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L Az intézmény általános helyzeteintézmény általános helyzeteintézmény általános helyzeteintézmény általános helyzete    
    
2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi 
Könyvtár szervezeti egységeként. 2004 során a NKÖM Levéltári Osztályának megbízottja ellenőrizte a 
levéltár elhelyezését, szakmai munkáját, hogy a közlevéltári besorolást megkapja az intézmény. A jogi 
önállóság megteremtése, az Egyetemi Levéltár (a továbbiakban Levéltár) 2005. január l-i hatállyal történt 
létrehozása és újabb ellenőrzés után 2005-ben jegyezték be a Levéltárat állami szaklevéltárként. 
 
 
Az elhelyezés jelenlegi körülményei, technikai ellátottságaAz elhelyezés jelenlegi körülményei, technikai ellátottságaAz elhelyezés jelenlegi körülményei, technikai ellátottságaAz elhelyezés jelenlegi körülményei, technikai ellátottsága    

    
A Levéltár raktárának és irodájának kialakítására a Rákóczi úti épületben került sor, a könyvtár helyiségein 
belül. A raktárhelyiség 2008-ben teljesen megtelt, néhány iratfolyóméter helyet sikerült felszabadítani a 
mobil polcrendszernek köszönhetően. A tervek szerint 2010-re kerül kialakításra a levéltár végleges helye, 
ez az EKF Tudásközpont programjának csúszása miatt átkerülhet 2011-re. A levéltár kezdettől fogva 
önálló költségvetéssel rendelkezett, a felhasználásról önállóan dönt. 2008-ben 20.345e forint bevételből 
gazdálkodott (melyből 3.161e ft 2007. évi maradvány), 17.460e forint volt a kiadások összege. 
 
 
ll. Személyi feltételekll. Személyi feltételekll. Személyi feltételekll. Személyi feltételek    
    
2007-ben egy főlevéltáros/igazgató (Lengvári István), egy fő segédlevéltáros (Kovács Adrienn) és egy fő 
levéltári kezelő (Acél Róbert) dolgozott az intézményben közalkalmazottként. Alkalmanként egy-egy fő 
szerződéses munkatárs (Martini Szabina) illetve hallgató (Polyák Petra) is segítette a munkánkat. 
 
 
IIIIIIIIIIII. Gy. Gy. Gy. Gyűjtjtjtjtőterület felügyeleteterület felügyeleteterület felügyeleteterület felügyelete    
    
Törvényi kötelezettségünknek megfelelően szakmai tanácsokkal segítettük az egyetem egységeit, az 
ellenőrzéssel szemben erre irányult elsősorban figyelmünk. A legfőbb feladat a törvényi változásoknak 
megfelelően az iratkezelési szabályzat kidolgozásának előkészítése, az egyetemi iratkezelés megújítása volt. 
A levéltár igazgatója minden alkalommal részt vett az ezzel kapcsolatos egyetemi projekt ülésein, a Rektori 
Hivatalon belül kialakítandó Iratkezelési Központ megalkotását is segítette. Közreműködött a beszerzendő 
iratkezelő szoftver követelményjegyzékének összeállításában. (Erről lásd a mellékelt, az OKM-nek 
megküldött jelentést.) 2008-ban négy selejtezési jegyzőkönyvet hagytunk jóvá. 
 



IV. Anyaggyarapítás, állagvédelemIV. Anyaggyarapítás, állagvédelemIV. Anyaggyarapítás, állagvédelemIV. Anyaggyarapítás, állagvédelem    
 
A levéltári átadásra érett iratanyagok közül az alábbiakat vettük át az év folyamán: 
 

A levéltári anyagA levéltári anyagA levéltári anyagA levéltári anyag    SorSorSorSor----
számszámszámszám    

Levéltári Levéltári Levéltári Levéltári 
jelzetjelzetjelzetjelzet    megnevezésemegnevezésemegnevezésemegnevezése    évköreévköreévköreévköre    terjedelmeterjedelmeterjedelmeterjedelme    

(ifm)(ifm)(ifm)(ifm)    

1. letét 
Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar szakdolgozatai 
2005–2007 12,40 

 
 

2008. december 31-én összesen 610,45 ifm iratot őriztünk. 

 

 
V. Rendezési munkákV. Rendezési munkákV. Rendezési munkákV. Rendezési munkák    
 
Befejeződött a Csizmadia-irathagyaték rendezése, melyhez új jegyzék is készült. 
 
