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A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 

 
 
A Levéltár iratanyaga 

 
A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának (továbbiakban: Levél-

tár) jogelődjét, a Debreceni Állami Levéltárat 1952-ben hozták létre három törvényha-
tóság: Debrecen város, Bihar és Hajdú vármegyék levéltárainak egyesítésével. 

A Belügyminisztérium még 1950-ben elrendelte, hogy Bihar Megye Levéltárát Be-
rettyóújfaluból szállítsák Debrecenbe, és helyezzék el Hajdú Megye Levéltárában. Az 
átköltöztetés a megyei levéltár új helyiségébe 1950 augusztusára történt meg, ekkorra 
alakult ki a Hajdú-Bihar Megyei Közlevéltár. Debrecennek ugyanakkor külön levéltára 
volt: a Debrecen Városi Közlevéltár. Az államosítás lehetővé tette, hogy a levéltárak be-
gyűjtsék a városi és községi önkormányzatok, az állami érdekeltségű gazdasági és állami 
szervek történeti értékű iratait. Így került sor a volt hajdúvárosok, majd a községek, il-
letve a különböző államigazgatási szervek, oktatási intézmények és más jogalkalmazó 
szervezetek irategyüttesének beszállítására és megőrzésére. 

A Debreceni Állami Levéltár 1952-ben alakult meg, amikor a közoktatási miniszter 
864-011/1952. K. M. utasításával a Hajdú-Bihar Megyei Közlevéltárat, valamint a Deb-
recen Városi Közlevéltárat egyesítette és a Magyar Országos Levéltárral együtt egységes 
hálózatba szervezte. Az állami levéltár hatásköre alapján a törvényhatósági iratok mellett 
gyűjtötte az állami, a városi, a községi, a közületi szervek és a vállalatok régebbi iratait is. 

1968-ban 17 esztendős állami múlt után a levéltárak visszakerültek a megyékhez. Ezt 
követően a most már Hajdú-Bihar Megyei Levéltár néven működő közgyűjtemény elhe-
lyezési feltételei továbbra sem javultak. Hogy enyhítsenek a gondokon Hajdúböször-
ményben fióklevéltárat létesítettek, ahová 1981-ban visszakerültek a Hajdúkerület iratai. 
Később ide szállították az egyházi és az állami anyakönyveket, valamint Hajdúböször-
mény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos és 
a területükön működött és működő intézmények iratait is. 

2012. január 1-jétől kezdve a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár – a többi önkormány-
zati fenntartású megyei levéltárhoz hasonlóan – újra állami fenntartásba került, majd 
ugyanezen év október 1-jén létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár. Ezáltal a megyei 
levéltár intézményi önállósága megszűnt, azonban a közfeladat-ellátás tartalmi ele-
mei nem változtak. 

A fentebb leírtak alapján tehát a Levéltár iratanyaga Debrecen város, az egykori Bi-
har és Hajdú vármegyék, majd 1950-től Hajdú-Bihar megye és településeiknek történe-
tébe enged bepillantást. 

Debrecen Város Levéltárából már jóval a mohácsi vészt megelőző időből maradtak 
ránk oklevelek, melyek közül a legrégebbi 1294-ből származik, és káptalani másolatban 
maradt fenn. A város történetének kutatásához az oklevelek mellett a város birtokaira 
vonatkozó iratok, a csaknem teljes sorozatot alkotó városi jegyzőkönyvek (1547-1848), 
az 1707-től vezetett polgárkönyv, a népszámlálási iratok és az 1518-tól őrzött végrende-
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letek állnak a rendelkezésünkre. Debrecen város törvényszéki fondja 1604-től 1848-ig 
őrzi a peres eljárások iratait. A debreceni céhek történetileg és esztétikailag is egyedülál-
ló dokumentumai mellett nagyon fontosak az egykori titkos levéltár iratsorozatai vagy a 
kéziratos térképek 1750-től. Debrecen város iratai a gazdaság-, a társadalom-, a politika- 
és a művelődéstörténet kiapadhatatlan forrásai. 
 

