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A Történeti Levéltárról

• Alapítás: 1997
• 1944 utáni titkosszolgálati iratok
• 4,5 km iratmennyiség
• Alapvető feladatok:

• Információs önrendelkezési jog biztosítása
• Tudományos kutatás lehetővé tétele
• Feltárás, publikáció, oktatás, ismeretterjesztés



Előzmények

• Digitalizálás 1998 óta

• Egységes, integrált adatbázis fejlesztése 2000 óta

• Digitális kutatóterem 2013 óta

• Digitális anonimizálás és előkészítés



Intézményfejlesztési Stratégia

• 2019-ben készült és fogadta el a fenntartó
• Megvalósítás: 2020 – 2026
• Kiemelt célok:

‒ Teljes körű e-kutatás, e-ügyfélszolgálat
‒ Digitális oktatás-támogatás
‒ Interaktív közösségi és kiállítótér kialakítása
‒ Állambiztonsági topotéka
‒ Magánirat- és hungarika-gyűjtés
‒ Nemzetbiztonsági iratok elektronikus archiválása



Covid

• 2020. március- június között zárva tart a kutatóterem és az ügyfélszolgálat
• A postai úton és az online érkezett kérelmeket mindvégig fogadja és intézi az ÁBTL
• A munkatársak döntő többsége otthoni munkavégzésbe került:

‒ Személyes adatokat nem tartalmazó, már digitalizált iratok feldolgozása
‒ A kihelyezett munkaállomásokon offline módon, titkosított adatkezelés mellett zajlott az előkészítés

• Az év közepén az informatikusok megkezdték az e-kutatási rendszer fejlesztését



Problémák és dilemmák

• Kettős számítógépes hálózat

• Otthoni előkészítés: online vagy offline?

• Biztonsági kockázatok

• Ingyenes vagy fizetős szolgáltatás?

• Nyomtathatóság, olvashatóság, letöltés



Munkafolyamat

• Online regisztráció
• ABTLINFO az interneten
• Online kutatói megrendelés
• Automatikus visszaigazolás a megrendelésről
• Iratanyag előkészítése:

‒ Benti munkavégzés esetén a belső hálózatban (ABTLINFO)
‒ Home office esetén exportálás a külső hálózatba, majd vissza

• Piros v. zöld vízjel a kutatói példányra
• Vezetői jóváhagyás
• Pdf-állományok exportálása a kutató fiókjába
• Archiválás az adatbázisban
• Automatikus értesítés a kutatónak
• A kutatói példányok időkorlát nélkül hozzáférhetőek (egyelőre)



Munkafolyamat



Technikai háttér

• Ingyenes Drupal tartalomszolgáltató rendszer (CMS)

• Online kérhető az e-kutatói regisztráció

• Titkosított csatornán történő kommunikáció a felhasználóval

• Online űrlapon történik az iratok kérése

• Automatikus értesítés és visszaigazolás minden tranzakció esetén

• Technikai okból korlátozott az egyszerre kikérhető anyagok mennyisége

• VPN-kapcsolat a Levéltár és az otthoni gépek között

• Az anonimizáláshoz szükséges segédprogram (ABTLINFO light) az otthoni gépeken



E-kutatás



Statisztikák

2020 első féléve:
• 224 regisztrált „e-kutató”
• 597 e-kutatási kérőlap
• 1137 digitálisan előkészített és kiadott dosszié
• Hozzávetőleg 3-400 ezer oldalnyi előkészített iratanyag



Folytatás

• Az Intézményfejlesztési Stratégia megvalósítása folytatódik

• A központi adatbázis (ABTLINFO) újrafejlesztése elkezdődött

• Megújul a honlap és az összes internetes szolgáltatás

• Együttműködési megállapodás Budapest Főváros Levéltárával

1) A Felek jelen megállapodás aláírásával kifejezik együttműködési szándékukat a levéltári iratanyag online
történő kutatásának (a továbbiakban e-kutatás) lehetőségét biztosító platform fejlesztése és
üzemeltetése érdekében.

2) A Felek célja, hogy a megállapodás eredményeként létrejövő platform alkalmas legyen különböző
levéltárak – elsősorban az ÁBTL és a BFL, és más köz- és nyilvános magánlevéltárak – számára
iratanyaguk e-kutatás keretében történő szolgáltatására.



Köszönöm a figyelmet!


