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1. Általános adatok
Munkatársak: Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezet
Sági Éva levéltáros
A Központi Levéltár a Központi Könyvtárral közös szervezeti egységben, de a levéltári
szakmai munkát illet en önállóan m ködik.
Munkáltatói joggal a mindenkori könyvtári f igazgató rendelkezik.
A szakmai vezetést a levéltári törvénynek megfelel en a kinevezett levéltárvezet látja el.
2. Iratállomány
A Levéltár iratállománya a 2011. év december 31-én: 564,07 ifm (iratfolyóméter).
Az iratállomány felosztása: 45 fond, 89 állag.
Az iratanyag évköre: 1868-2006.
3. Honlap
A 2010-ben elkészült levéltári honlapon a levéltár bemutatása és a kutatáshoz szükséges
tudnivalók ismertetése mellett rendszeresen közzétesszük a legfontosabb híreket. A honlappal
kapcsolatos visszajelzések jók. 2011-ben sok kutató az Interneten talált ránk, és az ott lév
információk alapján kereste meg a levéltárat. A naprakész tartalomért Szemerey Tamásné
felel s, a feltöltését Sági Éva végzi.
4. Iratgyarapodás
4.1. Iratanyag
2011-ben 52,57 ifm iratot vettünk át.
Az iratállomány 2 új fonddal gyarapodott (18. fond Központi Könyvtár iratai 1923-2002; és a
34. fond Erd vagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet iratai 1941-1990).
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4.2. Dokumentációs anyag
Az ún. „dokumentációs anyag” gy jteményünk 16 tétellel gyarapodott.
Ide kerül minden olyan irat, fénykép, különböz események média anyaga, kézirat, stb., ami
nem sorolható be a szorosan vett levéltári anyagba, de egyetemtörténeti szempontból értékes.
Az ide kerül dokumentumok többségét levéltárunk egykori kollégáktól, magánszemélyekt l
kapja ajándékba.
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5. A levéltári anyag rendezése
Az év folyamán igen jelent s mennyiség iratot vettünk át és rendeztünk.

Az iratanyag egy része (Erd vagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet iratai,
Gazdasági Hivatal iratai) annyira piszkos, poros, esetenként penészes, egészségre káros
volt, hogy csak porvéd maszkban, véd ruhában lehetett a rendezést végezni. A jöv ben
ilyen iratokat csak porszívózás vagy valamilyen letakarítás után veszünk át.
•

Középszinten illetve darabszinten rendeztük a 2011-ben újonnan átvett 52,57 ifm
iratot:
o 30. fond. Az Erd mérnöki Kar Dékáni Hivatala iktatott iratai (2006-2007)
o 5. fond. Nyugat-Magyarországi Egyetem Rektori Hivatala iktatott iratai
(2000-2006)
o 50. fond. Faipari Mérnöki Kar hallgatói személyi iratgy jt k (2000-2008)
o 18. fond. Központi Könyvtár iratai (1923-2002)
o 34. fond. Környezet- és Földtudományi Intézet Term helyismerettani
Tanszék iratai (1949-1970)
o 36. fond. Erd vagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet iratai (19411990)

•

7. fond. Gazdasági Hivatal (1919-1974), 12,44 ifm

Az Egyetem Gazdasági Hivatalának iratanyaga két részletben, 1980-ban és 1984-ben került az
Egyetemi Könyvtárba, majd az 1984-ben létrejött Központi Levéltárba.
A fond anyaga 2009–2010-ben, a Gazdasági F igazgatóság munkatársainak bevonásával
átvizsgálásra került. Ennek során elkülönítettük a selejtezhet tételeket, majd 2010-2011-ben
elvégeztük a maradandó érték iratok rendezését.
A rendezés során derült ki, hogy az iratanyagot hiányosan adták át 1980-ban és 1984-ben. Az
iktatott iratok egy része, a hozzájuk tartozó segédletek és egyéb iratok a Gazdasági Hivatalban
maradtak. Kiderült, hogy ezek az iratok az „A” épület alagsorában lév helyiségben találhatók
teljes összevisszaságban. Miután jeleztük ezt a Gazdasági F igazgató úrnak, 2011 szén a
Gazdasági F igazgatóság illetékes munkatársaival az iratokat átvizsgáltuk és elkülönítettük
azokat, amelyek levéltárba adandók. Egyben el készítettük ennek az iratanyagnak a
selejtezését is. A selejtezés és a maradandó érték iratok átadása, beszállítása 2012-ben
esedékes. A fond iratanyagának végleges rendezésére is ekkor kerülhet sor.
•