Debrecen szabad királyi városi oklevele (1693) 

 
Bihar vármegye középkori és kora újkori iratai Nagyvárad 1660-as török ostroma 

idején elpusztultak, ezért a vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei csak 1688-tól 
maradtak fenn. Iratanyagát tovább csökkentette az I. világháborút lezáró trianoni béke-
diktátum, melynek következtében a vármegye területének közel háromnegyedét és 
székhelyét, Nagyváradot Romániához csatolták. A Levéltárunkban azonban még így is 
jelentős mennyiségű vármegyei, járási, települési, államigazgatási és intézményi irat ma-
radt fent, amelynek egy része a kutatók által még feltáratlan. A fentebb említett közgyű-
lési iratok (1622–1848) mellett a történettudomány szinte minden területe számára fel-
becsülhetetlen forrásértékkel bírnak Bihar Vármegye Törvényszékének iratai (polgári, 
nemességi és tiszti perek) és a gyűjteményes fondok, úgymint az összeírások, a járási ira-
tok, a szabályrendeletek, az egyesületi alapszabályok és a vízügyi iratok. 
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Bihar vármegye legrégebbi ismert pecsétje (1622) 

 
A Hajdúkerület levéltára 1605-től őriz okleveleket és jogbiztosító iratokat. Jelentős for-

rások az 1694-től vezetett jegyzőkönyvek és az 1702 és 1846 között keletkezett hajdúösz-
szeírások. A hajdúvárosok közül Hajdúböszörmény, Hajdúnánás és Hajdúszoboszló köz-
igazgatási iratai nagyobb hiányok nélkül találhatóak meg. Az 1876-ban több törvényható-
ságból létrehozott, Debrecen székhelyű Hajdú vármegye iratanyaga kisebb nagyobb hiá-
nyosságokkal került 1950-ben a Levéltár kezelésébe. A II. világháború végén, a Dunántúl-
ra való menekítés közben a főispáni iratok nagy, az alispáni iratok kis része pusztult el, 
míg a Törvényhatósági Bizottság közgyűlési jegyzőkönyvei 1941-ig maradtak meg. 
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Hajdúböszörmény város térképe (1853) 

 
Az állami területi szervek iratai közül kiemelkedő a földmérési felügyelőségek, a 

Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Debreceni Tankerületi Főigazgató-
ság anyaga. A jogszolgáltatás területéről Bihar Vármegye Törvényszékének, a Debreceni 
Királyi Ítélőtáblának, a Debreceni Királyi Törvényszéknek (azon belül a cégbíróságnak) 
és a Debreceni Népbíróságnak az anyaga, a felsőfokú oktatási intézmények közül pedig 
a Debreceni Egyetem jogelődjeinek és a Gazdasági Akadémiának az iratai különösen je-
lentősek. Debrecen iskolaváros révén már a 19. századtól kezdődően bőséges forrás-
anyaggal szolgálnak a közép- és alsóbb iskolák fondjai is. A családfakutatók számára ki-
hagyhatatlan információs bázis a Nemességi iratok gyűjteménye, azon belül is három 
volt levéltáros: Osváth Lajos, Reszeghy Lajos és Herpay Gábor hagyatékai. 
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Kutatószolgálat 

 
A Levéltár három helyen tart fenn kutatószolgálatot: 

 

 

Központi Kutató: 
Cím: 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B. 
Postacím: 4001 Debrecen, Pf.: 39. 
Telefon: 52/503-296 (Titkárság), 

 52/503-297 (Kutatószolgálat) 
Mobil: 20/311-4621 
E-mail: leveltar@hbml.hu 
 

  

 

Kossuth utcai Kutató: 
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 
Mobil: 20/311-2556 

  

 

Hajdúböszörményi Fióklevéltár: 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5. 
Postacím: 4221 Hajdúböszörmény, Pf.: 71. 
Mobil: 30/6377-974 
E-mail: fiokleveltar@hbml.hu 
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A Levéltár illetékességi és gyűjtőköre Hajdú-Bihar megye; azon belül a debreceni 
részlegekhez a Berettyóújfalui, Debreceni, Derecskei, Hajdúszoboszlói, Nyíradonyi, 
Püspökladányi járások és azok települései tartoznak, míg a Hajdúböszörményi Fiókle-
véltárhoz a Balmazújvárosi, Hajdúböszörményi, Hajdúhadházi, Hajdúnánási járások és 
azok települései. 

