
A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 
 

2014. évi munkabeszámolója 
 

 

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 raktárának és irodájának kialakítására a kezdetben a Rákóczi úti épületben került sor. 2010 
őszére kerül kialakításra a levéltár végleges helye, a Központi Könyvtár által kiürített Szepesy úti épület 
felső két szintjén. A levéltár kezdettől fogva önálló költségvetéssel rendelkezett, a felhasználásról 
önállóan dönt. 2013-ban 21.144e forint bevételből gazdálkodott. Ezt egészítette ki a 2014-ben 
felhasznált 1 164 ezer forint pályázati (NKA) támogatás. 
 
 
ll. Személyi feltételek 
 
2013-ben egy főlevéltáros/igazgató (Lengvári István), két levéltáros és egy fő segédlevéltáros dolgozott 
az intézményben közalkalmazottként, a tavaly év végén is itt dolgozó munkatársakkal. 
 
 
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 kérdése; az év elején a Gazdasági Főigazgatóság 
munkacsoportot szervezett a probléma megoldására, melynek munkája sajnálatosan félbeszakadt. 
Fontos részeredmény, hogy az összes klinikai irattár és a bennük tárolt iratanyag felmérésre került. 
 
IV. Anyaggyarapítás, állagvédelem 
 
A tárgyévben a következő irategyütteseket vettük át: 

 

Sorszám Levéltári jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre 
terjedelme 

(ifm) 

1. VIII.205 

Pécsi Pedagógiai 
Főiskola/Pécsi 

Tanárképző Főiskola 
iratai 

1953-1981 0,37 



2. VIII.206 
JPTE Tanárképző Karának 

iratai 
1982-1991 1,55 

3. VIII.207 
JPTE 

Bölcsészettudományi 
Karának iratai 

1992-1999 7,32 

4. VIII.305 
PTE 

Bölcsészettudományi Kar 
iratai 

2000-2011 29,36 

5. VIII.106.i Urológiai klinika iratai 1960-1970 2,27 

6. VIII.106.j Gyerekklinika iratai 1934-1963 0,6 

7. VIII.106.f Neurológiai klinika iratai 1933-1950 3,25 

8. VIII.104 
ETE Egyetemi Könyvtár 

iratai 
1921-1949 7,2 

9. VIII.214 
PTE Egyetemi Könyvtár 

iratai 
1950-1991 9,4 

 
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár 2014. évi iratgyarapodása összesen 61,32 ifm volt,  

az év végén a teljes tárolt iratanyag nagysága elérte az 912 ifm.-t. 
 
V. Rendezési munkák 
 
VIII. 205. Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola iratai 
VIII. 206. JPTE TK Karának iratai 
VIII. 207. JPTE Bölcsészettudományi Karának iratai 
VIII. 208. JPTE Természettudományi Karának iratai 
VIII. 305. PTE Bölcsészettudományi Karának iratai 
 
 
VI. Selejtezés 
 

Selejtezés az iratanyagban nem történt. 
 

 

VII. Segédletek készítése 
 

– VIII.1. Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Rektori Hivatal irataihoz tételszintű jegyzék 
készítése. 

– VIII. 205. Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola végzett hallgatóinak jegyzéke 
(1966-1973) 

– VIII. 205. Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola kari és tanácsi ülései napirendi 
pontjainak jegyzéke (1948-1953) 

– továbbá a fenti táblázatban szereplő összes irategyütteshez raktári jegyzék készült. 

 
VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat 
 



A kutatószolgálati munka főbb adatai: 
A 2014. évben 15 db kutatási engedélyt adtunk ki, ami 40 kutatási esetnek felel meg. Szóban 
(telefonon) több esetben adtunk tanácsot akár más levéltár anyagában való kutatáshoz. 
 
Az ügyfélszolgálati munka főbb adatai: 
Az ügyfelek száma: 50 fő 
Kiadott másolatok száma 12 db 
 
 
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, és aktívan részt vett az egyetem 1367-es évfordulós program- és 
ünnepségsorozatának előkészítő munkálataiban. 
 
2014-ben indult a PTE Rektora kezdeményezésére az Egyetemi Almanach projekt, melynek célja az 
egyetemen és összes jogelődjében dolgozó tudományosan minősített oktató adatainak összegyűjtése 
és publikálása. A négy éves program vezetőjévé a levéltár igazgatóját kérték fel. Októbertől egy főállású 
munkatárs is dolgozik a programban (a Rektori Hivatal foglalkoztatásában). 
 
Polyák Petra és Lengvári István A pécsi bölcsészkar bölcsője c. dokumentum- és interjúkötete megkapta 
az „Év Publikációja” díjat a Pécsi Tudományegyetemen.  
 
