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A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára adatbázisai* 

 
 
Háttér 

 
A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára,1 a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár,2 illetve a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal a magyar-román együttműködés 
(HURO) keretében 2009-ben 110 millió forintot nyert egy pályázaton. A tényleges 
munka 2010. május elsejével kezdődött, egy éven át tartott, és a vállalt feladatok fenn-
tarthatóságát még öt évig kell biztosítani. 

A pénz nagyobb részét felemésztő eszközbeszerzéseken túl konferenciákra, vándor-
kiállításra, interaktív vetélkedőre, könyv és DVD kiadására, digitalizálásra és adatbázis 
építésére fordították az összeget. Az utoljára említett tevékenységek keretein belül a 
három intézmény összesen 40.000 felvétel elkészítését és 40.000 rekord bevitelét vállalta 
a pályázat egy éve alatt. A résztvevő intézmények úgy döntöttek, hogy a digitalizálás és 
az adatbázis készítése ne legyen különválasztva, hanem ugyanazon iratokhoz készüljön 
adatbázis, mint amelyek digitalizálásra kerülnek. 

Az összesen hét, különálló adatbázis jelenleg két helyről is elérhető. Az egyik a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára honlapjának 
(http://hbml.archivportal.hu) „Adatbázisok” menüpontja. A másik a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár honlapjának (www.hbmk.hu) „Rólunk” menüpontjának „Projektek” almenüje. 

A Levéltár adatbázisai saját adatbázis szerverükön, MySQL adatbáziskezelő rend-
szerben, Dublin Core3 megfeleltetéssel készültek és bármilyen formában kiexportálha-
tók. A kereső felület PHP nyelven íródott és két nyelven (magyar-román) jelenik meg. 

A levéltári iratok digitalizálása a pályázat keretében vásárolt két új gépen történik: 
Contex Sd 4490 lapáthúzós térképszkenner: 152 cm szélességben, bármilyen hosz-

szúságú térképet, tervrajzot és egyéb egy lapos iratot be tud szkennelni. 
Bookeye 3 könyvszkenner: A1-es méretig bármilyen irat és kötet digitalizálható 

vele; két különálló tálcájának köszönhetően állítható a kötet formájához; A2-es mé-
retben, 300 dpi felbontásban 600-800 felvétel/munkanap (1200-1600 A3-as oldal) 
teljesítményre képes. 

A társintézmények közül a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal munkatársai a négy vá-
rosrész 1850-ben bekövetkezett egyesítéséig keletkezett tanácsi jegyzőkönyvekhez4 
készítettek adatbázist. 

                                                           

*Előadásként elhangzott a 2011. november 17-én Berettyóújfaluban, a Bihari Diéta VIII. és a Tudományos 
Bihar-kutatásért II. konferencián. 
1 A pályázat munkálatainak idején még Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. 
2 A pályázat munkálatainak idején még Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ. 
3 Dublin Core: ez egy szabványrendszer, amely segítségével a különböző intézményekben készült adatbázi-
sokat meg lehet egymásnak feleltetni – nemzetközi viszonylatban is. 
4 A Román Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Igazgatóságának Primăria Municipiului Oradea elnevezésű, 143-
as számmal jelzett fondjában találhatóak. 
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Nagyváradnak a 18. század elejétől három, különböző jogállású városrésze volt: Ola-
szi és Velence a váradi püspök, Újváros a káptalan földesúri hatalma alatt állt. 1792-től a 
várárok közvetlen nyugati előterében Váralja néven újabb település jött létre. Egyesíté-
sükig ezeken a bizonyos fokú önkormányzatisággal rendelkező településrészeken önálló, 
választott képviselőtestület és magisztrátus működött. Az utóbbi által létrehozott taná-
csi jegyzőkönyvek Újvárosban 1716-tól, Olasziban 1740-től, Váraljában 1802-től, Ve-
lencében pedig 1803-tól maradtak fent. 

Az adatbázis folyamatos feltöltés alatt van: jelenleg az Újváros városi tanácsának 
jegyzőkönyvei érhetők el, de a közeljövőben a többi városrészé is feltöltésre kerül. A 
metaadatokon kívül bevitelre került a városrész neve és a jegyzőkönyv keltezése, a ’le-
írás’ mezők viszont még nem lettek kitöltve. A sor elején pedig a csatolt melléklet (PDF 
kiterjesztés) található. Keresni az adatbázisban városrész és/vagy dátum szerint lehet. 
 

