
Szakmai beszámoló 

az NKA 3532/00348 számú pályázati támogatásához 

 

 

Levéltárunk, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár az NKA 3532/00348 számú pályázatán 

6.000.000 Ft támogatást nyert el a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája (MIOI) 1871-

1943 közötti iratainak digitalizálására és online publikációjára a Hungaricana felületén.  

 

A MIOI-t az 1868-ban tartott Egyetemes Gyűlés hozta létre azzal a céllal, hogy a 

„kongresszusi” vagy „neológ” zsidóság magyarországi csúcsszervezeteként valamennyi 

hitközség adminisztratív központja és az állami szervekkel való kapcsolattartás intézője 

legyen, ezért iratainak kutatására komoly kutatói igényt tapasztaltunk. 2012-ben 

digitalizáltattuk a MIOI fennmaradt iktatókönyveit (1871-1943 közötti időszakból); de akkor a 

MIOI iratai még nem voltak hozzáférhetőek. Az azóta eltelt időszakban a Dohány utcai 

zsinagóga épületében előkerültek a MIOI iratai, de nem az eredeti irattári rendben, hanem 

teljesen rendezetlenül, más iratokkal összekeveredve, gyakran meglehetősen rossz 

állapotban. Az iratokat leválogattuk, és jelen pályázat támogatásának segítségével 120.000 

oldalnyi iratot digitalizáltattunk. Ez az online közzététel lehetőségén túl állományvédelmi 

szempontból is fontos. Az eredeti terveknek megfelelően a különböző állagú iratokat az 

Arcanum telephelyén 300 dpi felbontással, true colour módban 80%-os JPG tömörítéssel 

készültek el a digitális fájlok, melyekből irategységenként kétrétegű pdf fájlok készültek. Az 

eredeti terveknek megfelelően az irategységeket hozzárendeljük a már online elérhető 

iktatókönyvi adatbázis-egységekhez, és így egyben, egészben lesznek elérhetőek és 

tanulmányozhatóak a Hungaricana portálon keresztül.   

 

A digitalizálás és a digitalizálásra előkészítés során kiderült, hogy az iratanyag egy jelentős 

részéhez eredetileg sem készült iktatókönyvi bejegyzés, (illetve bizonyos évek 

töredékessége miatt ezek nem fellelhetőek), így az iratok kutathatósága érdekében ezekhez 

utólag kell ezeket elkészíteni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a MIOI iratanyagában 

mellékletként számos további szervezet (elsősorban a második világháború időszakában 

működő segélyszervezetek) iratai is fellelhetőek, melyeket egyenként kell mutatóznunk a 

használhatóság érdekében.  

Mivel ez egy előre nem látható rendkívül munkaigényes faladatnak bizonyult, a feldolgozó 

munka csak szeptember végén fejeződött be, melyhez több külsős munkatársat is be kellett 

vonnunk a munkálatokba. Jelenleg a feldolgozott anyag ellenőrzése folyik. Mivel a 

Hungaricana a feltöltött tartalmakhoz permanent linkeket generál, ezért semmiképpen sem 

szerettünk volna nem megfelelően kutatható anyagot feltölteni és online elérhetővé tenni, 



csak abban az állapotban, amelyben reményeink szerint a digitalizált iratanyag hosszú távon 

ki tudja elégíteni kutatóink igényeit. A digitalizált iratok publikálása ezért csak ezen 

munkafolyamatok után kezdődhetett el és várhatóan október hónapban lesz látható 

eredménye a Hungaricana közgyűjteményi portálon. A publikálás megvalósulásáról 

pótlólagos beszámolót küldünk október végén. 

 

Az NKA Közgyűjteményi kollégiuma által támogatott digitalizációs feladatot a kivitelező cég 

határidőre elvégezte, az iratokat sérülésmentesen visszaszállította őrzési helyére, és az 

elkészült digitális tartalmakat egy külső, nagy kapacitású adathordozón átadta. A publikálás 

késedelme a már említett objektív okokból történt, amiről sem a kivitelező sem pedig a 

levéltárunk nem tehetett, ezért a pénzügyi elszámolás a felek között megtörtént. 

Természetesen a kivitelező garanciát vállalt arra, hogy a publikálást végrehajtja, amint 

rendelkezésére fog állni a kész, feldolgozott iratanyag. 

 

A támogatást köszönjük, s egyben kérjük a beszámoló elfogadását.  

 

Budapest, 2016. szeptember 28.  
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