
 

 

Levéltári közönségszolgáltatási terek – kutatóterem, kiállítótér, 

előadótermek – látogatóbarát fejlesztése 

Pályázati azonosító: 3542/00243 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára a pályázat keretében mindhárom kutatótermét 

esztétikai és funkcionális szempontból fejlesztette, hogy a kor követelményeinek, a kutatók és 

látogatók igényeinek minél jobban megfeleljenek, kényelmüket szolgálják. A pályázat során 

kétszer kértünk és kaptunk határidő módosításra engedélyt a közbeszerzések és a szerződések 

megkötésének – rajtunk kívül álló okokból való – csúszása miatt. 

A Központi Kutatóteremben szinte a teljes bútorzat ki lett cserélve, melynek következtében 

egységes, színben harmonizáló képet kapott. Elhelyezésre került egy 12 személyes, 

tárgyalóasztalként is használható, bővíthető kutatóasztal. A mikrofilm olvasóknak stabil, 

árnyékolással és író-felülettel ellátott asztalok lettek megrendelve. A kutatótermi felügyelő 

íróasztalához négyfiókos konténer és munkavédelmi szempontból minden tekintetben 

megfelelő irodai forgószék lett legyártatva. A kutatók által használt asztalokhoz 24 db 

egységes, rakásolható székek lettek elhelyezve. Itt került felállításra – a levéltár-történeti 

kiállítás részeként – az egyik közel száz éves, Mata János által tervezett tölgy levéltári 

szekrény is. Az előtérben zárható értékmegőrző-szekrény (kabátok, táskák számára) szolgálja 

a kutatók kényelmét, értékeik védelmét. 

A Kossuth utcai Kutatóteremben a Mata János által tervezett, közel száz éves tölgy bútorok 

(szekrények, asztalok, székek) lettek felújítva, helyreállítva. Ezekhez készült egy színben 

harmonizáló kutatótermi felügyelői asztal és konténer (irodai forgószékkel együtt), egy 

zárható értékmegőrző-szekrény a kutatók számára. A szolgáltatások színvonalát wi-fi router 

segítségével növeltük. 

 A Hajdúböszörményi Fióklevéltár kutatótermében a már meglévő asztalokhoz és székekhez 

egy színben harmonizáló kutatótermi felügyelői asztal és konténer (irodai forgószékkel 



együtt), egy zárható értékmegőrző-szekrény (a kutatók számára) készült. A szolgáltatások 

színvonalát itt is wi-fi router segítségével növeltük. 

A felújításról és fejlesztésről készült képek és a szakmai beszámoló megtekinthető a 

levéltárunk honlapján,  http://hbml.archivportal.hu, továbbá feltöltjük a http://hungaricana.hu 

honlapra is. 

 

 

Debrecen, 2015. május 6. 

 

 Szikla Gergő sk. 

 szakmai felelős 

 

Melléklet 

Garzon Bútor Kft által gyártott bútorok: 

3 db íróasztal+ klaviatúratartó 

3 db görgős konténer 

8 db kutatóasztal 

2 db 180 fokos íves lezáró a kutatóasztalokhoz 

3 db zárható értékmegőrző szekrény 

3 db mikrofilmolvasó asztal 

4 db irodai görgős szék 

24 db kutatótermi szék 

 

A felújitásra került bútorok: 

2 db tölgyszekrény felújítása, helyszínen történő összeszerelése 

7 db tölgy karosszék felújítása 

3 db tölgy szék felújítása 

1 db tölgy kutatóasztal felújítása 

2 db tölgy íróasztal felujitása 

 

Nádor Kft által szállított termékek 

2 db wifi router 

http://www.hbml.archivportal.hu/
http://hungaricana.hu/
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