 
 



A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára adatbázisai 

63 

A Méliusz Juhász Péter Könyvtárban több mint 450 helytörténeti témájú könyvet, 
folyóiratot, iskolai évkönyvet és értesítőt, stb. digitalizáltak be, amely állományhoz egy 
kereső és egy böngésző van hozzárendelve. 
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A Levéltár adatbázisai 

 
A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára munkatársai által készí-
tett öt, különálló adatbázisban, amelyek adatokkal és/vagy mellékletekkel való fel-
töltése jelenleg is tart, a történelmi Bihar vármegye múltjának dokumentumai kerül-
tek feldolgozásra: oklevelek, kéziratos térképek, szabályrendeletek, vízügyi iratok és 
egyházi anyakönyvek. 

Az adatbázisok megtekintéséhez regisztráció szükséges, amely ingyenes és az inaktív 
felhasználók egy év elteltével törlésre kerülnek. Az „Adatbázisok” menüpont megnyitá-
sa után magyar és román nyelven egy általános ismertető olvasható az adatbázisokról. 
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A kétnyelvű szöveg alatt találhatók sorban az adatbázisok, amelyekről alább külön-
külön is egy rövid leírást közlünk, ismertetjük a mezőiket és bemutatjuk egy-egy példa 
segítségével a felhasználási lehetőségeket. 

 

 
 

Megnyitása után minden adatbázisról találunk egy leírást és eljuthatunk a kereső 
oldalára is. 
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2/a. Bihar vármegye református egyházi anyakönyvei 1826-1895: 
 

 
 
Az 1827. évi XXIII. tc. rendelte el az egyházi anyakönyvek két példányban történő ve-
zetését, amelyekből a másodpéldányok a területileg illetékes vármegye levéltárában ke-
rültek megőrzésre. Voltak egyházközségek, amelyek nem azonnal, hanem 5-10 év múlva 
visszamenőleg másolták le az anyakönyveiket, és voltak egyházközségek, amelyek az 
1827-es évet megelőző egy-két évről is elkészítették a másodpéldányokat. Az ezt meg-
előző időszak egyházi anyakönyvei általában az illető egyházközség őrizetében vagy az 
egyházi levéltárakban lelhetők fel, illetve a Magyar Nemzeti Levéltárból mikrofilmen5 
kölcsönözhetők.  

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában is az 1820-as évek 
végétől, a felekezet szerinti egyházi anyakönyvezést 1895. október 1-től felváltó állami 
anyakönyvezésig bezáróan találhatók meg Bihar vármegye településeinek református, 
római katolikus, görög katolikus, görögkeleti (ortodox) és izraelita egyházi (keresztelési, 
házassági és halálozási) anyakönyvei. A IV. B. 465–470-es fondszámok alatt őrzött irat-
anyag nem teljes, szinte mindegyik település anyagából hiányzik jó pár év valamelyik 
típusú anyakönyvből, amelyeket évtizedekig kettéhajtva tároltak. A 20. század közepén, 
kritikán aluli módon bekötötték őket: több helyen lapok és anyakönyv típusok lettek 
összekeverve és gyakori, hogy olvashatatlan a lapok széle. 
                                                           

5 1959-ben a mormon felekezet engedélyt kapott arra, hogy a Magyarország területén lévõ egyházi anya-
könyveket mikrofilmre vegye. Cserébe a mikrofilmekről másolatokat kellett adnia a Magyar Országos 
Levéltárnak. 
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Tudnivalók az adatbázisról:  
Folyamatos feltöltés alatt van, de természetesen a digitalizálás jóval megelőzi az 

adatbázis feltöltését: az előbbi már befejeződött, online megjelentetéséhez még körülbe-
lül egy év szükséges, az utóbbiéhoz még több évtized. 

A fentebb említett feldolgozottsági szintről ad tájékoztatást a „Keresési segédlet”, 
ami segítségével megállapítható, hogy az egyes települések egyes kötetei hogyan kutatha-
tók: van ahol csak a helységre és van ahol már a névre, időpontra is rá tudunk keresni. 
 

 
 
A közeljövőben az adatbázison belül a település szerinti keresésé megszűnik, és a fel-
dolgozott és fel nem dolgozott anyakönyvek is a honlap „Digitalizált iratok” menüpont-
jában lesznek feltöltve PDF formátumban. 