80. fond. Tannenberger Félix iratai (1824-1864) 0,12 ifm
A selmeci származású, a F iskolán bányamérnök végzettség Tannenberger Félix
egész életében vegyelemz ként dolgozott a Bányakamaránál. Ránk maradt iratait
ebben az évben rendeztük.

•

71. fond. Vadas Jen iratai (1875-1922)
Vadas Jen teljes életútja végigkövethet az unokája által a levéltárnak ajándékozott
személyi hagyatékából. A nagyon gazdag hagyaték Vadas Jen re vonatkozó részének
rendezése történt meg ebben az évben. A család többi ágának iratait (Hermann-család,
Réz-család) 2012-ben dolgozzuk fel.

•

Szabályzatok, ügyrendek, órarendek, évkönyvek
Megkezdtük a levéltárba különböz helyekr l bekerült Egyetemi SZMSZ-ek,
szabályzatok, ügyrendek, órarendek, tantervek, fejlesztési tervek és évkönyvek
egybegy jtését. A célunk: lehet ség szerint teljes sorozatok összeállítása
mellékletekkel, hiszen f ként a korai, csak nyomtatott formában megjelent
szabályzatok sem a Rektori Hivatalban, sem a Dékáni Hivatalokban sajnos már
nincsenek meg, viszont a kutatásokhoz gyakran szükség van rájuk.

6. A dokumentációs anyag rendezése
• Az év folyamán tanulmányoztuk a múzeumi tárgyak nyilvántartásba vételére illetve
dokumentálására vonatkozó rendeleteket és szabályokat. Folytattuk dokumentációs
anyagunk további feldolgozását, ez egyel re a szétválogatást és az els csoportosítást
jelenti.
• Fotótár létrehozása
Az egyetemen egykor m köd fotólabor archív anyagának jelent s része a Központi
Levéltárba került. Az egyetem vezet it, egyetemi oktatókat és dolgozókat valamint az
egyetemi élet különféle eseményeit megörökít fotók, fotónegatívok és diák
különleges egyetemtörténeti értéket képviselnek.
2010-2011-ben, iratrevízió során számos fotó került el az iktatott iratokból is, illetve
magunk is gy jtöttünk fényképeket tematikusan, mint pl. az egyetemi épületeket,
egyetemi életet megörökít felvételeket.
A fotók tematikus rendezését megkezdtük, és az elkövetkez évek alatt folyamatosan
végezzük, szabályos nyilvántartást vezetve.
Sok olyan fényképünk van, amir l nem tudjuk, hogy pontosan kiket vagy milyen
eseményt ábrázol. Mastalír Ern né Zádor Márta dr. volt könyvtári f igazgató
segítségével megkezdtünk egy erre vonatkozó feltáró munkát.
7. Selejtezés
2011-ben megkezd dött a Gazdasági Hivatal levéltárba leadott iratainak rendezésével
egybekötött selejtezése.
A jogutód Gazdasági F igazgatóság munkatársainak segítségével áttekintettük az anyagot és
együtt kiválogattuk a selejtezésre javasolt tételeket.
Az iratértékelés alapja:
10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 31.§.
2000. évi C törvény 169.§.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa, és jogel dei által 1981. március 12-én,
illetve 2008. január 29-én jóváhagyott iratkezelési szabályzat és melléklete.
A fentiek alapján Selejtezési Tervet készítettünk, és decemberben a Levéltári Szakfelügyelet
jóváhagyását követ en a Szakfelügyelet engedélyezésre benyújtotta a NEFMI
Közgy jteményi F osztályához.
A selejtezend iratanyag terjedelme 26,5 ifm, évköre 1950-1984.
A selejtezést a NEFMI Közgy jteményi F osztály jóváhagyása után, 2012-ben végezzük el.
A Gazdasági Hivatal „A” épület alagsorában lév , még levéltárba le nem adott iratanyagának
selejtezését is el készítettük, abból a célból, hogy a levéltárba csak a maradandó érték iratok
kerüljenek be. A selejtezést ebben az esetben egyszer bben, Selejtezési Bizottság
felállításával, szakfelügyeleti jóváhagyás után elvégezhetjük.
8. Segédletek készítése
Az 52,57 ifm újonnan rendezett és újra rendezett iratokhoz elektronikus kutatási segédletet,
áttekint raktári jegyzéket készítettünk, valamint az új adatokkal kiegészítettük a
repertóriumot.
Az egyéb elektronikus kutatási segédletek (adatbázisok) a 9., Digitalizálás fejezetben
találhatók.

