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1. Könyvtári hálózat
1.1 Összefoglaló adatok
A felsőoktatási könyvtárak missziója/küldetése, hogy elősegítsék az intézményben folyó
oktató-kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet, biztosítsák az információhoz
és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, továbbá támogassák a hallgatókat a
szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges
jártasság és készség megszerzésében. A könyvtár minősítése és elismertsége
nagymértékben függ attól, hogy olvasóival, a fenntartóval, társadalmi környezetével
milyen kapcsolatot alakít ki, milyen képet „vetít” és fogadtat el önmagáról.
Tagkönyvtárak:
 Központi Könyvtár – Sopron - http://ilex.efe.hu
 Apáczai Csere János Kar Könyvtára – Győr - http://www.ak.nyme.hu/konyvtar/
 Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára – Sopron http://konyvtar.bpk.nyme.hu/index.php?id=13520&L=1
 Geoinformatikai Kar Könyvtára – Székesfehérvár - http://www.geo.info.hu/konyvtar/
(2014. június 30.-ig)
 Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára – Mosonmagyaróvár http://www.mtk.nyme.hu/index.php?id=371
 Savaria Egyetemi Központ Könyvtára – Szombathely - http://www.bdf.hu/konyvtar/
Szolgáltatások:
 tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés;
 online (EISZ) és helyi adatbázisok, CD/DVD szolgáltatása;
 könyvtárközi kölcsönzés;
 könyvtárhasználat, adatbázis-kezelés, kutatásmódszertan oktatása;
 irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfia, tudománymetria, szelektív
információterjesztés;
 MTMT és egyetemi repozitóriumok (Doktori és Publicatio) koordinálása;
 kiállítások, rendezvények szervezése, rendezése, stb.
Szakirodalom tudományági megoszlása:

Művészet Hittudomány
0,10%
8,00%
Bölcsészettudomá
ny
24,00%

Természettudomá
ny
15,00%
Műszaki
tudomány
15,90%

Orvostudomány
2,00%

Társadalomtudom
ány
15,00%

Agrártudomány
20,00%
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Összkönyvtári statisztikai adatok:
Könyv és egyéb
dokumentum

2002
2004

743183
864 208

Folyóirat
féleség/év

EISZ keretében

591
465

EISZ-en túl
(előfizetett/sajátépítésű)

8
5

39(18/21)
36 (15/21)

Szolgáltatási statisztika:
Kért

2002
2004

Regisztrált olvasó
(fő)

Küldött

1 195
1 390

636
416

12 686
13 668

60

Kölcsönzott
dokumentumok
száma (db)

203 859
159 490

Személyes
használat (db)

Távhasználat (db)

314 377
271 050

48

50
40
30
20

20
12
2 012

10

2 014

0

Az adatokból egyértelműen érzékelhető a hallgatói létszám csökkenése!
A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak tevékeny részesei az Egyetemet érintő valamennyi
akkreditációs, intézményfejlesztési folyamatnak, mint az oktatás/kutatás támogatás
információs bázisai. A könyvtári szolgáltatások minőségi felmérésével, értékelésével, a
működési folyamatok egészére kiterjedő önértékeléssel, adatokkal támasztja alá, teszi teljessé
ezen eljárások dokumentációját. A könyvtárak ennek megfelelően rendelkeznek
Minőségirányítási kézikönyvvel (http://ilex.efe.hu/texthu/mell_4.pdf).
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731 636
650 961

1.2 Infrastrukturális és informatikai helyzet
A könyvtárak külön könyvtári helyiségekkel – olvasói terek, számítógépes termek, raktárak,
szolgálati helyiségek – rendelkeznek, ezen belül is a Központi Könyvtár, valamint a Savaria
Egyetemi Központ Könyvtára külön épülettel. Az elmúlt egy évtizedben jelentős felújítási
munkálatok, új könyvtári részlegek kialakítására került sor, párhuzamosan informatikai
fejlesztésekkel, elsősorban pályázati forrásokból. A folyamat nem ért véget, a további
szükségszerű beruházásokra az egyetem vezetésével együtt keressük a pénzügyi forrásokat.