 
VI. SelejtezésVI. SelejtezésVI. SelejtezésVI. Selejtezés    
 
Selejtezés az iratanyagban nem történt. 
 
 
VII. Segédletek készítéseVII. Segédletek készítéseVII. Segédletek készítéseVII. Segédletek készítése    
 
A részben átdobozolt, az alap-, és középszinten rendezett iratok új, javított raktári jegyzékeket kaptak, mind 
számítógépes formában.  
Folytatódott és befejeződött az Erzsébet Tudományegyetem testületi ülések jegyzőkönyvei napirendi 
pontjainak rögzítése a Jogi-kari és az egyetemi tanács köteteivel. Feldolgozásra került a Jogi kar hallgatói 
iratanyaga: új számítógépes darabszintű jegyzék készült.  
 
 
VIII. KutatóVIII. KutatóVIII. KutatóVIII. Kutató---- és ügyfélszolgálat és ügyfélszolgálat és ügyfélszolgálat és ügyfélszolgálat    
 
A kutatószolgálati munka főbb adatai: 
A 2008. évben 12 db kutatási engedélyt adtunk ki, ami 21 kutatási esetnek felel meg. Szóban (telefonon) 
több esetben adtunk tanácsot akár más levéltár anyagában való kutatáshoz. 
 
Az ügyfélszolgálati munka főbb adatai: 
Az ügyfelek száma: 2 fő 
Kiadott másolatok száma 0 db 
Iratkölcsönzés nem történt. 
 



 
IX. Tudományos kutatás, továbbképzésIX. Tudományos kutatás, továbbképzésIX. Tudományos kutatás, továbbképzésIX. Tudományos kutatás, továbbképzés    
 
Az igazgató képviselte a levéltárat egyetemi, városi és országos tudományos konferenciákon, ren-
dezvényeken, részt vett a Magyar Levéltáros Egyesület Informatikai szekciójának ülésein, az MFLSZ 
rendezvényein, a BTK és az ÁJK tudományos előadásain, PhD védésein. Szerkesztője a Korall c. 
társadalomtörténeti folyóiratnak. Részt vett a PTE BTK Újkortörténeti Tanszékén 19-20. századi 
társadalom- és várostörténet oktatásán, alkalmanként forrásismeret előadásokat tartott és bekapcsolódott a 
levelező hallgatók oktatásába. Megszervezte a Levéltári Napi konferenciát (november 13. „Egyetemi 
levéltárak fondszerkezete, fondjegyzéke”), előadást tartott a Magyar Levéltári Egyesület zalaegerszegi 
vándorgyűlésén, megjelent két tanulmánya ([Kőhalmi Lászlóval] Irk Albert, az iskolateremtő magister juris 
criminalis. In: Kajtár István (szerk.): Pécsi jogászprofesszorok emlékezete (1923–2008). Pécs 2008, 45–58. 
és A pécsi Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karának női hallgatói (1919–
1945). In: Czoch Gábor – Horváth Gergely Krisztián – Pozsgai Péter (szerk): Parasztok és polgárok. 
Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Budapest 2008, 395–405.) 

Acél Róbert folytatta történelem egyetemi tanulmányait (levelező tagozaton) az egri Eszterházy 
Károly Főiskolán. Kovács Adrienn óraadóként a PTE BTK Újkortörténeti Tanszékén a 18-19. századi 
magyar történelem körében tartott órát és előadást tartott (Az egyetemi hallgatók egészségvédelme az 
Erzsébet Tudományegyetemen) a Pécs Története Alapítvány konferenciáján, melynek tanulmánnyá érlelt 
kéziratát is leadta. 
 Kovács Adrienn és Lengvári István részt vett a történészképzés jubileumi ünnepségsorozata 
keretében megrendezett kiállítás anyaggyűjtésében illetve a Pécsi Történeti Katedra c. kötethez a hallgatói 
(KA) és az oktatói (LI) adatbázis összeállításában. 
 
X. SzakkönyvtárX. SzakkönyvtárX. SzakkönyvtárX. Szakkönyvtár    
 
A levéltár kézikönyvtára a könyvtári hálózattól valamint a szaklevéltáraktól (elsősorban a felsőoktatási 
levéltáraktól) kapott tiszteletpéldányokkal, illetve egyéni adományokkal bővült. Megkezdődött az 
állománynak a közös egyetemi OPAC rendszerben való feldolgozása, mely 2009 első felében zárul le. 
 
Pécs, 2009. február 15. 
 

