszen a vizes oldatba merített papí-
rok szárítása hatalmas mennyiségű párát termel, amit gyorsan és 
hatékonyan kell elvezetni. Leghatékonyabb természetesen az adott 
helyiség légkondicionálása, melynek révén szabályozható a levegő 
páratartalma és biztosítható az egyébként meleg és párás környe-
zetben dolgozók komfortérzete is.

● A Neschen-féle savtalanítás technológiájából következően – s ezt 
előzetesen is lehetett tudni – nem lehet garanciát vállalni arra, hogy 
egyes tintafajták ellenállnak a vizes oldatnak s így megfolyások ke-
letkezhetnek elsősorban a kézírásos dokumentumokon. A legalapo-
sabb előzetes vizsgálatok és a lehető legkörültekintőbb előkészítés 
sem jelent tökéletes biztonságot ezen a téren, hiszen szinte ahány 
írás, annyiféle tinta található az iratokon. E probléma kezelésére, 
vagy hatásainak mérséklésére a kiterjedt előzetes kísérletek, a fo-
lyamatos restaurátori felügyelet, a kockázatos írások levédése vagy 
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az érintett iratoknak a  folyamatból való kiemelése, illetőleg az ösz-
szes dokumentum előzetes digitalizálása jelenthet megoldást.

● A megvalósítás rendkívül fontos technikai tanulsága, hogy a sav-
talanító folyadék hatékonyságának fokozására illetve fenntartásá-
ra elengedhetetlen a berendezéshez külön beszerelt szén-dioxidos 
dúsítás, amit rendszeresen – tömeges savtalanítási program során 
naponta –alkalmazni kell.

● A levéltári iratok tömeges savtalanítására szolgáló megvalósult 
program tanulságai közül utolsóként feltétlenül meg kell említeni 
az eljárás eredményének, vagyis a kezelt iratok minőségének – fe-
lületi és belső pH-értékének, valamint alkáli tartalékának – folya-
matos ellenőrzését és mérését. A felületi savasság mérésére min-
den restauráló műhelyben rendelkezésre állnak viszonylag olcsón 
beszerezhető kézi műszerek, azonban ún. hideg extrakciós mérés-
re és alkáli tartalék mérésére csak speciális laboratóriumban van 
lehetőség. Bár egy hasonló volumenű program megszervezése és 
lebonyolítása rendkívül sokrétű feladatokat ró az ezzel megbízott 
munkatársakra, a Történeti Levéltár saját tapasztalatai azt mutatják, 
hogy ezen rendszeres ellenőrzések elengedhetetlenül szükségesek 
a folyamat létjogosultságának, értelmének alátámasztása, valamint 
az esetleges hiányosságok menet közbeni észlelése és korrigálása 
szempontjából egyaránt.

Cseh Gergő Bendegúz
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Idegen nyelvű munka
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BANK BARBARA
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Tanulmány, közlemény folyóiratban
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Residence in Romania 1949–1951. (Co-author: Bandi, István). In 
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Tanulmány, közlemény önálló kiadványban
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Szerkesztett kötet
Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György 
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Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban
Adalékok a magyar és szovjet hírszerző szervek együttműködéséhez. 
In Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György 
tiszteletére. Szerkesztette: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer 
M. János. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2011. 29–41. 
Kísérlet a Szovjetunió magyarországi „imázsának” helyreállítására a for-
radalom leverése után. In Magyar történettudomány az ezredfordulón. 
Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó–
MTA Társadalomkutató Központ, 2011. 697–707.
Az állambiztonság célkeresztjében. In A felügyelt (mozgás)tér. Tanul-
mányok a szovjet típusú rendszer hazai történetéből. Szerkesztette: 
Rainer M. János. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011. 42–72.
Tanulmányok, közlemények folyóiratokban
„Pedro”. Gerő Ernő Spanyolországban. Történelmi Szemle, 2011/3. 
387–423.
Szovjet „imázsépítés” Magyarországon. A Szovjetunió magyarországi 
népszerűsítésének módszerei és eszközei 1956 után. Századok, 2011/6. 
1525–1542.
Támogatni vagy bomlasztani? Adalékok a magyar hivatalos szervek 
emigrációs politikájának változásához. Betekintő, 2011/3. http://www.
betekinto.hu/2011_3_barath 
Idegen nyelvű munkák
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Jevropi: 20 let szpusztya. Otv. redaktor: K. V. Nyikiforov. Moszkva, 
ROSZSZPEN, 2011. 174–180.

