Projektazonosító

Projekt neve

Az új Magyar Nemzeti Levéltárban vezetett hiteles és tájékoztatási
célú nyilvántartásokkal összefüggő migrációs és adattisztítási
feladatok
MNL (OL)

Projekt rövid leírása
Projekt időtartama
A projekt célja a Magyar Nemzeti Levéltár szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalóinak a
továbbképzése.
Fontosabb képzési területek:
• nyelvi képzés
• jogi képzések
• uniós pályázatírás és projektmenedzsment képzés
• informatikai képzés
• közművelődési-kulturális továbbképzések
• vezetőképzés
• esélyegyenlőségi és fenntarthatósági képzések
2013.01.02-2015.03.31.
A projekt elsődleges célja a 2012. október 1-el megalakult Magyar Nemzeti Levéltár közhiteles
nyilvántartásának megteremtése. Ehhez kapcsolódó cél a jelenlegi széttagolt rendszer
felszámolása, adatminőségének javítása és annak fenntartása. Másodlagos cél, a megyei
levéltáraknál felhalmozott, a nyilvántartást kiegészítő tájékoztatási célú segédletek integrációjának
előkészítése. Ehhez kapcsolódóan megtörténik a törzsállományok kezelésére szolgáló rendszerek
interfészeinek fejlesztése.
2013.05.01-2014.06.30.

"Feltárul múltunk, vallanak a dokumentumok" a Hajdú-Bihar
Megyei Levéltár többfunkciós oktató terének infrastrukturális
fejlesztése

A cél egy olyan átfogó program megvalósítása, melynek keretében Hajdúböszörményi
kutatóhelyünkön hozunk létre alkotókészséget és kreativitást fejlesztő levéltári közösségi teret,
oktatótermet. Emellett virtuális pontot alakítunk ki Hajdúböszörményben és Debrecenben.
Szakmai tartalom: Családtörténet-források. Büntetőbíráskodás és boszorkányperek a Hajdúságban.
Történelmi hagyományaink – történelmi zászlóink tükrében. Térképek, kéziratos és katonai
térképek. Ipartörténet. Építészeti örökségünk. Az 1848 – 49-es forradalom és szabadságharc. A
„nagy háborúk” időszaka. Az első és második világháború a Hajdúságban. A kékcédulás
választástól 1956-ig A levéltár adatbázisai és azok használata.
2013.11.01-2015.04.30.

A Magyar Országos Levéltár kulturális szakembereinek
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR- továbbképzése az intézmény szolgáltatásainak fejlesztése
2012-0016
érdekében

ÁROP-1.A.4-2012-20120013

TIOP-1.2.2-11/1-20120036

TIOP-1.2.2-11/1-20120039

Múltban kutatva, jelenben mutatva

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012- A Szabolcs-Szatrmár-Bereg Megyei Levéltár kulturális
0035
szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében
TIOP-1.2.2-11/1-20120043

TIOP-1.2.2-11/1-20120012

MNL (HBML)

MNL (SzSzBML)

MNL (SzSzBML)

A pályázat címében szereplő cél elérése érdekében a salgótarjáni épületrészek átalakítására,
korszerűsítésére, egy oktatóterem és két virtuális pont kialakítására, továbbá jelentős
információtechnológiai fejlesztésekre pályáztunk.

28 228 722 Ft

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/
28 228 722 Ft tamop

99 521 702 Ft

http://mnl.gov.hu/arop.ht
99 521 702 Ft ml

38 690 672 Ft

http://hbml.archivportal.h
u/index.php?&action=vie
w_item&item=1484&chk=
8220f5e0a5e784beb9f507
38 690 672 Ft a76a4fbb87

47 152 839 Ft

http://www.szabarchiv.hu
47 152 839 Ft /drupal/node/40151

10 355 948 Ft

http://www.szabarchiv.hu
5 469 895 Ft /drupal/node/40252
http://mnl.gov.hu/mnl/n
ml/tiop_1_2_2_11/1_201
49 728 166 Ft 2_0043
http://mnl.gov.hu/mnl/n
ml/tamop_3_2_4/08/1_2
10 355 948 Ft 009_0013

5 469 895 Ft

2013.12.01-2015.05.31.