Lengvári István  
       igazgató 

 



A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 
 

2009. évi munkaterve 
 
 
IIII. Az intézmény általános helyzete. Az intézmény általános helyzete. Az intézmény általános helyzete. Az intézmény általános helyzete    
 
A 2008. december 31-i állapothoz képest változás nem várható 2009-ban. A levéltár aktívan részt vesz az 
intézmény új helyét kialakító előzetes munkálatokban. 
 
 

IIIIIIII. Személyi feltételek. Személyi feltételek. Személyi feltételek. Személyi feltételek    
    
Nem várható változás, lehetőségeink függvényében egy hallgatót továbbra is foglalkoztatunk. 
 
 
IIIIIIIIIIII. Gy. Gy. Gy. Gyűjtjtjtjtőterület felügyeleteterület felügyeleteterület felügyeleteterület felügyelete    
    
Törvényi kötelezettségünknek folytatjuk az egyetemi iratképzők iratkezelés és irattározási munka 
felügyeletét. Az előkészítő év után megkezdődik az új, összegyetemi integrált számítógépes iktatás. 
Elsődleges feladatuk ennek ellenőrzése valamint a létrejött új Központi Irattár munkájának segítése és 
ellenőrzése. A lehetőségekhez mérten folytatjuk a klinikai irattárak felmérését és ellenőrzését. 

 
IV. Anyaggyarapítás, állagvédelemIV. Anyaggyarapítás, állagvédelemIV. Anyaggyarapítás, állagvédelemIV. Anyaggyarapítás, állagvédelem    
    
Az év során az előző évhez hasonló, nagy mennyiségű iratanyag átvételét nem tervezzük, a raktár szinte 
teljesen betelt. A testre szabható polcrendszernek köszönhetően még néhány iratfolyóméter üres helyünk 
maradt, ezt fenntartjuk kisebb, veszélyeztetett iratcsoportok (tanszéki iratok, professzori hagyatékok) 
begyűjtésére. 
 
 
V. Rendezési munkákV. Rendezési munkákV. Rendezési munkákV. Rendezési munkák    
 
Tovább folytatjuk a BML-től átvett fondok további ellenőrző rendezését.  
 
VI. SelejtezésVI. SelejtezésVI. SelejtezésVI. Selejtezés    
2008. folyamán elmaradt az ÁJK és KTK 5 évnél régebbi letétként tárolt szakdolgozatainak selejtezése, ezt 
idén pótoljuk. 
 



VIIVIIVIIVII. Segédletek készítése. Segédletek készítése. Segédletek készítése. Segédletek készítése    
    
A részben átdobozolt, az alap-, és középszinten rendezett iratok új, javított raktári jegyzékeket kapnak, 
mind számítógépes formában.  
Folytatódik az Erzsébet Tudományegyetem tanácsülési jegyzőkönyveinek feldolgozása, a napirendi pontok 
adatbázisba rendezése, majd kiadvány elkészítésének előkészítése. A Jogi Kar igazgatási iratai darabszintű 
feldolgozásra kerülnek. Megkezdődik a PTE Rektori Hivatala (1974-1986) iratainak ellenőrző rendezése, 
ahol szükséges új segédlettel való ellátása.  
 
 
VIII. KutatóVIII. KutatóVIII. KutatóVIII. Kutató---- és ügyfélszolgálat és ügyfélszolgálat és ügyfélszolgálat és ügyfélszolgálat    
 
Az átvett anyagból továbbra is növekvő számú kutatási és ügyviteli munka várható. 
 
 
IX. Tudományos kutatás, továbbképzésIX. Tudományos kutatás, továbbképzésIX. Tudományos kutatás, továbbképzésIX. Tudományos kutatás, továbbképzés    
 
Az igazgató képviseli a levéltárat egyetemi, városi és országos tudományos konferenciákon, rendez-
vényeken, köztük az MLE vándorgyűlésén és az MLE Informatikai szekciójának ülésein. 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. Januártól az NKA Levéltári Kollégiumának kurátora. 
Kovács Adrienn PhD disszertációján dolgozik és képviseli a levéltárat egyetemi, városi és országos 
tudományos konferenciákon, rendezvényeken.  
Acél Róbert folytatja és várhatóan befejezi a történelem szakot az egri Eszterházy Károly Főiskolán 
(tanulmányi szerződés alapján). 
 
XI. SzakkönyvtárXI. SzakkönyvtárXI. SzakkönyvtárXI. 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 
az ajándékkönyvek, valamint kisebb részben új könyvek vásárlása.  
 
Pécs, 2009. január 12. 
 
 

  Lengvári István  
         igazgató 

 
 


