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ÁBTL e-kutatás weblap 

Használati útmutató kutatók számára 

1. Bejelentkezés (https://ekutatas.abtl.hu) 

A bejelentkezéshez meg kell adnunk a 

regisztrációs e-mailben kapott felhasználó-

nevünket vagy a regisztrációhoz megadott e-mail 

címünket, valamint az általunk megadott 

jelszavunkat. Ezt követően választ kell adnunk 

egy biztonsági kérdésre (CAPTCHA). Egy 

egyszerű matematikai művelet eredményét 

megadva a bejelentkezés gombra kattintva 

tudunk belépni. A bejelentkezés után a 

szerkesztés gombra kattintva tudjuk módosítani jelszavunkat és e-mail címünket. 

Az első bejelentkezés alkalmával, rögtön az elfelejtett jelszó linkre kell kattintanunk. 

2. Elfelejtett jelszó 

Első alkalommal illetve, ha elfelejtettük volna 

jelszavunkat, a bejelentkezési felületen kattintsunk 

az elfelejtett jelszó linkre. Ezt követően adjuk meg a 

felhasználónevünket vagy a regisztrációhoz 

megadott e-mail címünket, és írjuk be az egyszerű 

matematikai művelet eredményét, majd kattintsunk 

a jelszó visszaállítás gombra. Ezt követően a 

regisztráció során megadott e-mail címünkre egy 

üzenet érkezik. Ez tartalmaz egy linket, ami egyszer 

használható fel és csak egy napig érvényes, amelyre kattintva megjelenik a jelszó 

visszaállítása ablak. Ha a bejelentkezés gombra kattintunk, akkor egy újabb ablakban 

tudjuk megadni az új jelszót. A biztonság érdekében ajánlatos, hogy annak hossza 

legalább 10 karakter legyen, és 

tartalmazzon kis- és nagybetűket, 

számokat valamint legalább egy 

különleges karaktert is.  
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3. Iratanyag kikérése 

Kutatásunkhoz iratanyagot 

kikérni úgy tudunk, ha a 

honlap fejlécének bal 

oldalán található digitális 

kutatói példányok lenyíló 

menüt megnyitjuk és 

rákattintunk a kutatói példányok 

kérése lehetőségre. Az újonnan 

megnyíló felületen meg kell adnunk 

a kutatási számunkat,1 és a legördülő 

menüből ki kell választanunk 

kutatásunk referensét. Ezt követően 

történik az iratanyagok kikérése. 

Egyszerre három előzetesen kikeresett2 dossziét/ügyiratot kérhetünk ki. Ügyeljünk arra, 

hogy ne csak a dosszié/ügyirat számát adjuk meg a jelzet mezőben, hanem a törzsszámot 

és az iratanyag tárgyát is! 

 
 

1 Ez az a szám, amellyel kutatásunkat az ÁBTL nyilvántartásba vette és regisztrálta. 
2 Böngészni a levéltár online kutatói adatbázisában a Spyone-on keresztül lehetséges.  

https://www.abtl.hu/spyOne/login
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A kérések leadásához megjegyzéseket is fűzhetünk. (Például kérdésünk van az adott 

iratanyaggal kapcsolatban, vagy hogy hogyan kapcsolódik a kutatásunkhoz az adott 

iratanyag.) A kérés leadásának véglegesítéséhez egy újabb matematikai művelet 

eredményét kell beírnunk, majd a beküldés gombra kattintanunk. 

 

A sikeres kérésleadást 

követően a következő 

üzenet jelenik meg a 

képernyőnkön: „A 

beküldés sikeres volt, 

nemsokára megerősítő 

levelet küldünk az Ön 

címére”. A kiküldött e-

mail csatolmányaként 

megkapjuk az alábbi 

digitális kutatói 

példány megrendelő lapot, amely tartalmazza az általunk megadott kérés adatait. 