BORVENDÉG ZSUZSANNA
Tanulmányok, közlemények folyóiratokban
„Ez nem spicliskedés, hanem felderítés”. A levélellenőrzés mód-
szertana és szervezetei felépítése 1945–1962 között. A levélellenőr-
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zés megszervezése, 1945–1950. Betekintő, 2011/2. www.betekinto.
hu/2011_2_borvendeg
Az Országos Rejtjelközpont felépítése, 1956–1962. Betekintő, 2011/4. 
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CSEH GERGŐ BENDEGÚZ
Tanulmány, közlemény folyóiratban
A hálózati személy szerepe és rendeltetése a diktatúra útvonalán. 
A Kádár-korszak egyik kirakatpere: a párt irányelveitől a sajtó pro-
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sági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011. évi működéséről. Buda-
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a személyi kultusz. (A magyarországi „új szakaszt” megelőző rend-
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Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
saját kiadványai

Beszámoló a Történeti Hivatal 1997-1998. évi tevékenységéről az Ország-
gyűlés számára. Felelős kiadó: Markó György

Trezor 1. A Történeti Hivatal Évkönyve. (Szerk.: Gyarmati György), Buda-
pest, 1999. Történeti Hivatal 

Beszámoló a Történeti Hivatal 1999. évi tevékenységéről az Országgyű-
lés számára. Felelős kiadó: Markó György

Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a po-
litikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. (Szerk.: 
Gyarmati György), Budapest, 2000. Történeti Hivatal (kifogyott)

Beszámoló a Történeti Hivatal 2000. évi tevékenységéről az Országgyű-
lés számára. Felelős kiadó: Markó György

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. Első kötet. Az 
1953. július 28. és az 1954. június 22. közötti ülések. Összeállította: Ka-
jári Erzsébet. (Szerk.: Gyarmati György, S. Varga Katalin), Budapest, 
2001. Történeti Hivatal

Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában 1945-1958. Tanul-
mányok a fegyveres testületek tagjai elleni megtorlásokról a hideghábo-
rú kezdeti időszakában. (Szerk.: Okváth Imre), Budapest, 2001. Történeti 
Hivatal

Beszámoló a Történeti Hivatal 2001. évi tevékenységéről az Országgyű-
lés számára. Felelős kiadó: Markó György
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Trezor 2. A Történeti Hivatal Évkönyve. (Szerk. Gyarmati György), Buda-
pest, 2002. Történeti Hivatal (kifogyott)

Beszámoló a Történeti Hivatal 2002. évi tevékenységéről az Országgyű-
lés számára. Felelős kiadó: Markó György

Beszámoló a Történeti Hivatal 2002-2003. évi tevékenységéről az Ország-
gyűlés számára. Felelős kiadó: Markó György

Trezor 3. Az átmenet évkönyve. (Szerk.: Gyarmati György), Budapest, 
2004. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (kifogyott)

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára első (csonka) évének 
működéséről (2003). Felelős kiadó: Gyarmati György

Az átépítés éve. Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltára 2004. évi működéséről. Felelős kiadó: Gyarmati György
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Kajári Erzsébet. (Szerk.: Gyarmati György, S. Varga Katalin), Budapest, 
2005. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Európai Kulturális Fórum és ellenfórum, Budapest, 1985. A dokumentu-
mokat válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Müller Rolf, Budapest, 
2005. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Ügynöklisták évadja. Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
neti Levéltára 2005. évi működéséről. Felelős kiadó: Gyarmati György

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. Harmadik kötet. 
Az 1956. január 18. és 1956. október 15. közötti ülések. Összeállította: 
Kajári Erzsébet. (Szerk.: Gyarmati György, S. Varga Katalin), Budapest, 
2006. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
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Fényképek 1956. Írta és összeáll.: Müller Rolf és Sümegi György, Buda-
pest, 2006. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A statikus, nyugvó többség. Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Tör-
téneti Levéltára 2006. évi működéséről. Felelős kiadó: Gyarmati György 

