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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 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. 2016-ben 16.117e forint bevételből gazdálkodott. 2016 év végén merült fel a Levéltár új, 
önálló épületbe költöztetése, mely április, május és június hónapokban lezajlott. A munka több 
hónapos előkészületeket igényelt, leginkább azért, mert ugyanazokat a dexion-salgó elemeket kellett új 
helyszínen beépíteni, mint amik a korábbi raktárrendszer alapját képezték. Az iratokat így átmenetileg 
deponálni kellett a régi illetve az új épületben. Az állványzat beépítésének feladaatait és a 
villamosmunkákat kivéve a többi munkát, beleértve a szállítást is a PTE Kancellária végezte. A 
tervezettnél hosszabb időt vett igénybe az új épület kialakítása és a szállítás: a munka áprilistól június 
végéig zajlott, de kisebb munkálatok az új épületben még egész évben folytak (eresz javítása, stb.). 
 
 
ll. Személyi feltételek 
 
2016-ban is egy főlevéltáros/igazgató (Lengvári István), két levéltáros és egy fő segédlevéltáros dolgo-
zott az intézményben közalkalmazottként. 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 
 
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárban 2016. évben iratgyarapodás a költözés miatt nem volt. 
Az év végén a teljes tárolt iratanyag nagysága 994,81 ifm. volt. 
 
V. Rendezési munkák 
 
Jelentősebb rendezési munka nem volt a költözés és az Almanach-projekt miatt. 
 
VI. Selejtezés 
 

Selejtezés az iratanyagban nem történt. 
 

 

VII. Segédletek készítése 
 
Jelentősebb segédlet-készítésii munka nem volt a költözés és az Almanach-projekt miatt. 
 
 
VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat 
 
A kutatószolgálati munka főbb adatai: 
A 2016. évben 12 db kutatási engedélyt adtunk ki, ami 27 kutatási esetnek felel meg. Szóban 
(telefonon) több esetben adtunk tanácsot akár más levéltár anyagában való kutatáshoz. 
 
Az ügyfélszolgálati munka főbb adatai: 
Az ügyfelek száma: 206 fő 
Kiadott másolatok száma 28 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 (november 26.). A Per Aspera Ad Astra c. online egyetem- és 
művelődéstörténeti periodika szerkesztőjeként dolgozott Lengvári István és Polyák Petra.  
 
Folytatódtak a felkészülés munkálatai a 2017-es évfordulóra, amikor egyetemünk elődje alapításának 
650. évfordulóját ünnepeljük. Ehhez kapcsolódóan dolgoztunk a Pécsi Egyetemi Almanach II. 1951-
1999. köteten, mely a korszak kiemelkedő tudósait, munkatársait örökíti meg. Megkezdődtek a 
munkálatai az Egykor és Ma c. fotóalbumnak, mely az Egyetem épületeit mutatják be régi és új 
fényképeken valamint azok a konferenciaszervezési munkák, melyek a jövő évi jubileumi eseményeket 
készítik elő. 
 



Sikeres NKA pályázatot követően megjelentettük Polyák Petra: "A hallgatóknak meg kell lenni": A 
felsőoktatási beiskolázás és felvételi rendszere az első ötéves terv idején című munkáját levéltárunk új, 
Egyetem és társadalom elnevezésű új könyvsorozatának első köteteként. 
 
Polyák Petra tárgyévi publikációi: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10021513 
 
Lengvári István tárgyévi publikációi: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10022370 
 
 
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 1100 kötetet. 
 
Pécs, 2017. január 15. 
 

Lengvári István  
       igazgató 

 



A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 

 
2017. évi munkaterve 

 
 

I. Az intézmény általános helyzete 

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

 

II. Személyi feltételek 
 
A 4 fős, határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóval tervezzük az 2017-
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. 
 
 
V. Rendezési munkák 
 
Az Almanach munkálatai miatt csak az újonnan átvett anyagok esetén tervezünk csak iratrendezési 
munkákat. 
 
VI. Selejtezés 
 
Nem várható az iratanyagban. 
 



VII. Segédletek készítése 
 
Az Almanach munkálatai miatt csak az újonnan átvett anyagok esetén tervezünk csak segédletkészítési 
munkákat. 
 

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. Folytatjuk a Pécsi Egyetemi Almanach II. kötetének munkálatait, 
ehhez a rektori vezetés 1 fő 8 órás szerződéses munkatársat biztosít. A hagyományoknak megfelelően 
novemberben levéltári napi konferenciát szervez levéltárunk, ezúttal az MFLSZ vándorgyűlésével együtt 
rendezve. Részt vesz levéltárunk az Egyetemi Könyvtárral együtt rendezendő nemzetközi 
egyetemtörténeti konferencián, a Magyar Történelmi Társulattal együtt tudományos konferenciát 
rendezünk és megjelentetjük az Egykor és Ma fotóalbumot. Elkészül a „Pécsi felsőoktatás évszázadai” c. 
egyetemtörténeti kötet új kiadása illetve annak angol változata (a négy szerzőből kettő levéltárunk 
munkatársa).  
 
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.  
 
Pécs, 2017. január 15. 
 

 
  Lengvári István  
         igazgató 

 
 