1.3 Humánerőforrás-gazdálkodás
Az egyetem munkáltatói jogkörű vezetője a Rektor, aki saját hatáskörben a munkáltatói
jogokat átruházta a főigazgatóra a Központi Könyvtár és Levéltár vonatkozásában. A
tagkönyvtárak, fióklevéltárak és gyűjtemények kari hatáskörbe tartoznak.
A könyvtár és levéltár főigazgatói kinevezését pályázat útján újabb 5 évre ifj. Sarkady Sándor
kapta meg.
A könyvtárak dolgozói többségében legalább egy, de nagy részük több diplomával, illetve
szakirányú szakmai végzettséggel, valamint nyelvtudással rendelkeznek. Az országos
átlaghoz és szakmai ajánlásokhoz viszonyítva a könyvtárak dolgozói létszáma alacsony:
- NymE Könyvtárak: 300-500 potenciális könyvtárhasználó/könyvtári alkalmazott.
- Országos átlag és ajánlás: 100-200 potenciális könyvtárhasználó/könyvtári
alkalmazott.1
A nyugdíjazások, leépítések komoly kihívást jelentenek a megmaradt könyvtári, levéltári
munkatársaknak. Az alapszolgáltatások mellett összegyetemi feladatokat is ellátnak (MTMT,
EISZ, Repozitóriumok, Szakdolgozati adatbázisok, stb.), bekapcsolódnak országos egyetemi
projektekbe (MOKKA, Matarka), helyzetükből és feladataikból adódóan szakterületi
koordinációs feladatokat is ellátnak, oktatási tevékenységet végeznek.
Kiemelten kell kezelni az alábbi két kar személyi helyzetét: a Benedek Elek Pedagógiai Kar
és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon 2-2 fő biztosítja a könyvtári
szolgáltatások folyamatosságát, színvonalas ellátását, a BPK munkatársai ezen túlmenően
részt vesznek az MTMT és Publicatio Repozitórium építésében.
A könyvtárak dolgozói rendszeres kutatómunkát végeznek, publikálnak és előadásokat
tartanak, részt vesznek önképzésben, országos és szakmai rendezvényeken, a 7 éves
periódusra jogszabályilag előírt kötelező továbbképzéseken, konferenciákon, hazai és
nemzetközi tanulmányutakon.
(A
humánerőforrás-gazdálkodásra
vonatkozó
egyeztetések
2015.
februárjában
megkezdődtek.)

1.4 Könyvtárak gazdálkodása és működése
A tagkönyvtárak önálló szervezeti egységként, (részben) önálló gazdálkodással és telephellyel
működnek, a Központi Könyvtár szakmai támogatása, irányítása és szakfelügyelete mellett,
eddig kialakított gyakorlatuknak, az egyetemi, kari és könyvtári jogszabályok előírásainak
megfelelően végzik és végezték tevékenységüket. A statisztikai adatok jelentős
állománygyarapodást mutatnak, de a számok tartalmazzák a 2013-14-es évben lezajlott
Talentum projekt keretében beszerzett, állományba vett könyveket, amelyek többsége,
intézeti/kari beszerzés alapján, könyvtári egyeztetés nélkül, az intézeti könyvtárakba került
1

Pl.: SZTE kb.30.000 könyvtárhasználó/132 fő; NymE 11.000 könyvtárhasználó/43fő
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elhelyezésre. (A 2015-ös projekt folyatásában ennek elkerülése érdekében már a pályázat
írásakor megtörtént a könyvtári egyeztetés!)
Valamennyi tagkönyvtár „saját” költségvetésből 100-150,- eFt értékben tudott könyveket
beszerezni, ennél a folyóirat szerzeményezés adatai jobb értékeket mutatnak, de ugyancsak
csökkenőek.

1.5 Elektronikus információszolgáltatások
Helyi építésű állományi adatbázisaink csatlakoznak és beépülnek az országos könyvtári
informatikai rendszerbe: MOKKA (Corvina rendszerben dolgozó könyvtárak (BPK, KKL,
MÉK) egyidejű feltöltés, Aleph rendszerben dolgozó könyvtárak (AK, SEK) időszaki
feltöltés). A Központi Könyvtár szakkönyvtári jellegének megfelelő szakterületek - erdészet,
faipar, geodézia és vadgazdálkodás - teljes körű, országos és nemzetközi szintű információs
szolgáltatásait, valamint a további szakok és határtudományok szakirodalmi szolgáltatásait
biztosítja: ODR lelőhely-adatbázis.
Konzorciumi kereten belül az elérhetőség biztosított a felsőoktatási és akadémiai könyvtárak
együttműködésének eredményeként az EISZ keretében előfizetett (Web of Science, Scopus,
Science Direct, EBSCO, Springer, Akadémiai folyóiratok) adatbázisokhoz. A Központi
Könyvtár és a tagkönyvtárak honlapjain részletes információk találhatók a részben saját
erőforrásból, részben konzorciumi megállapodásokból biztosított adatbázisok elérhetőségéről
(http://ilex.efe.hu).
A tagkönyvtárak részt vállalnak a MATARKA adatbázis feltöltésében.