Dilemmák a múlt perlése körül. Kiegészítés az Állambiztonsági Szolgá-
latok Történeti Levéltára 2006. évi beszámolójához. Felelős kiadó: Gyar-
mati György 

ÁVH – Politika – 1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek 
Magyarországon, 1956. (Szerk.: Okváth Imre), Budapest, 2007. Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Tíz év után. Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél-
tára 2007. évi működéséről. Felelős kiadó: Gyarmati György  

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. (DVD), Budapest, 
2007. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Arcanum

Módosítójel. Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltára 2008. évi működéséről. Felelős kiadó: Gyarmati György

Állambiztonság és olimpia, 1956-1988. (Szerk.: Krahulcsán Zsolt, Müller 
Rolf és Takács Tibor, Budapest, 2008. Állambiztonsági Szolgálatok Tör-
téneti Levéltára – L’Harmattan Kiadó

Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből I. kötet. 
(Szerk.: Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf, főszerk.: Gyarmati György). 
Budapest, 2009. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – 
L’Harmattan Kiadó

Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945-1989. 
(Szerk.: Bánkuti Gábor, Gyarmati György), Budapest, 2010. Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó
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Állambiztonság és rendszerváltás. (Szerk.: Okváth Imre). Közelmúltunk 
hagyatéka. Budapest 2010. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltára – L’Harmattan Kiadó 

Szigorúan titkos ’89. A magyar állambiztonsági szervek munkabeszámo-
lói. (Szerk.: Müller Rolf, Takács Tibor). Budapest, 2010. Állambiztonsá-
gi Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó

Iratprivatizálás, avagy a közelmúlt jövője. Beszámoló az Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltára 2010. évi működéséről.  Felelős ki-
adó: Gyarmati György

Recsk. Kiállításkalauz. Budapest, 2010. Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára

Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede 
Magyarországon, 1945-1956. Budapest, 2011. Állambiztonsági Szolgá-
latok Történeti Levéltára – Rubicon

Gyarmati György: Kísértő közelmúlt. Budapest, 2011. Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó

Betekintő. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának inter-
netes folyóirata. Megjelenik: 2007-től negyedévenként. (Főszerk.: Mül-
ler Rolf, Szerk.: Cseh Gergő Bengedúz, Krahulcsán Zsolt, Takács Tibor), 
www.betekinto.hu   
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A Történeti Levéltár és más intézmények közös kiadványai

Gyarmati György: A politika rendőrsége Magyarországon a Rákosi-kor-
szakban. Pécs, 2002. PTE Történelem Doktori Iskola – Történeti Hivatal 
(kifogyott)

ÁVO – ÁVH – III/III. Zord idők – A politikai rendőrség történetéből. Ru-
bicon 2002/6-7. Rubicon – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél-
tára (változatlan utánnyomás: Rubicon 2007/1 különszám)

Eörsi László: A Széna tériek 1956. Budapest, 2004. 1956-os Intézet – Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom. Buda-
pest, 2005. 1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára

Sümegi György: Kép–Szó. Képzőművészet 56-ról. Budapest, 2005. 
PolgArt Könykiadó Kft.

Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. 
osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában 
írott feljegyzései. Szerk.: Haraszti György, Budapest, 2007. Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Corvina kiadó – MTA TTI

Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. (Szerk.: 
Rainer M. János, Somlai Katalin), Budapest, 2007. 1956-os Intézet – Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc Countries: 
Reactions and Repercussions. (Ed.: János M. Rainer, Katalin Somlai), 
Budapest, 2007. 1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
neti Levéltára
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Rendszerváltás és Kádár-korszak. (Szerk.: Majtényi György, Szabó Csa-
ba), Budapest, 2008. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – 
Kossuth kiadó – MOL

Azef levelei (1893-1917) (Szerk.: Kolontári Attila, Lengyel Gábor), Pécs-
Budapest, 2008. Moszt Könyvek 2. MOSZT-ABTL 

Megrendült a világ. A Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és 
szó szerinti leirata. (DVD) (Szerk.: Hanák Gábor, Szabó Csaba), 2008. 
Magyar Országos Levéltár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltára, Országos Széchenyi Könyvtár Történeti Interjúk Tára, Kossuth 
Kiadó Zrt. 