9. Digitalizálás
9.1. Adatbázisok készítése
• Elhunyt oktatók, kollégák; nekrológok.
• Tantervek, programtervek.
• Tanácsülési jegyz könyvek napirendi pontjai (mutatókkal), 1900-1908.
• Az intézmény vezet i a kezdetekt l.
Az adatbázisok feltöltése folyamatos. A kutatói számítógépen valamennyi adatbázis
(beleértve a hallgatói adatbázist) elérhet .
Az elkészült adatbázisokhoz felhasználóbarát kezel felületet alakítottunk ki. Access
program segítségével, könnyen, egyszer en, különösebb számítógépes ismeret nélkül is
lekérdezhet minden adat.
9.2. Iratok digitalizálása
•

•
•
•

Az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés (Ágfalvi csata) és a soproni népszavazás
iratai, dokumentumai, plakátok, rendeletek, röplapok, korabeli napilapok cikkei.
Összesen 13 levéltári doboz anyaga. Forrás: Gy r-Moson-Sopron Megye Soproni
Levéltára.
Kölcsönkapott, az 1921-es eseményeket feldolgozó kiadványok (pl. Népszavazási
emlékalbum) digitalizálása a téma feldolgozásához.
Válogatás Vadas Jen személyi hagyatékából, a legfontosabb iratok digitalizálása.
Herman Ottó Vadas családhoz írt levelei.

9.3. Fotó-anyag digitalizálása
A levéltárunkban rzött fotók digitalizálását az év során folyamatosan végezzük, 2011-ben
jelent sen gyarapítottuk digitalizált állományunkat.
10. Kutató- és ügyfélszolgálat
10.1.

Ügyfélszolgálat

Az ügyfelek száma 2011-ben 63 f volt.
Az ügyfelek a legkülönböz bb, intézményünket érint kérésekkel fordulnak hozzánk.
Többnyire egyetemtörténettel, volt oktatókkal, hallgatókkal kapcsolatos információk,
életrajzok, fényképek keresése a kérések tárgya. A keresett kérdés megválaszolása sok
esetben egész napos kutatást igényel részünkr l.
Az ügyfélszolgálat keretén belül adjuk ki a nyugdíjazáshoz szükséges hallgatói jogviszony
igazolást is.
Az adatszolgáltatás a levéltári törvény rendelkezése értelmében díjmentes.
10.2.

Kutatás

A levéltárunkat 2011-ben 15 kutató kereste föl (23 kutatási eset).
Összesen 5 db írásbeli kérelem volt, ezekben az esetekben mi végeztük el a kutatást, melynek
eredményét írásban elküldtük.
Az egyetemtörténeti kutatások mellett évr l évre többen végeznek (vagy kérnek írásban)
családfakutatást.

11. Gy jt terület felügyelete
Ebben az évben a Gazdasági F igazgatóság iratkezelését ellen riztük. Az iratkezelés az
el írásnak megfelel , hiányosságot nem tapasztaltunk. Az „A” épület alagsorában rzött régi
iratok sorsa 2012-ben, az idén elvégzett el készít munkálatok után, megnyugtatóan
rendez dik.
12. Állományvédelem
12.1.