1.6 Oktatás/kutatás támogatás: MTMT – Egyetemi Repozitóriumok
A Központi Könyvtár központi szerepvállalása mellett a tagkönyvtárak munkatársai, egy
esetben a Doktori Iskola előadója végzi a Magyar Tudományos Művek Tára
koordinációs/adminisztratív/ellenőrzési tevékenységeket.
Az Egyetem MTMT intézményi feladatait továbbra is színvonalasan látja el, köszönhetően
többek között a hálózati kialakításnak (http://ilex.efe.hu/texthu/koord_mtmt.html),
együttműködve az MTA MTMT Központtal, segítve a doktori és pályázati (pl. OTKA,
Bolyai, stb.) eljárásokat.
Az MTMT-TÁMOP pályázat keretében lehetőség nyílott egyetemünk számára is az
Egyetemi Repozitóriumok kialakítására. Mindkét repozitórium az MTA által felállított
Repozitóriumi Minősítő Bizottság 2015. január 22-diki döntése értelmében elnyerte a
„Minősített repozitórium” értékelést: https://www.mtmt.hu/minositett-repozitoriumok
A Doktori Repozitórium – http://doktori.nyme.hu – ma már a doktori eljárások szerves
részét képezi. Megtalálható benne valamennyi egyetemünkön született doktori értekezés
2002-ig visszamenőleg, folyamatos az értekezések DOI számmal való ellátása, amely szoros
együttműködésben történik a Doktori iskolák előadóival, az MTA Könyvtárával és MTMTvel.
Befejeződött a Publicatio Repozitórium tesztelése – http://publicatio.nyme.hu -, amely első
lépcsőben a NymE által kiadott tudományos folyóiratok közleményeit – külön szerződés
alapján a szerkesztőségekkel -, majd az Egyetem további tudományos publikációit
(konferenciaközlemények, kutatási zárójelentések, stb.) fogja tartalmazni, teljes szövegű
elérhetőséggel, külön szabályozás alapján.
Megj.: Az egyetem, vagy társkiadóként kiadott folyóiratok - kiemelten a minősített
tudományos folyóiratok (akadémiai osztálylistások - DOI számmal történő ellátása - vállalás
szerint - folyamatban van, ezek az akadémiai REAL repozitóriumba is bekerülnek.
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A SEK és az AK a SEK koordinálásában fejlesztett, épített és koordinált Egyetemi
Tudástárba tölti fel szakdolgozatait, a jogszabályoknak megfelelően korlátozott eléréssel.
Az oktatás/kutatás támogatás kiemelt részét képezi a napra kész szakmai információ
szolgáltatás hagyományos és/vagy elektronikus úton, a saját építésű, az előfizetett
adatbázisok, ajánló információs források összeállítása és közlése, s amelynek egyik
legmagasabb szintű formája a könyvtárközi kölcsönzés.
Valamennyi tagkönyvtár képzést folytat könyvtárhasználat, szakirodalmi ismeretek,
kutatásmódszertan, információkeresés és -közlés témakörben.

1.7 Kutatási, oktatási és publikációs tevékenység
- Bibliográfiai kutatások;
- Könyvtári automatizálás, közös katalogizálás;
- Egyetem-, könyvtár- és helytörténeti kutatások;
- Könyvtármenedzsment és marketing;
- Szakirodalmi ismeretek és kutatásmódszertan, Információkeresés és –közlés oktatása.
Valamennyi tagkönyvtárban folyik az oktatás és kutatás támogatására témafigyelés,
szakbibliográfia készítés.
Az elmúlt években rendszeresen jelennek meg valamennyi könyvtár munkatársaitól
különböző szakmai kiadványok, cikkek, tájékoztatók, cikkek, tanulmányok. Rendszeresen
részt vállalunk különböző szakmai rendezvényeken előadásokkal.