Projektoldal

49 728 166 Ft

14 343 750 Ft

12 192 188 Ft

Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára oktató
funkcióinak erősítése

MNL (BaML)

A levéltár iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése. A
projekt keretében 32 fő befogadására alkalmas oktatótér (ill. kapcsolódó kiszolgáló helyiségek)
kialakítása és felújítása történt meg, mely valós oktatófunkcióját – a bútorzat beszerzése mellett– az
IT platform kiépítésével érte el. A 3 db dual-monitoros munkaállomás, valamint a kivetítő és a
helyiségben elhelyezett 4 db digitális vitrin segítségével az MNL Baranya Megyei Levéltár az oktató
funkcióinak infrastrukturális háttere lett teljes. E megjelenítő eszközök és a levéltár korábbi
digitalizált állományának (Pallium) segítségével az MNL BaML oktatási-képzési szerepe erősödik, s
közművelődési tevékenységét (levéltár-ismertetők, levéltár-látogatások) 21. sz.-i körülmények
között tudja folytatni. Helyet biztosítva az informális tanulásnak, a képesség- és
kompetenciafejlesztésnek. A projekt további előnye, hogy az IT támogatás segítségével a levéltári
törzsanyag digitális formában azonnal, bárki számára könnyen elérhetővé és kutathatóvá válik.
2012.11.01-2013.12.20.

42 757 697 Ft

http://www.bml.hu/tartal
om/tiop-palyazat-atadasi42 757 697 Ft unnepseg

MNL (VeML)

A Veszprém Megyei Levéltárban a levéltár-pedagógiai szolgáltatások oktatási infrastruktúrájának
fejlesztése érdekében egy modern, informatikai és multimédiás eszközökkel felszerelt oktatótér
kialakítására került sor az elnyert támogatás révén. Az oktatótér magában foglalja egy 15
munkaállomásos oktatóterem kialakítását, a meglévő helyiség korszerűsítését, az oktatási
funkciónak megfelelő bútorzat elkészíttetését, valamint az előadóterem bútorzatának kiegészítését.
Az oktatótermet és az előadótermet egyaránt felszereltük a szükséges IKT eszközökkel
(számítógépek, interaktív tábla, projektor, falivászon stb.). Az oktatótér segítségével a Veszprém
városi és megyei oktatási intézményekkel már meglévő kapcsolatainkat szélesítjük tovább. Az
informatikai eszközökkel és módszerekkel megtámogatott levéltár-pedagógiai tevékenységünket
magasabb szintre emelve, levéltárunk a tanórán kívüli oktatásban hatékonyabban tud majd részt
venni, és ezáltal a levéltári források és dokumentumok jobb társadalmi hasznosulását is elérhetjük. 2013.01.01-2013.11.30.

16 518 439 Ft

http://www.veml.hu/level
16 518 439 Ft tar/id-30.html

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

MNL (VeML)

A projekt célja a MNL Veszprém Megyei Levéltára munkatársainak továbbképzése,
kompetenciáinak növelése.

28 371 467 Ft

http://www.veml.hu/level
28 371 467 Ft tar/id-32.html

University of Brighton (projekt
indító konzorcium vezető:
University of Portsmouth)

Austrian Istitute of Technology GmbH (AIT), Ministrstvo za kulturo (MC),
DLM Forum Foundation (DLM), The Danish National Archives (DNA), Digital
Preservation Coalition Ltd. (DPC), Universitat zu Köln (UCO), Istituto
Superior Téchnico (IST), National Archives of Hungary (NAH), The National
Archives of Estonia (NAE), Kulturdepartementet - Ministry of Culture (NAN),
ES Solution AB (ESS), KEEP SOLUTION LDA (KEEPS), Magenta ApS (MAG),
Agencia para a Modernizacao Administrativa IP (AMA), Ministerio de
A projekt célja, hogy javítsa a digitális archiválás módszereit és technológiáit, ezek európai szintű
felhasználásának összhangját megteremtse.
Hacienda y Administraciones Pública (MHAP)

2014.02.01-2017.01.31.

2 998 857 EUR

265 869 EUR

http://www.earkproject.com/

Holland Nemzeti Levéltár

Bundeskanzleramt Der Republik Oesterreich (OStA), Service Public Federal
de Programmation Politique Scientifique (ARA), Archives State Agency
Bulgaria (ASA), Hrvatski drzavni Archiv (CSA), Rahvusarhiiv (NAE),
Kansallisarkisto (KA), Ministere de la Culture et de la Communication (SIAF),
Bundesarchiv (BA), Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious
Affairs (GSA), National Archives of Hungary (NAH), Department of Tourism,
Culture and Sport (NAI), Direzione Generale per gli Archivi (DGA), Latvijas
Republikas Kulturas Ministrija (LRKM), Ressort Kultur (LI LA), Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba (LVAT), Ministére de la Culture (ANLux),
National Arhives of Malta (NAM), Kulturdepartmentet - Ministry of Culture
(NRA), Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego (NDAP), Secretaário
de Estado da Cultura (DGARQ), Ministry of Interior of the Slovak Republic
(OAMVSR), Ministrstvo za solstvo, znanost, kulturo in sport (MESCS),
Ministry de Education, Cultura y Deporte (MECD), Risarkivet (RA),
International Centre for Archival Research (ICARUS), Statens Arkiver (RAD),
The National Archives of Iceland (NAIS)

2012.03.01-2015.11.30.