A Központi Kutató őrzi Debrecen város közigazgatási, törvényszéki, testületi, egye-
sületi, oktatási és intézményi iratait a kezdetektől napjainkig, a vállalatok és szövetkeze-
tek iratanyagát, a pártarchívumot és a gyűjteményeket. A Kossuth utcai Kutató őrzi Bi-
har és Hajdú vármegyék és Hajdú-Bihar megye közigazgatási, törvényszéki, testületi, já-
rási, települési (kivéve a Fióklevéltárban őrzötteket), bizottsági, egyesületi, oktatási és in-
tézményi iratait a kezdetektől napjainkig, államigazgatási és igazságszolgáltatási iratanya-
gokat, családok és személyek iratait. 

A Fióklevéltár a begyűjtött iratanyagot feldolgozza, kutathatóvá teszi és segédle-
tekkel látja el, azonban őrzése – hely hiányában – csak a következő iratanyagoknak 
történik helyben (a többit a fentebb felsorolt munkálatok elvégzése után átadja a 
debreceni részlegeknek): 

– a Hajdúkerület iratanyaga a kezdetektől 1876-ig; 
– Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Polgár nagyhajdú városok iratanyaga 

kezdetektől napjainkig; 
– Görbeháza, Folyás, Tiszagyulaháza, Újtikos települések iratai kezdetektől napjainkig; 
– Bihar és Hajdú vármegyék, Debrecen város egyházi anyakönyvi másodpéldányai; 
– Bihar és Hajdú vármegyék, Hajdú-Bihar megye, Debrecen város állami anyakönyvi 

másodpéldányai és a hozzájuk tartozó UB-k. 
 

 
Hajdúböszörményi raktárhelyiség 
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A kutatás ingyenes, a kutatótermek keddtől csütörtökig 8.00-tól 15.30-ig, pénteken 
8.00-tól 13.00-ig tartanak nyitva. Évente két alkalommal, nyáron és télen egy-két héten 
keresztül szünetel a kutatószolgálat. 

A Központi Kutatóban biztosított a Levéltár és az MNL Országos Levéltára mikro-
filmjeinek a kutatása. Az Országos Levéltár mikrofilmjeit postaköltség ellenében tudjuk 
lekérni Debrecenbe. A kölcsönzés az anyakönyvi gyűjtemény esetében 2015. január 1-
től meg fog szűnni, ugyanis ezekről a mikrofilmekről digitális másolat készül, melyek 
online hozzáférhetőek lesznek a kutatóteremben elhelyezett számítógépeken. Ezáltal 
több száz település egyházi anyakönyvei válnak díjmentesen, egy időben és egy helyszí-
nen elérhetővé. 

A kutatóknak lehetőségük van fény- és digitális másolatokat készíttetni, illetve fény-
képet készíteni a dokumentumokról. A Levéltár jelenlegi reprográfiai szolgáltatásait és 
díjait az alábbi táblázat tartalmazza: 
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A MÁSOLAT TÍPUSA ÁR 

Fénymásolatok készítése 

Fénymásolat eredeti iratról, papíralapú másolatról 
A4 méret 100 Ft/másolat 

A3 méret 150 Ft/másolat 

Digitális fényképezés/szkennelés 

Iratok szkennelése 

Kutatói változat (200 dpi, 
JPG, szerkesztés nélkül) 

A3 méretig 260 Ft/felvétel 

A3 mérettől 280 Ft/felvétel 

Nyomdai minőség (300 dpi, 
TIFF, szerkesztett) 

A3 méretig 300 Ft/felvétel 

A3 mérettől 320 Ft/felvétel 

Kötetek szkennelése 

Kutatói változat (200 dpi, JPG, szerkesztés 
nélkül) 

