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I. Az intézmény általános helyzete 
 
2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi 
Könyvtár szervezeti egységeként. A szükségek feltételek megteremtése után 2005-ben jegyezték be a 
Levéltárat állami szaklevéltárként, mint a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára.  
 
 
Az elhelyezés jelenlegi körülményei, technikai ellátottsága 
 
A levéltár kezdettől fogva önálló költségvetéssel rendelkezett, a felhasználásról önállóan dönt. 2017-
ben 16. 817e forint bevételből gazdálkodott. 2016-ban évben költözött a Levéltár önálló épületbe, 2017 
folyamán kisebb, a beköltözéskor elmaradt javítások folytak, egyes hiányosságok (függöny, stb.) 
pótlása. 
 
 
ll. Személyi feltételek 
 
2016-ban is egy főlevéltáros/igazgató (Lengvári István), két levéltáros és egy fő segédlevéltáros dolgo-
zott az intézményben közalkalmazottként. 2017. áprilisától Ruprech Juditot Pálmai Dóra váltotta a 
segédlevéltárosi beosztásban. Hozzájuk csatlakozott egy fő szerződéses munkatárs az Almanach-
program munkálataihoz. 
 
 
III. Gyűjtőterület felügyelete 
 
Törvényi kötelezettségünknek megfelelően szakmai tanácsokkal segítettük az egyetem egységeit, az 
ellenőrzéssel szemben erre irányult elsősorban figyelmünk. Külön feladatot jelentett a klinikák 
iratkezelésének, azon belül a betegnyilvántartások kérdésének a problémája. Az igazgató részt vett az 
Iratkezelő Rendszer Bevezetési Projektben, melynek célja egy új iratkezelő rendszer bevezetése a Pécsi 
Tudományegyetemen. 
 



 
IV. Anyaggyarapítás, állagvédelem 
 

 
Az 2017-es iratgyarapodás 257,27 ifm volt. 
Az év végén a teljes tárolt iratanyag nagysága 1252,71 ifm. volt. 
 
V. Rendezési munkák 
 
Jelentősebb rendezési munka (az idén bekerült anyagokon kívül) nem volt az Almanach-projekt illetve a 
jubileumi programok miatt. 
 
VI. Selejtezés 
 

Selejtezés az iratanyagban nem történt. 
 



 

VII. Segédletek készítése 
 
Jelentősebb segédlet-készítési munka (az idén bekerült anyagokon kívül) nem volt a jubileumi 
programok és az Almanach-projekt miatt. 
 
 
VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat 
 
A kutatószolgálati munka főbb adatai: 
A 2017. évben 23 db kutatási engedélyt adtunk ki, ami 37 kutatási esetnek felel meg, ez emelkedő 
tendenciát mutat a korábbi évek csökkenése után. Szóban (telefonon) több esetben adtunk tanácsot 
akár más levéltár anyagában való kutatáshoz. 
 
Az ügyfélszolgálati munka főbb adatai: 
Az ügyfelek száma: 320 fő 
Kiadott másolatok száma 58 db 
Az ügyfélszolgálati munka az elmúlt évekhez képest lényeges emelkedést mutat, ennek oka az átvett, 
elsősorban tanulmányi iratokból történő adatszolgáltatás. 
 
 
IX. Tudományos kutatás, továbbképzés 
 
Az igazgató képviselte a levéltárat egyetemi, városi és országos tudományos konferenciákon, ren-
dezvényeken, részt vett a Magyar Levéltáros Egyesület és a MFLSZ rendezvényein. Szerkesztője a Korall 
c. társadalomtörténeti folyóiratnak. Részt vett a PTE BTK Újkortörténeti Tanszékén 19-20. századi 
társadalom- és várostörténet oktatásán, alkalmanként forrásismeret előadásokat tartott. Megszervezte 
a 11. Levéltári Napi konferenciát (november 26.). A Per Aspera Ad Astra c. online egyetem- és 
művelődéstörténeti periodika szerkesztőjeként dolgozott Lengvári István és Polyák Petra. Utóbbi órát 
tartott I. éves történészhallgatóknak „Kutatási és szerkesztési alapelvek” címmel. Egyre nagyobb 
számban tart levéltári órákat intézményünk pedagógia és történelem-szakos hallgatóknak, illetve 
vesznek részt levéltári gyakorlaton intézményünkben. 
 
Az egyetemalapítás 650. évfordulója különleges lehetőségeket teremtett intézményünk a számára. A 
már 2015-ben megpályázott, de jórészt csak 2017-ben felhasznált források több publikáció és 
rendezvény megvalósítását segítették. Egykor és Ma – A pécsi egyetem épületei címmel fotóalbumot 
készített Ruprech Judit és Lengvári István, melyhez kiállítás kapcsolódott a Cella Septichorában október 
18. és december 4 között. December 5-én került sor Pécsi Egyetemi Almanach II. (szerk. Polyák Petra) 
bemutatójára, mely egyúttal az online adatbázis (almanach.pte.hu) megnyitása is volt. November 15–
17. között került megrendezésre a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. évi vándorgyűlésére 
intézményünk társszervezésében. Az utolsó napon került sor szokásos levéltári napunkra, melyen részt 
vett Dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár is. 2017. november 7-én volt a Per Aspera ad Astra 2017/1–
2., egyetemtörténeti számának bemutatója, október 12–13. között került levéltárunk és az Egyetemi 
Könyvtár közös rendezésében sor a „University and universality”. The Place and Role of the University 
of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day című nemzetközi konferenciára, melynek 
tanulmányai kötetben is megjelentek, ennek szerkesztési munkálataiban részt vett Lengvári István is. 