Iratanyagok fert tlenítése

A rendezés során fert tlenít oldattal kezeltük a levéltári értékkel bíró penészes, gombás
fert zött iratokat.
12.2.

Állományvédelmi könyvkötés

NKA pályázati támogatással 2011-2012-ben sor kerül a selmecbányai m. kir. Bányászati és
Erdészeti Akadémia 7 db (1885.; 1889.; 1890.; 1891.; 1895.; 1896.; 1907. évi)
iktatókönyvének (beadványi jegyz könyvek) állományvédelmi könyvkötésére.
A rossz állapotban lév , málló, esetenként hiányos borítójú iktatókönyvek a Nyugatmagyarországi Egyetem legrégebbi iratanyagának segédkönyvei (1. fond. Selmecbányai
Bányászati és Erdészeti Akadémia 1848-1920). Az ebb l az id szakból ránk maradt
(Selmecbányáról átkerült) iratanyag nagyon hiányos, sok esetben maga a segédkönyv az
egyetlen levéltári forrás.
13. Pályázatok
A levéltárak részére 2011-ben az NKA Levéltári Kollégiuma írt ki pályázatokat.
2011. évben 2 új nyertes pályázatunk volt, a Központi Levéltár, illetve a SEK Levéltár
részére. A támogatás összesen 380.810 Ft.
A pályázatokat a kari levéltárak részére is a Központi Levéltár írja és adja be.
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14. Informatikai eszközök b vítése
A levéltárban lév fotóanyag digitalizálásához 2011-ben egy Epson Perfection V600
Photoszkennert szereztünk be saját er b l, mely fotó és dia szkennelésére egyaránt alkalmas,
6400 dpi * 9600 dpi maximális felbontásban.
15. Kutatási tevékenység
2011 els hónapjában „Az egyetem épületei Selmect l Sopronig” cím építéstörténeti
kiállítás befejez
munkáit végeztük (poszterek végleges szövege, elrendezése,
nyomdatechnikai feladatok, meghívók, ismertet k készítése, filmanyag elkészítése, stb.). A
kiállítást január 28-tól február végéig lehetett megtekinteni az Erdészeti Múzeumban.
(B vebben ld. a Közm vel dési feladatok fejezetben.)
2011-2012-ben ünnepeljük az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés (Ágfalvi csata) és a
soproni népszavazás 90. évfordulóját. Erre az alkalomra ifj. Sarkady Sándor könyvtári
f igazgató és Szemerey Tamás f munkatárs a f iskolások szerepét feldolgozó és méltató
kiadvánnyal készül 2012-ben, Levéltárunk a fontosabb eseményeket megörökít kiállítással
járul hozzá a megemlékezéshez. 2011-ben az el készít munka során Gy r-Moson-Sopron
Megye Soproni Levéltárának teljes népszavazási iratanyagát kutattuk. Átnéztük a korabeli
soproni és ausztriai napilapokat, hetilapokat az ágfalvi csatára és a népszavazásra
vonatkozólag. A Gy r-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárából kölcsönzött iratanyagot
digitalizáltuk. Átnéztük a Központi Levéltár ide vonatkozó iratanyagát is, valamint
összegy jtöttük a korábban megjelent kiadványok listáját.
Vadas Jen az m. kir. bányászati és erdészeti f iskola rendes tanára, az erdészeti tudományos
kutatás megteremt je személyi hagyatékát 1971-ben és 1975-ben ajándékozta az Egyetemnek
Miszory Franciska, Vadas Jen unokája. A hagyaték 2005-ben került a Levéltárba. A
rendkívül gazdag és a család több ágára kiterjed anyag részletes feldolgozása ebben az évben
kezd dött meg.
Sági Éva - szükség szerint igénybe véve a kutatási napokat – doktori disszertációja
befejezésén dolgozott (Téma: Sopron településszerkezetének és zöldfelületi rendszerének
vizsgálata, a történeti szemlélet
fejlesztés lehet ségei, készült Cziráki József
Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Faszerkezetek doktori programjában.
Témavezet : Winkler Gábor, az MTA doktora). A dolgozatot október végén leadta, a Doktori
Tanács bírálatra kiküldte.
16. Közm vel dési feladatok
16.1.

