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Szervlátogatás célja:  

A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium visszaküldte a BFL oktatási iratokra 

vonatkozó kérdőívét, amelyben jelezték, hogy adnának át iratokat a levéltárnak. Látogatásunk 

célja ezen iratanyag vizsgálata, illetve az iratátadás-átvétel megbeszélése volt. 

A szervlátogatás menete: 

Az igazgató úrral való konzultáció során rekonstruáltuk az iskola történetét, illetve 

megbeszéltük, melyik iskola iratait érinti az iratátadás. Az Arany János Általános Iskola és 

Gimnázium (ekkor még kollégium is) 1954-ben alakult, azt megelőzően a Notre Dame de Sion 

római katolikus elemi iskola, polgári leányiskola, illetve leánygimnázium és líceum, majd 

1949–1954 között az Oleg Kosevoj szovjet ösztöndíjas iskola működött az 1930-ban emelt 

épületben. A Notre Dame de Sion iskoláktól őriz iratanyagot a BFL (VIII.517., VIII.281., 

VIII.62.). 1954-től kezdve folyamatosan az Arany János iskola működik az épületben. A 2009-

ben jogutód nélkül megszüntetett XII. Kerületi Kiss János Általános Iskola iratait 2010-ben 

ebben az iskolában helyezték el, mint kiderült, ezek az anyakönyvek képezik az iratátadás 

tárgyát. Az elhelyezésről a XII. Kerületi Önkormányzat intézkedett, az iratokat jegyzék nélkül 

adták át. 

 A megbeszélés után megtekintettük az iskola irattárát. Ez a Labor 18. sz., ráccsal és 

riasztóval is felszerelt helyiségben található. Az iratok Dexion-Salgó-állványokon dossziékban, 
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illetve kötetekben találhatóak. Az irattár állapota példás, mind állományvédelmileg megfelelő 

állapotú, mind az iratanyag rendezettségét tekintve (irattípusonként évrendben vannak lerakva). 

Az Arany János iskola saját iratanyaga az 1954/55-ös anyakönyvekkel indul, minden 

azóta felvett anyakönyvet őriznek. Iktatott irataik főként az 1990 utáni időszakból vannak. Ezek 

elég nagy terjedelmet tesznek ki, mivel az iskola nem selejtez. Felhívtuk a figyelmüket arra, 

hogy a megőrzési idő lejárta után, ha selejteznek, arról selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni 

és Budapest Főváros Levéltárának kell beküldeni jóváhagyásra. 

A fenti iratok mellett van egy kis gyűjteményük a jogelőd iskolák korábbi tanulóitól 

kapott iratokból, fénymásolatokból, illetve a saját 1950–1964 közötti időszakú irataikból. 

Ezekben több maradandó értékű irat is található (pl. nevelőtestületi értekezletek 

jegyzőkönyvei). 

 Az átadásra kijelölt Márvány utca 32. sz. alatti elemi, Márvány utca 32. sz. alatti 

általános fiúiskola, a Czakó utcai elemi, a Krisztina tér 2. sz. alatti háztartási leányiskola, a Kiss 

János Általános Iskola iratanyaga mind a Kiss János iskolától érkezett be. Ezek közül a Kiss 

János Általános Iskola iratanyagát leszámítva mindet átveszi a BFL. Az iratanyag becsült 

terjedelme 3,60 ifm, 1908–1967 időkörű. 

 Megállapodtunk abban, hogy az Arany János iskola saját anyagából csak a 

nevelőtestületi jegyzőkönyvek másodpéldányait vesszük most át, az anyakönyveket egyelőre 

nem, de természetesen idővel nyitottak vagyunk a többi jegyzőkönyv, illetve az anyakönyvek 

átvételére is. Kaptunk továbbá három iskolai évkönyvet, amiket a BFL könyvtárában 

helyeztünk el. 

 Az átvétel időpontja kapcsán még egyeztetünk az iskola képviselőivel, terveink szerint 

a beszállításra május közepén kerül sor. A levéltárba szállítás után készítjük majd el a pontos 

raktári jegyzékeket, amelyeket eljuttatunk az iskolának. 

 

Budapest, 2017. április 24. 

 

 

Dr. Koltai Gábor Agócs Tibor 

főosztályvezető levéltáros 

 