Az adatbázis bővítve lesz, hiszen a bihari református anyakönyvek után a többi fele-
kezet, majd a Hajdú vármegyei és a debreceni egyházi anyakönyvek is feldolgozásra 
kerülnek, és a bennük található adatok bekerülnek az anyakönyvi adatbázisba. 

Az anyakönyvek adattartalma felekezetenként, típusonként és koronként jelentősen 
eltérő lehet, ezért nem minden adat került bevitelre, csak a legfontosabbak, amelyek 
majdnem az összes anyakönyvben megtalálhatóak és a pontos kereséshez feltétlenül 
szükségesek. 

A kutatást nehezítheti, hogy sok település neve, illetve egyes személynevek írásmódja 
megváltozhatott napjainkra, ezért az eredeti névalakok mellett fel vannak tüntetve a 
napjainkban használatosak is. 

Az adatbázis mezői: a metaadatokon6 kívül bevitelre került a felekezet és az anya-
könyv típusának megnevezése, a helység neve, az esemény időpontja, a fontosabb sze-
mélyek (gyermek, férj, feleség, apa, anya) neve és életkora, a halál oka. A sor elején pe-
dig a csatolt melléklet (JPG formátumban) található. 

                                                           

6 Az iratot őrző intézményre, az adott adatbázisra és a feldolgozott fondra/állagra vonatkozó adatok. 
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Keresni az adatbázisban feldolgozottságtól függően, s amint azt az előzőekben már 
írtuk, kétféleképpen lehet: 
1) Helység és/vagy név és/vagy időpont szerinti keresés a teljesen kész állományban. 
Például: Álmosd, Szilágyi Zsuzsanna 
 

 
 
A találati listából már csak ki kell választani a megfelelő sort, és megnyitni a csatolt mel-
lékletet (nincs megvágva, a teljes anyakönyvi oldal mellékelve van). Előfordulhat az is, 
hogy ugyanannak a személynek megtaláljuk a születési, a halálozási és a házassági adata-
it, sőt még a gyerekeiről is kapunk információkat. 
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2) Helység neve szerinti keresés a csak digitalizált állományban. 
Például: Berettyóújfalu 

 

 
 
A felekezet és az anyakönyv típusa alapján kiválasztott képeket egyenként kell átnézni, 
mintha lapoznánk a kötetet. 
Az adatbázist a családfakutatáson kívül egy adott településen adott időben előforduló 
halálozási okok, járványok kutatására is használhatjuk. 
 

2/b. Oklevelek: 
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A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában őrzött oklevelek gyűj-
teménye XV. 1. fondszám alatt található, és a többi fondból kiemelt Bihar és Hajdú 
vármegyei, Debrecen városi okleveleket tartalmazza. A Levéltár dolgozói az 1950-es 
években hozták létre ezt a szervetlen fondot, amelynek első darabja 1311-ben, az utolsó 
1895-ben kelt. Az adatbázisban közel 100 darab Mohács előtti (Meo.), illetve közel 300 
darab Mohács utáni (Muo.) oklevél szerepel. A gyűjtemény kialakításakor a legtöbb 
esetben nem jelölték, hogy honnan kerültek elő az oklevelek, pedig a kutatás szempont-
jából fontosak lennének azok az iratok is, amelyekhez csatolva voltak. Hamarosan a 
fond a három törvényhatóság szerint lesz állagolva, és további, újólag előkerült okleve-
lekkel bővül. 

Tudnivalók az adatbázisról: 
Szinte teljesen kész van: pár nagyon rossz állapotban lévő oklevél nincs még digitali-

zálva, amelyeket előbb restauráltatni kell; a személy- és a helynevek mezői nem lettek 
még kitöltve. 

Az adatbázis kibővíthető a többi oklevélgyűjteménnyel (török oklevelek, oklevél-
másolatok). 

Az adatbázis mezői: a metaadatokon kívül bevitelre kerültek az oklevél tartalmára 
(kibocsátó, hely, dátum, nyelv, jelleg, tartalom)7 és a formai jellemzőire (méret, anyag, 
állapot, pecsét) vonatkozó adatok. A sor végén az oklevéllel kapcsolatos egyéb informá-
ció olvasható, az elején pedig a csatolt melléklet (JPG formátumban) található. 
Keresni az adatbázisban kulcsszó és/vagy kibocsátó és/vagy dátum szerint lehet. 
Például: Lipót, 1690.08.22. 
 