300 Ft/felvétel 

Nyomdai minőség (300 dpi, TIFF, szerkesz-
tett) 

350 Ft/felvétel 

Fényképek, képes-
lapok és rajzok (A3-
ig) szkennelése 

Kutatói változat (200 dpi, JPG, szerkesztés 
nélkül) 

320 Ft/felvétel 

Nyomdai minőség (300 dpi, TIFF, szerkesz-
tett) 

380 Ft/felvétel 

Pecsétek, címerek és tárgyak fényképezése 550 Ft/felvétel 
Oklevelek,  
címereslevelek, tér-
képek, tervek, terv-
rajzok, géprajzok és 
rajzok  
(A3-tól) szkennelése 

Kutatói változat (200 dpi, 
JPG, szerkesztés nélkül) 

A1 méretig 550 Ft/felvétel 

A1 mérettől 630 Ft/felvétel 

Nyomdai minőség (300 dpi, 
TIFF, szerkesztett) 

A1 méretig 1 550 Ft/felvétel 

A1 mérettől 1 800 Ft/felvétel 

CD lemezre másolás 300 Ft/darab 

DVD lemezre másolás 400 Ft/darab 

Saját lemezre (CD, DVD) vagy pendrive-ra másolás, letöltés az  
MNL HBML szerveréről, e-mail címre továbbítás 

díjmentes 

Nyomtatás az MNL HBML digitális gyűjteményeiből 

Színes nyomtatás nyomtatópapírra (80 grammos) A4 méret 320 Ft/oldal 

Fekete-fehér nyomtatás nyomtatópapírra 
(80 grammos) 

A4 méret 60 Ft/darab 

A3 méret 100 Ft/darab 

Fotójegyek 

Félnapos (4 óra időtartamra) 2 400 Ft 

1 napos 3 200 Ft 

10 alkalmas fotóbérlet (10 x 1 napos időtartamra, 12 naptári hónapra) 14 400 Ft 

20 alkalmas fotóbérlet (20 x 1 napos időtartamra, 12 naptári hónapra) 25 600 Ft 

Éves fotóbérlet (12 naptári hónapra) 45 000 Ft 

Mikrofilm-szkennelés 

Kutatói digitális filmszkenner (kutató által készített felvételek) 125 Ft/felvétel 
Mikrofilm-szkennelés az 
MNL HBML munka-
társai által 

Összefüggő, folyamatos (egy filmtekercsről) 250 Ft/felvétel 

Nem összefüggő (válogatás) 450 Ft/felvétel 
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A megrendelések átfutási ideje a megrendeléstől számítva legfeljebb 10 munkanap. 
Nagyobb megrendelések esetén a vállalási határidőt egyedileg állapítjuk meg. A sürgős-
ségi felár (3 munkanapon belüli teljesítés esetén): +100%. Minden egyes másolatot, 
minden esetben ellátjuk a Levéltár azonosító jelével (az intézmény nevével): digitális 
másolatokat vízjellel, fénymásolatokat és nyomtatásokat fekete bélyegzővel, fényképeket 
átlátszó fóliával. Csak abban az esetben hagyható el az azonosító jel, ha az adott másola-
tot publikálás céljából kérik és rendelkezik közlési engedéllyel. 

A levéltári anyagról készített technikai másolat publikálása esetén – akkor is, ha a fo-
tójegy megváltását követően saját felvétel készül – az intézménytől előzetesen külön 
közlési engedélyt kell kérni az erre rendszeresített formanyomtatványon. A közlési en-
gedély díjának megállapítása minden esetben egyedi elbírálás alapján történik. 

Fénymásolat nem készíthető az alábbi iratokról: térképekről, tervekről, oklevelekről, 
savasságtól töredező iratokról, penészes iratokról, viaszpecsétes iratokról, pergamenről, 
fényérzékeny színezékeket tartalmazó iratokról, leválásra vagy elkenődésre hajlamos 
íróanyagú iratokról, a másológép munkalapjánál nagyobb méretű iratról, eredeti fény-
képről, nehéz, sérült, szoros kötésű könyvről vagy kötetről. 