4 449 947 EUR

167 780 EUR

http://www.apexproject.eu/index.php/en/a
bout-apex/relatedprojects

Európai Rekord Archiválás és Megőrzés

Európai Levéltári Portál

MNL (NML)

EKOP-1.2.8-08-20080001

Elektronikus levéltár

NISZ

HUSRB/1002/212/111

Tisza Föld Ember Európai Uniós Pályázat

MNL (CsML)

Agreement n. 20143407/001-001

Cél: A levéltár a közművelődési programjához kapcsolódó levéltár-pedagógiai célok figyelembe
vételével a központi épületében olyan oktatótereket és informatikai infrastruktúrát hozzon létre,
amelynek segítségével hatékonyan hozzájárulhat az iskolai történelemoktatáshoz.
Szakmai tartalom: A földszinten található családtörténeti kutatóbázisunkban a genealógia
rejtelmeibe avatjuk be a tanulókat. A II. emeleti kutatótermünket a helyi értékek bemutatásának
szenteljük, ahol a tanulók megismerhetik a megye nevezetes épületeit, utcáit, történetét, híres
szülötteit. A harmadik emeleten lehetőséget biztosítunk az írás fejlődését, az iktatás és iratkezelés
alakulását bemutató programok tartására. A IV. emeleten történelmi foglalkoztatót hozunk létre,
ahol a 12-18 éves diákok pecsétet, címert, történelmi illusztrációkat készíthetnének, amit szituációs
játékban felhasználva a történelmi fotósarok segítségével meg is örökíthetik.
Foglalkozások megtartásához kapcsolódó, 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére és
egyidejű foglalkoztatására alkalmas 2 db oktatóteret alakítunk ki a II. és IV. emeleten, foglalkoztató
sarkot a földszinten.
2013.09.02-2015.01.31.
Cél a Levéltár különböző munkaterületein dolgozó szakembereinek a továbbképzése.
Szakmai céljaink: A pályázatnak köszönhetően elsajátított kompetenciák és új ismeretek a
levéltárak előtt álló kihívások teljesítését szolgálják.
A képzéseken megszerezhető tudás korszerű, nem a változó technikai eszközökre épül, hanem jól
konvertálható, az élethosszig tartó tanulást szolgáló kreatív, nyelvi és szociális kompetenciák
elsajátítását célozza meg. A tudáselemek és kompetenciák nemcsak a munkahelyen, hanem azon
kívül is hosszú időn keresztül és eredményesen hasznosíthatók. A tudásmegosztásnak
köszönhetően a levéltár életében is hangsúlyossá válik az esélyegyenlőség és a
környezettudatosság.
2013.01.01-2015.03.31.

Támogatás

Energetikai korszerűsítés napelemes rendszer telepítésével a Vas
Megyei Levéltár épületében (Szombathely)
MNL (VaML)

Oktatótér kialakítása a Veszprém Megyei Levéltárban
Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése az Eötvös
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012- Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által vezetett
0037
konzorciumi együttműködésben

APEx

MNL (OL)

Projekt költségvetése

A levéltár szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak továbbképzése az 1/2000 (I. 14.)
NKÖM rendeletben foglaltaknak megfelelően.
2013.01.01-2015.03.31.
A projekt közvetlen célja: az intézmény épületére egy korszerű, ITS napelemes rendszer telepítése
annak érdekében, hogy környezetbarát módon, megújuló energia felhasználásával járuljon hozzá az
energiaellátáshoz.
A projekt keretében 42 db, egyenként 250 W teljesítményű napelemet helyeztek el a Magyar
Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára tetőszerkezetén.
2012.10.24-2012.12.21.

TIOP-1.2.2-11/1-20120035

E-ARK

Konzorciumi partner

A Nógrád Megyei Levéltár fejlesztése oktatási-képzési szerepének
előmozdítása érdekében
MNL (NML)

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012- A Nógrád Megyei Levéltár kulturális szakembereinek képzése a
0033
szolgáltatásfejlesztés érdekében

KEOP-4.2.0/A/11-20110336

Pályázó tagintézmény/Fő
kedvezményezett

Community as Opportunity – Creative archives’ and users’ network
(Közösség mint lehetőség – Alkotó levéltári és felhasználói hálózat) Hessisches Staatsarchiv Marburg

2012.12.01-2014.11.30.

Az egységes európai levéltári közösség központi gondolata köré épülő Európai Levéltári
Portál (ELP) fejlesztésének fő célja, hogy az európai levéltárak tartalmai egy közös felületen,
egységes formában, egységes szabványok szerint (apeEAD, apeEAG, EAC–CPF) legyenek
elérhetők. Ennek feltétele az, hogy a csatlakozni kívánó levéltárak számára megteremtsék
azokat a technikai lehetőségeket, amelyekkel a levéltárak a meglévő levéltári tartalmaikat
portál kompatibilissé tehetik.