 
 
 
 
 

Az adatbázist – az oklevelek sokszínűségéből adódóan – szinte minden, 1900 előtti 
kutatási témához fel lehet használni. 

                                                           

7 Idetartoznak a már fentebb említett, kitöltetlen személy- és helynév mezők is. 
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2/c. Kéziratos térképek: 
 

 
 
Ez szintén egy az 1950-es években létrehozott szervetlen fond (XV. 3.), amelyen be-

lül különböző sorozatokat alakítottak ki: Bihar vármegyei (BmT), Hajdú vármegyei 
(HmT), Szabolcs vármegyei (SzmT), Debrecen városi (DvT) és hajdúvárosi (HvT) tér-
képek. Sok esetben ennél a gyűjteménynél sincsen jelölve a térképek kiemelés előtti 
jelzete, viszont az is előfordul, hogy a térkép az eredeti helyén maradt, csak kapott egy 
gyűjteményi számot. 

Tudnivalók az adatbázisról: 
Szinte teljesen kész van: pár nagyon rossz állapotban lévő és a Békés Megyei Levél-

tárnak átadott8 térkép nincs még digitalizálva.  

Az adatbázis jelenleg a Bihar vármegyei (BmT) térképeket tartalmazza, de bővíthető 
a fentebb említett kéziratos térképekkel. 

A rekordok száma közel 300, de az elkövetkező években még több, különböző irat-
anyagokból előkerülő térképpel gyarapodhat a gyűjtemény. 

Az adatbázis mezői: a metaadatokon kívül bevitelre kerültek a térkép tartalmára 
(cím, keletkezési év, készítő, tárgy, méretarány, melléktérkép) és a formai jellemzőire 
(méret, darabszám, állapot, színesség, készítési mód) vonatkozó adatok. A sor végén a 
térképpel kapcsolatos egyéb információ olvasható, az elején pedig a csatolt melléklet 
(JPG formátumban) található. 

                                                           

8 1950-ben a Cséffa-Nagyszalontai járást Sarkadi járás néven Békés megyéhez csatolták, ezért a jól elkülö-
níthető, arra a területre vonatkozó iratok is átkerültek. 
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Keresni az adatbázisban kulcsszó és/vagy készítő és/vagy keltezés éve szerint lehet. 
Például: Berettyóújfalu 

A találati listából már csak ki kell választani a megfelelő sort, és megnyitni a csatolt 
mellékletet. 
 

 
Például: Herpályi pusztának földképe Berettyóújfalu várossa részére, [1827] 

 

 
A adatbázis elsősorban helytörténeti kutatásoknál használható. 
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2/d. Bihar vármegyei szabályrendeletek: 
 

 
A Bihar vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye (IV. B. 457.) is 

egy gyűjteményes fond, de ezt nem a Levéltárban, hanem a keletkezési helyén, Bihar 
Vármegye Alispáni Hivatalában hozták létre. A 19. század második felétől kezdve a 
hivatal megszűnéséig az iktatott iratokból kiválogatva, külön kezelte ezeket a dokumen-
tumokat a vármegye levéltárnoka. 

A gyűjtemény községek szerinti csoportosításban, Bihar vármegye egész területére 
kiterjedően tartalmazza a községek szervezési szabályzatát, továbbá a tűzrendészetre, 
húsvizsgálatra, közsegélyezésre, legelőrendtartásra, hegyrendészetre és más kérdésekre 
vonatkozó szabályrendeleteket. A Trianoni Békediktátum előtti időkből szinte az összes 
bihari településről küldtek be valamilyen szabályrendeletet a vármegyéhez, míg az azt 
követő időkből természetesen csak a Csonka-Bihar vármegye területén maradtakból. A 
fond végén nemcsak községi szabályrendeletek találhatóak, hanem vármegyeiek is. 

A szabályrendeletek nagy része helységenként változó, egyedi, kézzel vagy írógéppel 
írt, még kisebb része minden településen ugyanaz, központilag kinyomtatott, a község 
nevében és néhány adatban különbözik, amelyeket a kihagyott helyekre kellett beírni. 

Tudnivalók az adatbázisról: 
Teljesen kész adatbázis mind digitalizálási, mind adatbeviteli szempontból. 

Még számos további szabályrendelet található a községek és az alispáni hivatal 
anyagában. 

Sok település nevének írásmódja megváltozhatott napjainkra, ezért az eredeti név-
alakok mellett fel lettek tüntetve az egységesített névalakok, a határon túli települések 
esetében pedig a román elnevezések is. 