1.8 Minőségfejlesztés
A 2003-ban megindított projekt keretében először a Központi Könyvtárban készült teljes körű
teljesítménymérés, párhuzamosan a tagkönyvtárakban elégedettségi vizsgálat, majd 2006-ban,
ill. 2008-ban már valamennyi szakmai minőségbiztosítási alapelvet figyelembe véve közösen
végeztük el a felméréseket. A Szenátus jóváhagyta a könyvtárakra vonatkozó 2008-ban
elkészült Minőségirányítási kézikönyvet, s ennek megfelelően továbbra is minden évben
elvégezzük a dolgozói teljesítménymérést, valamint az elégedettségvizsgálatokat kérdőíves
formában. Jelenleg folyamatban van az egységes, egyetemi EvaSys-rendszerre történő átállás.
2012 szeptemberétől sikeres TÁMOP pályázatnak köszönhetően ismét biztosított volt a
közgyűjteményi dolgozók továbbképzése 2014 decemberéig, amelynek keretében 47
munkatárs vett részt különböző akkreditált képzésen 85 alkalommal, amelybe bevontuk az
informatikai és MTMT munkatársakat is. Témakörök: Konfliktuskezelés; Könyvtárak
minősítése; Fejlesztő biblioterápia; Konnektivizmus hálózati tudásépítés; Felhasználói
célcsoportok olvasásfejlesztése; Korszerű használóképzés; Tudománymérése – Bibliometria;
Elektronikus tananyagfejlesztés és használtatás; Elektronikus könyv; Alap- és középfokú
nyelvtanfolyamok, több nyelvvizsgával; Csapatépítő tréning 4 alkalommal.
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Szolgáltatások hozzáférhetőségének értékelése:

Nyitva tartás
4,17

Infrastruktúra

Kvtári munkatársak
4,52
segítőkészsége

4,26

4,08

Kvtár szolgáltatásai,
kvtári ellátottság

2. Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára – Sopron
2.1 Rövid összefoglaló
Könyvtárunk feladata az egyetemen folyó tudományos munka, oktatás, kutatás támogatása,
valamint a helyi, regionális és országos szakirodalmi információ-szolgáltatás, egyúttal a
soproni egyetemi karok könyvtára.
Központi Könyvtárunk tagja számos szervezetnek: részt vállal az Országos Dokumentumellátási Rendszer2 tevékenységében. Informatikai rendszere csatlakozik és beépül az
együttműködő tagkönyvtárakkal és szakkönyvtárakkal együtt az országos könyvtári
rendszerbe – MOKKA3 – valamint az országos lelőhelyjegyzék nyilvántartásba.
A könyvtár gyűjtőköre kiterjed az oktatott szakok (erdészet, faipar, geodézia,
vadgazdálkodás) mellett az elmúlt évtizedekben megindított szakok (környezetvédelmi,
papíripari, művészeti, gazdasági, mérnöktanári, szakmérnöki továbbképzések, stb.) hazai és –
válogatva – nemzetközi irodalmának beszerzésére, úgy mint: erdészet, faipar, bútoripar,
vadászat, vadgazdálkodás, növénytan, állattan, biológia, geodézia, környezetvédelem, talajtan,
papíripar, közgazdaságtan, társadalomtudomány, természettudomány, belsőépítészet,
művészet és a kapcsolódó tudományok (fizika, kémia, géptan, természetvédelem,
területrendezés, hely- és egyetemtörténet).
Állományunk elektronikus feltárása visszamenőleg folyamatos, jelenleg a forgó (un.
kölcsönzött) állomány 100 %-a feltárt, s a TÁMOP 3.2.4 projekt és annak folytatása
keretében már elvégzett munka keretében a raktári állományok feltártsága eléri a 90 %-os
szintet.
A könyvtári munkafolyamatok a szerzeményezési modulon – jelenleg folyamatban - kívül
számítógépes rendszerben történnek, 24 órás könyvtári szolgáltatásokat biztosítva többek
2
3

http://odr.lib.klte.hu
MOKKA = Magyar Országos Közös Katalógus: http://webpac.mokka.hu:8080/WebPac/CorvinaWeb
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között: adatbázisok, információk, kölcsönzés hosszabbítás, Sajtófigyelő, Erdészeti Tallózó –
ingyenes ill. előfizethető –, PhD adatbázis stb.