A projektben a folyamatok újraszabályozása, szabványosítása mellett megtörtént a levéltári
folyamat egészének szolgáltatás jellegű informatikai támogatása, mely révén a levéltárak digitális
állományainak elektronikus elérhetősége széles körben vált biztosítottá. A projekt további célja volt,
hogy a köziratképző szervek – ideértve törvényhozás, államigazgatás, jogszolgáltatás szerveit és az
önkormányzatokat - maradandó értékű elektronikus iratainak kezelésére kialakításra kerüljön az
elektronikus iratok hosszú távú megőrzését biztosító feltétel- és informatikai rendszer.
Az Elektronikus levéltár keretében az informatikai rendszerhez csatlakozó levéltárak autonómiájuk
megtartása mellett saját üzemeltetésű levéltári rendszereiken keresztül, egy, a Központi
Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) részeként létrejövő egységes központi infrastruktúra és az
azon működő közösen felhasználható levéltári szolgáltatásokhoz csatlakozva építik ki az
elektronikus levéltári funkciókat. A megvalósult rendszer tartalmazza mind a papír alapú,
hagyományos levéltári iratok nyilvántartási és leírási adatainak kezelését, mind a vegyes iratok
(papír és elektronikus) kezelését és az elektronikus iratok teljes körű kezeléséhez szükséges
eszközöket és feldolgozó eljárásokat.
Az Elektronikus Levéltár az OAIS szabványnak megfelelően tartalmazza az iratátvétel, az
adatkezelés, a megőrzés tervezés, a tárolás, a feldolgozás, a használat és az irányítás funkcionális
területeit és az alábbiakban felsoroltak szerint nyújt szolgáltatásokat a rendszer felhasználói
számára
2009.02.01-2013.09.30.

BFL, MNL (OL)
Rendezvényház Nonprofit Kft., ma Délvidék Ház (Szeged), Zentai Történelmi Magyarország és Szerbia határ menti területeinek turisztikai bemutatása, kiállítások,
könyvbemutatók, konferenciák keretén belül, közös weblap gondozásával.
Levéltár

2011.12.15-2013.05.30.

Fő cél: elősegíteni a levéltárak/levéltárosok és a nagyközönség kölcsönös kapcsolatát széles
népességrétegeken keresztül: a) akadálymentes és könnyen hozzáférhető ajtót nyitni a digitális
korszak lehetőségeire a levéltári területen, és felhatalmazni a nagyközönséget, hogy aktívan
használja ezeket a lehetőségeket és így részt vegyen a megosztott európai történelem alkotásában
és feltárásában; b) Bátorítja a digitális levéltári terület fenntartható növekedését, segítse a fiatal
szakemberek képzettségének fejlesztését a tanítási célú anyagok megosztásával, támogatott
gyakornoki helyek a diákoknak, különféle kreatív versenyek a diákoknak és a széles közönségnek;
Budapest Főváros Levéltára (HU); St. Pölteni Egyházmegyei Levéltár (A);
c) Ehhez: online levéltári adatbázisok további technikai fejlesztései, Web 2.0, hogy elősegítsük az
Bajor Levéltári Főigazgatóság (D); Horvát Állami Levéltár (HR); ICARUS (A);
Finn Állami Levéltár (SF/FIN); Belügyminisztérium (Csehország) (CZ); Magyar aktív közösségi részvételt. A lakossági részvétel innovatív megközelítései; d) Összeolvasztja a
történelem létrehozóit a történerlem megőrző intézményeivel;e) Oktatási tevékenységek. Fő
Nemzeti Levéltár (HU); Bilbao-i Egyházmegye (E); Észt Állami Levéltár (EST);
célkitűzések: levéltárosok jövő generációja szakmai képzése; szakemberek és partnerek
Svéd Állami Levéltár (S); Madridi Complutense Egyetem (E); II. Frigyes
mobilitása; levéltári és akadémiai intézetek kölcsönösen előnyös csapatmunkájának erősítése;
Nápolyi Tudományegyetem (I); Gráci Egyetem (A); Kölni Egyetem (D); Szerb intézmények és felhasználóik közötti híd és kiegyenlítés, nemzetközi infrastruktúrák; kulturális
tartalmak szolgáltatása nemzetközi közönségnek
Tudományos Akadémia (SRB)
2014.12.01.-2018.11.30.

2 912 894 000 Ft

http://mnl.gov.hu/kozadat
/tevekenyseg_mukodes/e2 912 894 000 Ft leveltar_projekt.html

169 830 EUR

169 830 EUR

http://www.tiszavidek.hu/

3 983 379 EUR (Ebből
MNL: 180 000 EUR)

1 990 078 EUR (Ebből
MNL: 72 000 EUR)

www.coop-project.eu