Az adatbázis mezői: a metaadatokon kívül bevitelre került a helység neve (járás és 
vármegye), a létrehozó megnevezése, a szabályrendelet tárgya és keltezésének ideje. A 
sor végén a dokumentummal kapcsolatos egyéb információ olvasható, az elején pedig a 
csatolt, többoldalas melléklet (PDF formátumban) található. 
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Keresni az adatbázisban kulcsszó és/vagy helység és/vagy keltezés dátuma szerint 
lehet. 

Például: Berettyószentmárton 
 

 
A találati listából már csak ki kell választani a megfelelő sort, és megnyitni a csatolt 

mellékletet. 

Például: Helyi tűzrendőri szabályrendelet, 1892.03.15. 
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Vagy: Bor- és húsfogyasztási adó, illetve sör- és szeszfogyasztási adópótlék kivetése, beszedése, el-
lenőrzése és kezelése, 1923.11.27. 

 

 

Az adatbázis elsősorban helytörténeti kutatásoknál használható. 
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Bihar vármegye vízügyi iratai 

 
Bővebben kerül bemutatásra az egyik legkisebb, ennek ellenére a legösszetettebb 

adatbázis, hiszen a rekordonként 26 mező, az akár 15 melléklet a családfakutatók, a 
helytörténészek, a nyelvészek, a technika történetét kutatók és a történeti földrajzzal 
foglalkozók számára is nagy mennyiségű információt tartalmaz. 

 

 
 
Bihar vármegye vízügyi iratai (IV. B. 459.) szintén egy olyan gyűjteményes fond, 

amelyet nem a Levéltárban, hanem a keletkezési helyén, Bihar Vármegye Alispáni Hiva-
talában hoztak létre. Az 1885. évi XXIII. vízjogról szóló törvénycikk szerint a vízszabá-
lyozásra, vízhasználatra és vizek elleni védelemre vonatkozó ügyekben a területileg ille-
tékes közigazgatási hatóság (a vármegye alispánja vagy a törvényhatósági joggal felruhá-
zott város polgármestere) adta ki az engedélyeket. Az engedély kiadása után az adott 
ügyben keletkezett összes iratot átadták a megye vagy város levéltárnokának, aki ellátta 
egy csomag és egy vízikönyvi számmal és a továbbiakban kezelte azokat. 

A csomagszámot a levéltárba kerülés sorrendjében kapták az iratanyagok, míg a 
vízikönyvi szám két részből állt: az első – a római szám – azt a folyót vagy nagyobb 
patakot és vízgyűjtő területét jelölte, ahol a vízi mű létesült (például: az I-es a Fekete-
Köröst, a II-es a Sebes-Köröst, a IX-es a Gyepes-patakot), a második – az arab szám – 
pedig az engedély kiadásának sorrendjére utalt az adott területen belül. A vízikönyvi 
számhoz tartozott egy 4 oldalas vízikönyv is, amibe a vízi mű fontosabb adatait beve-
zették. A Trianoni Békediktátum életbe lépése után, Romániában folytatták, Magyaror-
szágon pedig újrakezdték a számozást. Utóbbi iratok TU jelöléssel lettek megkülönböz-
tetve a korábbiaktól. 
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A vízi műveket típusuk szerint hat nagyobb csoportba lehet sorolni: 
– folyószabályozások, gátépítések; 
– vízimalmok (őrlő- és fűrészmalmok); 
– ipartelepek, erőművek; 
– lecsapolások, öntözőcsatornák; 
– városi és községi kutak, csatornák; 
– fürdők. 
 
Tudnivalók az adatbázisról: 

Folyamatos feltöltés alatt van, az adatok bevitele párhuzamosan történik a digitalizá-
lással. 

Egy rekordba egy vízügyi csomagra vonatkozó összes adat került bevitelre, mellékel-
ve hozzá a készítők által szubjektív módon kiválogatott fontosabb és érdekesebb iratok, 
tervrajzok digitális másolata. (Egy vízügyi csomag állhat egy, de akár több mint száz 
lapból is, és mintegy 400–500 darab van a fondban.) 

Az adatbázis mezői: 

 
Az első mezők a metaadatokat tartalmazzák: levéltár megnevezése, az irat jelzete, a 
csomag és a vízikönyvi szám. A következő két mezőben a vízügyi csomag tárgya és 
évköre szerepel. 