 
2017. november 29–30. között „ A hely embere – az ember helye” címmel rendezett közös 
konferenciát a Magyar Történelmi Társulat, a PAB Helytörténeti Munkabizottsága illetve intézményünk. 
A sikeres konferenciát jövőre Zamárdiban folytatjuk.  
 
Lengvári István tárgyévi publikációi: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10022370 
Polyák Petra tárgyévi publikációi: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10021513 
Pálmai Dóra tárgyévi publikációi: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10040040 
 
X. Szakkönyvtár 
 
A levéltár kézikönyvtára a könyvtári hálózattól valamint a szaklevéltáraktól (elsősorban a felsőoktatási 
levéltáraktól) kapott tiszteletpéldányokkal, NKA pályázat keretében vásárolt kötetekkel illetve egyéni 
adományokkal bővült, a tárgyév végén meghaladta a 1300 kötetet. 
 
Pécs, 2018. január 15. 
 

Lengvári István  
       igazgató 

 



A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 

 
2018. évi munkaterve 

 
 

I. Az intézmény általános helyzete 

 
Az intézmény helyzetében lényeges változás várhatóan nem történik ez évben a 2016-os Mátyás király 
utcai műemlék épületbe való költözése után.  
 

 

II. Személyi feltételek 
 
A 4 fős, határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóval tervezzük az 2018-
es évet.  
 
 
III. Gyűjtőterület felügyelete 
 
Törvényi kötelezettségünknek folytatjuk az egyetemi iratképzők iratkezelés és irattározási munka 
felügyeletét. Ezen belül különös figyelmet fordítunk az új, összegyetemi integrált számítógépes iktatás 
ellenőrzésére. A lehetőségekhez mérten folytatjuk a kari és klinikai irattárak felmérését és ellenőrzését, 
különös tekintettel a beszállítandó iratokra. 
 
IV. Anyaggyarapítás, állagvédelem 
 
Terveink szerint idén folytatjuk a 2000-ig terjedően a jogelődök központi és kari igazgatások anyagainak 
beszállítását. Az érintett karok: –Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatala és Tanulmányi Hivatala 
(január), Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala és Tanulmányi Hivatala (július),  
Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatala és Tanulmányi Hivatala (szeptember). 
 
 
V. Rendezési munkák 
 
- VIII.205. Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola iktatott iratai 
- VIII.215. Pollack Mihály Műszaki Főiskola / JPTE PMMFK Főiskola iktatott iratai 
 
 
VI. Selejtezés 
 
Nem várható az iratanyagban. 
 



 
VII. Segédletek készítése 
 
- VIII.201. JPTE Egyetemi Tanács napirendi pontjai 
- VIII.207. JPTE BTK Kari Tanács üléseinek napirendi pontjai 
- VIII.208. JPTE TTK Kari Tanács üléseinek napirendi pontjai 
- VIII.215. Pollack Mihály Műszaki Főiskola / JPTE PMMFK Főiskola iktatott iratai 
- VIII.308. PTE Szenátus napirendi pontjai 
 
 

VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat 

 

Az átvett anyagból továbbra is növekvő számú kutatási és ügyviteli munka várható. 

 

 
IX. Tudományos kutatás, továbbképzés 
 
Az igazgató képviseli a levéltárat egyetemi, városi és országos tudományos konferenciákon, rendez-
vényeken. Szerkeszti a Korall c. társadalomtörténeti folyóiratot, részt vesz a PTE BTK Újkortörténeti 
Tanszékén 19-20. századi társadalom- és várostörténet oktatásán, továbbá doktori disszertációján 
dolgozik. Meghívott tagja az MTA II.oszt. Egyetemtörténeti Szakbizottságának és rendes tagja a MTA 
Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottságának. Polyák Petra PhD 
disszertációján dolgozik és képviseli a levéltárat egyetemi, városi és országos tudományos 
konferenciákon, rendezvényeken. Szerkesztik a Per Aspera ad Astra c. online folyóiratot. 
 
Júliusban a magyar Levéltáros Egyesület vándorgyűlésének adunk otthont egyetemünkön. 
Augusztusban „ A hely embere – az ember helye” címmel rendezünk közös konferenciát a Magyar 
Történelmi Társulattal és a PAB Helytörténeti Munkabizottságával Zamárdiban.  
 
XI. Szakkönyvtár 
 
Tovább folytatódik a kötetek feldolgozása, az egységes könyvtári adatbázisban való elhelyezése. A 
beszerzés forrásai: a közlevéltárak által juttatott példányok, más könyvtárakból kiselejtezett 
állományok és ajándékkönyvek, valamint kisebb részben új könyvek vásárlása.  
 
Pécs, 2018. január 15. 
 

 
  Lengvári István  
         igazgató 

 
 