Mikrofilmről digitális fényképfelvételt fotójegy ellenében lehet készíteni az anya-
könyvi mikrofilmek kivételével. 

A kutatószolgálattal kapcsolatos változásokról, információkról (nyitvatartási idő, 
reprográfiai díjak, nyomtatványok, stb.) a kutatók a honlapunkon tájékozódhatnak: 
http://hbml.archivportal.hu. 
 

A Levéltár honlapja és adatbázisai1 

 
A Levéltár honlapján (http://hbml.archivportal.hu) többek közt megtalálhatóak az 

intézményünkhöz köthető információk (elérhetőségek, munkatársak, intézményi kap-
csolatok, stb.), a közérdekű adatok, a kutató- és ügyfélszolgálattal kapcsolatos tudniva-
lók és a kutatási segédletek. Galériájában a rendezvényeinkről, kiállításainkról készült 
képek láthatóak, továbbá itt mutatjuk be a történelmi Bihar vármegye építészeti öröksé-
geit, műemlékeit és Hajdú-Bihar megye hősi emlékműveit. A honlapon rendszeresen je-
lennek meg a Levéltár hírei és meghívói, beszámolók a rendezvényekről, kisebb terje-
delmű cikkek érdekesebb iratokról és megjelenő kiadványokról. A digitális levéltáron 
belül regisztráció után az elektronikus könyvtárban, a digitalizált iratokban és az adatbá-
zisokban kutathatnak az érdeklődők. 

 

                                                      
1 A Levéltár adatbázisairól bővebben az Új Nézőpont I. évfolyam 1. számában olvashatnak az érdeklődők. 
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Honlapunk nyitó oldala 

 

A kollégáink által készített öt, különálló és a honlapunkon is elérhető adatbázisban, – 
amelyek adatokkal és mellékletekkel való feltöltése jelenleg is tart – a történelmi Bihar 
vármegye múltjának dokumentumai kerültek feldolgozásra: oklevelek, kéziratos térké-
pek, szabályrendeletek, vízügyi iratok és egyházi anyakönyvek. 

Bihar vármegye református egyházi anyakönyvei 1826–1895: Levéltárunkban az 
1820-as évek végétől találhatóak meg Bihar vármegye településeinek református, 
római katolikus, görög katolikus, görögkeleti (ortodox) és izraelita egyházi anya-
könyvei. Az iratanyag nem teljes, szinte mindegyik település anyagából hiányzik jó 
pár év. A bihari református anyakönyvek után a többi felekezet, majd a Hajdú vár-
megyei és a debreceni egyházi anyakönyvek is feldolgozásra kerülnek, és a bennük 
található adatok szintén bekerülnek az anyakönyvi adatbázisba. Az adatbázist a csa-
ládfakutatáson kívül egy adott településen adott időben előforduló halálozási okok, 
járványok kutatására is használhatjuk. 

Oklevelek: A Levéltárban őrzött oklevelek gyűjteménye Bihar és Hajdú vármegye, 
valamint Debrecen város okleveleit tartalmazza. A Levéltár dolgozói az 1950-es évek-
ben hozták létre a 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. Az adatbázist – az oklevelek sokszínűségéből adódóan – 
szinte minden, 1900 előtti kutatási témához fel lehet használni. 
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Kéziratos térképek: Az 1950-es években létrehozott szervetlen fond a következő so-
rozatokból áll: Bihar vármegyei (BmT), Hajdú vármegyei (HmT), Szabolcs vármegyei 
(SzmT), Debrecen városi (DvT) és hajdúvárosi (HvT) térképek. Az adatbázis jelenleg a 
Bihar vármegyei (BmT) térképeket tartalmazza, de bővíthető a fentebb említett kézira-
tos térképekkel. Az adatbázis elsősorban helytörténeti kutatásoknál használható. 