Várallyay Gyula: Tévúton. Ügynökök az ötvenhatos diákmozgalomban 
Nyugaton. Budapest, 2011. 1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgála-
tok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó

Eörsi László: A „Baross köztársaság” 1956. A VII. kerületi felkelőcso-
portok. Budapest, 2011. 1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó

Bánkuti Gábor: Jezsuiták a diktatúrában. A Jézus Társasága Magyar-
országi Rendtartománya története 1945-1965. Budapest, 2011. Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó – Jézus 
Társasága Magyarországi Rendtartománya
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A Történeti Levéltár által támogatott kiadványok

Levelek a pokol tornácáról. Közread.: Ternai András, Budapest, 2003. 
GARBO Kiadó

Bártfai Szabó László: A nagy tapsok idején. Budapest, 2005. BT-Press 
Könyv- és Lapkiadó Bt. 

Telepessors. (Szerk.: Saád József), Budapest, 2005. Gondolat Kiadó

Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom. Előadások és tanulmányok 
az első orosz forradalom 100 éves évfordulója alkalmából. (Szerk.: Pol-
gár Tamás), Pécs, 2006. MOSZT könyvek 1. 

Szabó Csaba – Soós Viktor Attila: „Világosság” – Az Állami Egyházügyi 
Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Budapest, 
2006. Új Ember Kiadó 

Itt az idő. Gulyás Gyula filmje. 2006. Bodográf Mozgókép Bt.

Századunk, 1953-1956. Bokor Péter és Hanák Gábor dokumentumfilm 
sorozata a Duna Televízión. 2006.08.04-2008.09.16. Duna Televízió – 
OSZK Történelmi Interjúk Tára

A csolnoki tábor. Varga Ágota filmje. 2007. Inforg. Stúdió 

Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban. (Szerk: Paksa Ru-
dolf), Budapest, 2007. Argumentum Kiadó – Eötvös József Collegium

Takács Tibor: Döntéshozók. Városi elit és városi önkormányzat Nyíregy-
házán a XX. század első felében. Budapest, 2008. L’Harmattan Kiadó 

NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in 
Central and Eastern Europe 1945-1989. (Ed.: Alexandra Grúnová), Bra-
tislava, 2008. Nation’s Memory Institute
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Trócsányi Sára: Forradalom az irattárban. Az információs kárpótlás jogi 
aspektusai. Budapest, 2008. Holnap Kiadó

A magyar Püspöki Kar tanácskozásai 1949-1965 között. Dokumentu-
mok. Borovi József gyűjtésének felhasználásával összeállította: Balogh 
Margit, Budapest, 2008. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munka-
közösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Sze-
ged-Csanádi Püspökség 

Saáry Éva: Magyarok Dél-Svájcban. Felelős szerkesztő: Agócs Sándor, 
Budapest, 2009. Antológia Kiadó és Nyomda Kft.

Hitvallók és ügynökök. Petényi Katalin és Kabay Barna filmje. 2009.

Kovács Zoltán András: A Szálasi-kormány Belügyminisztériuma. Rend-
védelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban. Atraktor, 
Máriabesnyő – Gödöllő, 2009.

Palasik Mária: Félelembe zárt múlt. Politikai gyilkosságok Gyömrőn és 
környékén 1945-ben. Budapest, 2010. Napvilág Kiadó

Rendszerváltozás Magyarországon, 1987-1990. DVD, (Szerk. Majtényi 
György, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba), Budapest, 2010. Magyar Orszá-
gos Levéltár

Révész Éva – Tóth Zoltán SVD – Khalil Bernadett: Magyar misszionári-
usok. A verbiták magyarországi története, Budapest, 2011, METEM
 
Kálmán Peregrin OFM: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek ha-
gyatékából 1956-1957. Budapest, 2011. Szent István Társulat – Hamvas 
Béla Kultúrakutató Intézet

Mária Palasik: Chess Game for Democracy. Hungary between East and West 
1944-1947. Montreal-Kingston, 2011. McGill-Queen’s University Press
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