Kiállítás Sopronban

Az „Az egyetem épületei Selmect l Sopronig” cím építéstörténeti kiállítás 2011. január
28-án nyílt meg Sopronban, az Erdészeti Múzeumban.
Az egyetem épületeit 33 nagyméret (90*1,35 cm) poszteren mutattuk be.
11 db poszter készült a selmecbányai épületekr l és 22 db a soproni épületekr l, beleértve a
gyakorlati oktatási helyszíneit, a kollégiumokat és a diákélet színtereit is. Mindkét helyszín
els poszterén áttekint térkép található, melyen szerepelnek az épületek névvel, utcanévvel
együtt.

A poszterek tematikája:
•

Rövid szöveges ismertet az épülettel kapcsolatos legfontosabb ismérvekr l.

•

Fotók az egykori és jelenlegi épületr l, az épületbels r l, tantermekr l, szertárakról,
gy jteményekr l, laborokról, hallgatókról és dolgozókról stb.

•

Az épület tervrajza (minden épületr l van, de nem mindenütt fért rá a poszterre).

•

Levéltári dokumentumok (építési naplók, levelezések, korabeli képeslapok, újságok,
meghívók, stb.).

A kiállításon számítógépes nagyméret monitoron, folyamatos filmvetítéssel mutattuk be
azokat a dokumentumokat (fotók, levéltári iratok, stb.), amelyek nem fértek rá a poszterekre,
de fontosak, érdekesek vagy különlegesek voltak.
A kiállított poszterek
Selmecbánya: 1735-1918
1. Bevezet (Selmecbánya térképpel)
2. A bányászati oktatás els épületei
3. Az erdészeti oktatás els épületei
4. Fritz-ház
5. Erdészeti Palota
6. Bányászati Palota
7. Kémia Palota
8. Vaskohászati laboratórium
9. Kisiblye
10. Botanikus kertek
11. Ifjúsági élet helyszínei: Köri ház, kocsmák
Sopron: 1919-2010
1. Átnézeti térkép
2. Károly laktanya
3. Honvéd f reál épületei
4. „A” épület
5. „B” épület 1.
6. „B” épület 2.
7. „C” épület
8. „D”épület
9. „E” épület
10. „F” épület
11. Könyvtár, m emlékkönyvtár
12. Kisebb épületek:
a. Mintatáró
b. „G”épület (papíriparos)
c. Faipari tanm hely
13. Botanikus kert
14. Botanikus kerten kívüli épületek:

a. Erdészeti gépm hely
b. „GT”
c. „P”épület (Erzsébet-kert)
15. Közgazdaságtudományi Kar
16. Alkalmazott M vészeti Intézet
17. Benedek Elek Pedagógiai Kar
18. Erdészeti Múzeum
19. Kollégiumok: Szent Imre Kollégium, RK, UK, Diákszálló (LUK, VUK), BPK
20. Ifjúsági élet színterei: Köri ház, KISZ-ház
21. Sportélet
22. Új épületek (Kutató Laboratórium, Tudományos Központ)
16.2.

Vándorkiállítás

A kiállítás részben vagy egészben más helyszíneken is bemutatásra került:
•

Székesfehérvár NymE Geoinformatikai Kar: 2011. 03.16-05.01.
-

GIS Open Konferenciához kapcsolódóan (250 f résztvev vel), 03.16.-03.18.

-

XXI. Selmeci Diáknapok (Sopron, Miskolc, Dunaújváros hallgatói), 04.28.05.01.

-

A NymE Geoinformatikai Kar kérésére 2 további posztert készítettünk,
amelyek a székesfehérvári oktatási épületek, a sukorói mér bázis, a bodajki
Továbbképz Központ valamint a Kollégium építéstörténetét mutatják be Dr.
Engler Péter tanszékvezet úr írott és fényképes anyaga alapján.