Bihar vármegyei szabályrendeletek: Bihar vármegye községi szabályrendeleteinek le-
véltári gyűjteményét a keletkezési helyén, Bihar Vármegye Alispáni Hivatalában hozták 
létre. A vármegye levéltárnoka külön kezelte a dokumentumokat a 19. század második 
felétől kezdve a hivatal megszűnéséig. A gyűjtemény községek szerinti csoportosításban, 
Bihar vármegye egész területére kiterjedően tartalmazza a községek szervezési szabály-
zatát, továbbá a tűzrendészetre, húsvizsgálatra, közsegélyezésre, legelőrendtartásra, 
hegyrendészetre és más kérdésekre vonatkozó szabályrendeleteket. Az adatbázis első-
sorban helytörténeti kutatásoknál használható. 

Bihar vármegye vízügyi iratai: Bihar vármegye vízügyi iratai szintén egy olyan gyűj-
teményes fond, amelyet nem a Levéltárban hoztak létre, hanem a keletkezési helyén, 
Bihar Vármegye Alispáni Hivatalában. Az 1885. évi XXIII. vízjogról szóló törvénycikk 
szerint a vízszabályozásra, vízhasználatra és vizek elleni védelemre vonatkozó ügyekben 
a területileg illetékes közigazgatási hatóság adta ki az engedélyeket. Az engedély kiadása 
után az adott ügyben keletkezett összes iratot átadták a megye vagy város levéltárnoká-
nak, aki ellátta egy csomag- és egy vízikönyvi számmal, és a továbbiakban kezelte azo-
kat. A trianoni békediktátum életbe lépése után Romániában folytatták, Magyarorszá-
gon pedig újrakezdték a számozást. Az adatbázist összetettségéből adódóan a családfa-
kutatók, a helytörténészek, a nyelvészek, a technika történetét kutatók és a történeti 
földrajzzal foglalkozók is felhasználhatják kutatásaikhoz. 
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Szerepvállalásunk a megye közművelődésében 

 
Az 1969 óta tudományos intézményként is működő levéltár a külön kiadványok 

mellett több sorozatot gondoz: a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyvét (1974-től), a Haj-
dú-Bihar Megyei Levéltár Közleményeit (1972-től), a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadvá-
nyait (1979-től), a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Levéltári Dokumentációit (1987-től), a Levéltári 
Füzeteket (2010-től) és a Régiókutatás elektronikus tanulmánykötetet (2011-től). 

 

Kiadványaink 
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A Levéltár 1973-tól minden évben megrendezi a Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokat, 
melyeken nemcsak a tudományos munkatársaink, hanem az ország minden területéről 
érkező levéltárosok, történészek, doktoranduszok és amatőr kutatók mutathatják be 
legújabb kutatási eredményeiket. A két-három napos rendezvény első napját Debrecen-
ben vagy Hajdúböszörményben tarjuk, míg a többi napokon rendszerint a megye egy-
egy települése ad otthont a konferenciának. Az első nap általában egy meghatározott 
téma köré szerveződik (Vármegyék és szabad kerületek, 100 éves Hajdú vármegye 
székháza, stb.), míg a következő napokon a házigazda település történelmét feldolgozó 
előadásokat hallhatunk. A Levéltári Napok keretében, „Barangolások” címszó alatt 
minden alkalommal lehetőséget adunk bemutatkozásra egy megyei, városi, egyházi vagy 
szaklevéltárnak. Ekkor díjazzuk a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egye-
sülettel közösen meghirdetett helytörténeti pályázat helyezettjeit, és megnyitjuk egy-egy 
időszaki kiállításunkat is. 

 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok (2010) 

 
Ezen kívül számos konferencia és kisebb rendezvény megszervezése is fűződik a 

nevünkhöz, akár önállóan, akár más intézménnyel együttműködve. Ezek témája igen 
változatos: a szocializmus hétköznapjainak bemutatása, családtörténet, irodalomtörté-
net, holokauszt, építészet, várostörténet, vendéglátás, stb. 