Ezt követően a vízi mű helyére találunk adatokat, vagyis a helység és vízrajzi hely 
megnevezését. Sok település nevének írásmódja megváltozott napjainkra, ezért az ere-
deti névalakok mellett fel lettek tüntetve az egységesített névalakok, a határon túli tele-
pülések esetében pedig a román elnevezések is. A vízrajzi helyek, – mivel erre vonatko-
zóan semmilyen forrás nem áll a rendelkezésünkre – mai magyar és román elnevezése 
az Internet és térképek segítségével kerül meghatározásra. 

Majd a vízi műhöz köthető személyek felsorolása következik: az építtető (nem min-
dig egyezik meg a tulajdonossal vagy nem mindig ismert), a tulajdonos(ok) (lakhelye a 
fentebb említettek szerint) és a tervező(k). 

A következő két mezőben a vízügyi csomagban megőrzött tervdokumentációk és 
iratok vannak szétválasztva. Az elkülönítés a dokumentumok formája (és nem a tartal-
ma) alapján történik, így például a műszaki leírások az iratoknál találhatóak és nem a 
tervdokumentációknál. 

Az adatbázis a vízi mű tágabb földrajzi helyzetének meghatározásával folytatódik: 
korabeli és mai ország, korabeli és mai megye, korabeli járás; majd az iratok nyelvének 
feltüntetésével: magyar, német, román. A sor végén olyan, – a vízügyi csomaggal kap-
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csolatos egyéb információk olvashatók, – amelyeket az adatbázis feltöltői fontosnak 
tartottak közölni. 

A rekordok elején a csatolt mellékletek (JPG és PDF formátumban) találhatóak. 
Keresni az adatbázisban hely és/vagy név és/vagy vízi mű szerint lehet: településre 

(vízi mű építésének helye, tulajdonos lakhelye) és a vízrajzi helyre korabeli és mai név-
alak, magyar és román elnevezés szerint; név (építtető, tulajdonos, tervező) lehet sze-
mély, község, intézmény vagy akár a Magyar Állam is; a vízi mű csomagszámára (23., 
501., TU 81., stb.), vízikönyvi számára (I/14., IV/3., TU II/34., stb.) és típusára (vízi-
malom, partbiztosítás, artézi kút, öntözőcsatorna, stb.). 

1) Település és vízrajzi hely szerinti keresés. 
Például: Tenke 

 

 
 

A találati listából már csak ki kell választani a megfelelő sort, és megnyitni a csatolt 
mellékleteket. 

Például: 558. A Tenkei Királyi Járásbíróság épületeinek alagcsövezési terve 
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2) Név (építtető, tulajdonos, tervező) szerinti keresés. 
Például: Nyíri István (gépészmérnök) 

 

A találati listából már csak ki kell választani a megfelelő sort, és megnyitni a csatolt 
mellékleteket. 
Például: 512. Nyíri István berettyóújfalui lakos lórói (jádvölgyi) Kalcium-karbidgyárának iratai 
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3) Vízi mű szerinti keresés. 
Például: vízimalom 

 

A találati listából már csak ki kell választani a megfelelő sort, és megnyitni a csatolt 
mellékleteket. 
Például: 561. Ifj. gróf Zichy Ödön feketetói vízimalmának iratai 
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Péter Katona – Gergő Szikla 

 

Databases of the National Archives of  
Hungary’s Hajdú-Bihar County Archives 

 
The National Archives of Hungary’s Hajdú-Bihar County Archives, the Méliusz Ju-

hász Péter Library and Oradea’s Mayor’s Office won a 110 million HUF tender in the 
framework of the Hungarian-Romanian cooperation (HURO) in 2009. The work 
started on 1st May 2010 and lasted for a year, and the sustainability of the undertaken 
work must be granted for five more years. Besides the devices, the institutes have spent 
the amount on events, publications, data digitization and on the construction of 
databases. 

In the National Archives of Hungary’s Hajdú-Bihar County Archives, the staff made 
five detached databases, in which the documents of the historical Bihar County’s past 
have been processed: diplomas, manuscript maps, rule regulations, hydrological records 
and church registers. The data and/or attachment upload is still in progress. 

One of the partner institutions: Oradea’s Mayor’s Office created a database for 
those Council Proceedings that were created before the unification of the four sections 
of the town in 1850. 

In the Méliusz Juhász Péter Library, more than 450 local history-themed books, 
journals, school year books and school-records, etc. were digitized into database that is 
assigned to a search engine and a browser. 
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