•

•

Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás (FeHoVa)
-

A Hungexpo Budapesti Vásárközpontjában. 2011. 03. 17-20.

-

A FeHoVa-n résztvev Erdészeti Múzeum 2 posztert állított ki Budapesten.

Miskolci Egyetem Levéltára: 2011. 11. 23. – 2012. 03.

17. Egyéb tevékenységek
17.1.

-

Bizottsági munka
Magyar Fels oktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) elnökségi tag

-

MTA Egyetemtörténeti Albizottság

-

MFLSZ Múzeumi Bizottság

-

MLE Oktatás és Tudománytörténeti Bizottság

-

NYME Közgy jteményi Bizottság

-

MLE tagság

17.2.

Események, egyéb tevékenységek

Gy r-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a Soproni Tudós Társaság Történettudományi
Szakbizottsága és a Sopron városban m köd közgy jtemények 2011. november 8-án 6.
alkalommal rendezték meg sikeresen közgy jteményi napjukat. Az idei konferencia
tematikája a "személyes történelem, hagyatékok, naplók, visszaemlékezések" volt. A
szakemberek a közgy jteményekben rzött hagyatékok segítségével és felhasználásával
mutatták be a város történetében jelent s szerepet játszó személyek életútját és a családok
történetét. A Központi Levéltár képviseletében Szemerey Tamásné Dr. tartott el adást Vadas
Jen r l.
A 2011. szeptember 23-ai Kutatók Éjszakáján az alábbi programokkal vártuk az érdekl d ket:
•
•
•
•
•
•
•

Szemerey Tamásné Dr. – Sági Éva: Egyetemi épületek anno és most (I. emeleti
el adó: 18.00 és 20.00)
"Az egyetem épületei Selmect l Sopronig" építéstörténeti kiállítás
"Rakd össze és keresd meg a poszteren!" Kirakó kicsinek és nagyoknak (I. emelet Levéltár)
Egyetemtörténeti Kvíz (I. emelet – Levéltár - folyamatos)
„Itt végzett a nagypapám”.... Családfakutatás (I. emelet – Levéltár)
„Keresd meg az ismer söd”régi fotók az egyetemi életb l (I. emelet – Levéltár folyamatos)
Esti séta az egyetemi levéltárban (Levéltár – folyamatos)

A Magyar Fels oktatási Levéltári Szövetség 2011. augusztus 29. és 31. között, Pécsett tartotta
éves vándorgy lését, ahol a PTE Egyetemi Levéltára fogadta a résztvev ket. A
vándorgy lésen elhangzott el adások két, id szer téma köré csoportosultak: a levéltárak
szerepe a fenntartók arculatformálásában, illetve az egyetemi autonómia fogalmának
változása a 19. századtól napjainkig. Mindkét levéltárosunk részt vett a rendezvényen.
Az MLE (Magyar Levéltárosok Egyesülete) 2011. június 20-22. között, Balatonfüreden
tartotta éves vándorgy lését, melyen Sági Éva és Szemerey Tamásné Dr. is részt vett.
Szemerey Tamásné Dr.: TDK dolgozat küls bírálat
(A Nyugat-magyarországi Egyetem Erd mérnöki Kara Kari Tudományos Diákköri
Konferencia Sopron, 011. 12. 07. )
A dolgozat szerz je: Folcz Ádám
A dolgozat címe: A kocsánytalan tölgy mikorrhizálódásának összehasonlító elemzése
csemetekertben és erd állományban
Sági Éva: szakdolgozat küls bírálat
(A Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara Építéstani Intézet)
A dolgozat szerz je: Pék Tamás környezetmérnök jelölt
A dolgozat címe: Aranyhegy városrész fejlesztésének bemutatása
17.3.
Oktatás
Sági Éva: 2011/2012. tanév 1. félév: Városi zöldterületek, zöldfelületek témában 2-2 el adási
óra: Környezetmérnök BSc. (Városépítés és m emlékvédelem tantárgy), Épít m vész MA
(Településtervezés tantárgy)
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