2013-ban a központi épületben kialakítottuk a Levéltár történetét bemutató és fo-
lyamatosan bővülő állandó kiállításunkat. Ennek központi eleme a 10 tablóból álló le-
véltári arcképcsarnok, kiegészítve a Mata János levéltáros által tervezett, Debrecen Vá-
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ros Levéltára számára készített bútorokkal és különböző tárgyi emlékekkel. A megye ha-
tárain belül és kívül, az ország határain túl rendszeresen jelenünk meg vándor- és idő-
szaki kiállításainkkal. Az előbbiek közül a két legjelentősebb a Bihar vármegye története a 
16–20. században és a Bihar és Hajdú megye közigazgatási beosztásának története 1552–2013 
című kiállítások. Az utóbbiak közül – a teljesség igénye nélkül – a következőket emel-
nénk ki: 100 éves Hajdú vármegye székháza, A debreceni Aranybika és a Székesfehérvári vendéglá-
tás múltjából, A fegyvert forgató hajdúk, A Kádár-korszak hétköznapjai… a legvidámabb barakk, 
Pecsétek a Hajdúság történetéből. 
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Állandó kiállításunk 

 
A rendezvények és a kiállítások kapcsán gyakran közösen dolgozunk a Debreceni 

Egyetemmel, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárral és a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárral, rendszeresen együttműködünk a Déri, a Bihari és a 
Hajdúsági Múzeummal. A megye önkormányzataival hagyományosan jó kapcsolatot 
ápolunk, melyek közül támogatásával kiemelkedik Hajdú-Bihar Megye és Hajdúbö-
szörmény Város Önkormányzata. Határ menti megyei tagintézmény lévén a trianoni 
békediktátum által elszakított területek állami és egyházi intézményeivel, civil szerveze-
teivel együtt tevékenykedünk közös múltunk megismeréséért, bemutatásáért. Munkatár-
saink több regionális egyesületnek is a tagjai, többek között a Hajdú-Bihar Megyei és 
Debreceni Honismereti Egyesületnek és a Tiszántúli Történész Társaságnak. 
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Rendhagyó történelemóra a Fióklevéltárban 

 
Az oktatás több szintjén is jelen vagyunk. Munkatársaink részt vesznek a Debreceni 

Egyetem Történelmi Intézetének levéltár szakirányos képzésében és a Debreceni Re-
formátus Hittudományi Egyetem iratkezelő és irattáros tanfolyamaiban, rendhagyó tör-
ténelemórákat tartanak a megye középiskolásai számára, melynek támogatására a Haj-
dúböszörményi Fióklevéltárban egy 20 fő befogadására alkalmas oktatótermet alakítot-
tunk ki pályázati forrásból. A fentieken kívül rendszeresen fogadunk egyetemi csopor-
tokat és civil szervezeteket levéltár-ismertetés céljából. 
 
 
Gergő Szikla 

 

The Hungarian National Archives’ Hajdú-Bihar County Archives 

 

The State Archives of Debrecen – the predecessor of the National Archives of 
Hungary's Hajdú-Bihar County Archives – was established in 1952 by the integration of 
the three municipality's archives: Debrecen city, Bihar and Hajdú counties. In 1968, 
after a 17-year-old state history, the archives were returned to the counties, and after 
that, the State Archives of Debrecen has functioned as the Hajdu-Bihar County 
Archives. In 1981, a branch archive was established in Hajdúböszörmény where the 
Hajdú district's documents were returned to. In effect from 1st January 2012, the 
Archives returned to state maintenance, and the National Archives of Hungary was 
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created on 1st October of the same year. Thereby, the institutional autonomy of the 
county archives ceased, but the contents of public service provision have not changed.  

The documentary materials of the Archives allow an insight to the history of 
Debrecen city and the former counties of Hajdú and Bihar since 1950, Hajdú-Bihar 
county and its settlements.  

The Archives maintains a research service at three places. The researchers have the 
opportunity to get photo- and digital copies, or to take photos of the documents.  

The Archives, operating also as a scientific institution since 1969, takes care of 
several series besides the special publications; and since 1973, it organizes the Archives 
Day of Hajdú-Bihar County Archives, as well as numerous conferences and smaller 
events associated with the institute. Within and outside the borderlines of the county, 
the Archives regularly appears with travelling- and temporary exhibitions. 