A 2013-ban alapított Per Aspera Ad Astra c. online egyetem- és művelődéstörténeti periodika 
szerkesztőjeként dolgozott Lengvári István és Polyák Petra; előbbi szerkesztette a folyóirat 2014/2. 
számát. 
 
Polyák Petra konferencia részvételei: 
− 2014. március 20. VI. Nemzetközi és XII. Országos Interdisziplináris Grastyán Konferencia – 
szekcióvezetés (Pécs) 
− 2014. május 21. Iskola a társadalmi térben és időben V. c. konferencia  
− 2014. június 12-16. ERASMUS: ‘Researching histories of educational spaces, discourses and 
sources’. Histories of Education Summer School Conference for Postgraduate Students (Umea, 
Svédország) – előadás tartása 
− 2014. december 15-16. Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században – 
empirikus megközelítések c. konferencia (Budapest) 
 
Polyák Petra megjelent publikációi: 
Az Erzsébet Tudományegyetem névváltozatai. PER ASPERA AD ASTRA 1: pp. 115-137.  
 
Lengvári István megjelent publikációi: 
Kaposi Zoltánnal: Landschaftsgestaltung und Umweltregulierung in Südtransdanubien im 19. 
Jahrhundert In: Borut Batgagelj, Katja Esih, Marija Pocivaviek, Polona Rifelj, Stane Rozman (szerk.) 



Mensch und Umwelt im Pannonischen Raum vom 18. bis ins 20. Jahrhundert: Internationales 
Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf. Band 40. Celje: Zgodovinski arhiv, 2014. pp. 173-190. 
 
Az Erzsébet Tudományegyetem alapítása, a pozsonyi és budapesti évek története. PER ASPERA AD 
ASTRA 1:(1) pp. 15-25.  
 
"Édes Doctorka!" Pekár Mihály korai évei. In: Csóka-Jaksa Helga, Schmelczer-Pohánka Éva, Szeberényi 
Gábor (szerk.) Pedagógia - oktatás - könyvtár: Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. Pécs, 
pp. 521-528. 
 
 
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 1000 kötetet. 
 
 
XI. Weblap, közösségi média 
 
A PTE portálon belül megújításra került a levéltár honlapja, kiegészült egy levéltári bloggal, melyben 
érdekességek és szakcikk-jellegű közlemények is helyet kapnak. Intézményünk facebook oldalán is 
megosztásra kerülnek posztjaink, kiegészítve az egyetemtörténet és a levéltáros szakma legújabb 
híreivel. Acél Róbert részt vett az ICA ATOM levéltári szabvány fordítási munkálatainak előkészítésében.  
 
 
Pécs, 2015. január 15. 
 

Lengvári István  
       igazgató 

 



A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 

 
2015. évi munkaterve 

 
 

I. Az intézmény általános helyzete 

 
Az intézmény helyzetében lényeges változás nem várható.  
 

 

II. Személyi feltételek 
 
A 4 fős, határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóval tervezzük az 2014-
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. 2014-ben a várható iratgyarapodás 100 iratfolyóméter lesz, a TTK, ÁOK, ÁJK, PMMK 
valamint a Klinikák irattárából várható iratátvétel. 
 
 
V. Rendezési munkák 
 
- Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola iratai 
- PTE FEEFI/FEEK iratai 
- JPTE/PTE TTK iratai 
- POTE iratai (befejezés) 
 
VI. Selejtezés 
 
Nem várható az iratanyagban. 
 



VII. Segédletek készítése 
 

– VIII.101. Erzsébet Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai 1923-1951 - tételszintű jegyzék 
készítése, iratok palliumozása (a munka befejezése). 

–  A tárgyévben beszállítandó irategyüttesekről raktári jegyzék készül. 

 

VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat 

 

Az átvett anyagokból továbbra is növekvő számú kutatási és ügyviteli munka várható: a folyamatosan 

átvett tanulmányi iratokból a nyugdíjbiztosítás szervei számára kiadandó igazolások száma nő. 

 

 
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. A hagyományoknak megfelelően novemberben levéltári napi 
konferenciát szervez levéltárunk. A levéltár munkatársai részt vesznek az Egyetemi Almanach 
munkálataiban és az 1367–2017 évfordulóra kutatásokat, feltárásokat végeznek a 2016-2017 években 
megvalósuló programokhoz. 
 
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 az ajándékkönyvek, valamint kisebb részben új könyvek vásárlása.  
 
XI. Weblap, közösségi média 
 
Weboldalunkon tovább folytatjuk a levéltári blogon közlemények publikálását; intézményünk facebook 
oldalán is megosztásra kerülnek posztjaink, kiegészítve az egyetemtörténet és a levéltáros szakma 
legújabb híreivel. Acél Róbert részt vett az ICA ATOM levéltári szabvány fordítási munkálatainak 
előkészítésében.  
 
 
Pécs, 2015. január 15. 
 

 
  Lengvári István  
         igazgató 

 



 