A referensünk az ezen a kérőlapon szereplő iratanyagokat készíti majd elő számunkra, 

amelyek elkészültéről e-mailen keresztül értesítenek bennünket a levéltár munkatársai. 
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4. Kérések megtekintése 

Az értesítő e-mail 

kézhezvétele után 

bejelentkezünk, majd a 

honlap fejlécének bal 

felső sarkában található 

lenyíló menüből 

kiválasztjuk a digitális 

kutatói példányaim 

lehetőséget. A megnyíló 

felületen egymás alatt láthatjuk 

az általunk leadott kérések 

alapján összekészített 

anyagokat (zöld pipával), 

illetve, ha valamely okból az 

iratanyag nem volt kiadható 

(piros X-szel jelölve), a kérés 

nem teljesítésének 

magyarázatát is. A kutatói 

kérelemre kattintva 

előhívhatjuk azt a 

dokumentumot, amely alapján 

kutatási témánk referense az 

adott levéltári iratokat 

előkészítette, s kutatásunkhoz 

elérhetővé tette. A digitális 

kutatói példányokat olvasásra a 

kérőlapszámra kattintva érhetjük el. Itt egymás alatt láthatjuk a dossziék/ügyiratok szkennelt 

PDF-ként létrehozott csak olvasásra szolgáló kutatói változatát, melyeket ezen a felületen 

olvashatunk.3 Az elektronikus tárhelyre feltöltött dosszié egy megtekintésre optimalizált 

mezőben lesz olvasható, az irat letöltése és további felhasználása csak a digitálisan 

megrendelt másolat esetében lehetséges. 

 
3 A digitális kutatói példányok egy részének vagy egészének publikációban történő megjelentetése nem 

engedélyezett! Kérjük Önöket, hogy publikálási szándék esetén a nevezett oldalakat másolatként rendeljék meg! 
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5. Iratmásolatok megrendelése 

A kiadott iratanyagról digitális kópiákat rendelhetünk meg, ennek módja a következő: 

a digitális másolatok menüt lenyitva az iratmásolat megrendelés gombra, illetve ha 

fotót kívánunk megrendelni, akkor a fotó megrendelés gombra kell kattintanunk. 

 

 
 

A megrendelésnél meg kell adnunk kutatási számunkat, illetve a megrendelendő 

iratanyag törzsszámát (például: 3.1.9.) és a dosszié/ügyirat számát (például: V-700/1) is, 

valamint a megrendelendő oldalszámokat. Egyidejűleg maximum 10 iratanyag digitális 

másolatának megrendelésére van lehetőségünk.  Majd a számlázási adatok megadása 

után, a beküldés gombbal elküldjük a megrendelést. Erről e-mailt fogunk kapni, ami egy 

csatolt PDF-ben tartalmazza a megrendelés adatait. 

 

6. Másolat megrendelések megtekintése 

A beküldött megrendeléseinket a digitális másolatok menü iratmásolat 

megrendeléseim/fotó megrendeléseim menüpont(ok)ban követhetjük nyomon. 
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7. Iratmásolatok díjának kiegyenlítése 

A levéltár a megrendelt digitális másolat(ok) elkészültekor számlalevelet küld az általunk 

számlázási adatok részben megadott email címre. A megrendelések díjának 

kiegyenlítésére átutalással van lehetőségünk. A számla befizetését követően a levéltár 

munkatársai feltöltik a kért másolatokat, aminek megtörténtéről szintén e-mailes értesítést 

kapunk. 

 

8. Kiegyenlített iratmásolatok elérése 

Az elkészült és pénzügyileg is rendezett másolatokat a fejléc digitális másolatok 

menüpontjának iratmásolataim/fotóim pontjára kattintva érhetjük el és tölthetjük le. 

 
 

9. Kijelentkezés 

A kijelentkezés gombra kattintva hagyhatjuk el a weblapot és léphetünk ki. Amennyiben 

a rendszer közel 5 perce inaktivitást észlel, úgy értesítést kapunk, hogy a rendszer 

másodperceken belül automatikusan kijelentkeztet. Ilyenkor a munka az igen gombra 

való kattintással folytatható. A nem gomb választása esetén a rendszer kijelentkeztet 

bennünket. 

 

 

Eredményes kutatást, jó munkát kívánunk! 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

 