2.2 Humánerőforrás-gazdálkodás: Szervezeti struktúra, munkaszervezés
A létszámcsökkentés miatt jelentősen megváltozott a könyvtári alkalmazottak szerepköre,
átvállalásra kerültek az eltávozott munkatársak feladatai, amely érintette a nyitva tartást, de
messzemenőkig igyekeztünk a szolgáltatások színvonalát fenntartani, lehetőség szerint egyre
szélesebb körű informatikai alapú szolgáltatásokat bevezetni (24 órás szolgáltatások, amelybe
beletartoznak a kölcsönzési és elektronikus szolgáltatások biztosítása az EIK
együttműködésével, mint EISZ otthoni használat).
Célunk a feladatorientált intézményi struktúra megvalósítása. Ennek megfelelve készítettük
el az Intézményfejlesztési tervben is megfogalmazott belső szervezeti átalakítást, amelynek
elfogadása folyamatban van.

2.3 Gazdálkodás és működés
Az elmúlt két évben jelentősen szűkültek a források, az előírt költségvetési előírásoknak a
folyóiratok lemondásával, könyvbeszerzések felfüggesztésével, személyi költségek
csökkentésével (valamennyi pótlék, legyen az további szakképesítés, vagy nyelvi pótlék
elvonása!) tudtunk eleget tenni, ugyanakkor a könyvtári költségvetésbe került beépítésre az
épületfenntartás (évente megközelítőleg 10.000,- eFt), valamint az összegyetemi adatbázisok
költsége (12-15.000 eFt), utóbbihoz központi költségvetési forrásból 10.000,- eFt támogatás
érkezett 2014-ben.

2.4 Oktatás/kutatástámogatás és egyéb feladatok
A Központi Könyvtár munkatársai látják el a Magyar Tudományos Művek Tára központi
(összegyetemi) és 3 kar koordinátori tevékenységét, valamint az Egyetemi repozitóriumok
(Doktori és Publicatio) szakmai irányítását.
Magas színvonalú támogatást nyújtanak különböző primer és szekunder kutatások
szakirodalmának feltérképezéséhez, témadokumentációjához.
Erdőmérnöki, Simonyi Károly és Közgazdaságtudományi Karon Helytörténeti ismeretek,
Információkeresés és –közlés, Szakirodalmi ismeretek és Kutatásmódszertan, valamint
könyvtárhasználati ismeretek oktatása.
A Savaria Egyetemi Központ több hallgatója végezte könyvtárunkban a nyári illetve évközi
gyakorlatát.
Munkatársaink szakmai tanácsadók - többek között - a Soproni Erzsébet Kórház (MTMT
intézményi koordinátor is), az ERTI vonatkozásában, segítik az OEE könyvtárának szakmai
munkáját, az MTMT felkérésére részt vesznek az akadémiai doktori és akadémiai tagságok
publikációs anyagainak előkészítésében/ellenőrzésében. Rendszeres tréningeket tartanak az
MTMT koordinátoroknak, s igény szerint kari szervezésekben oktatóknak, kutatóknak. A
TÁMOP továbbképzési, az MTMT-TÁMOP és Egyetemi Repozitóriumok projekteket
koordinálták és koordinálják.
A Központi Könyvtár munkatársai képviselik az egyetemi könyvtárakat különböző
országos és szakmai fórumokon, előkészítik az egyetemi dokumentumokhoz, döntéselőkészítéshez, akkreditációhoz, stb. az összkönyvtári adatokat, anyagokat.
A Központi Könyvtár munkatársai látják el a NymE Kiadó koordinációs tevékenységét, az
erre vonatkozó beszámoló a Kiadói Tanács hatáskörébe tartozik.
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2.5 A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 46. Vándorgyűlése
2014. július 17-19. között a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára, az
Egyetem támogatásával, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével együttműködve rendezte és
szervezte az MKE 46. Vándorgyűlését Sopronban több mint 800 fő részvételével. A kiváló
szervezést, megvalósítást a Központi Könyvtár és Levéltár munkatársai a Gazdasági
Főigazgatóság, a Ligneum, az Universitas Fidelissima Kft. és az Egyetem valamennyi érintett
munkatársának (Központi szervezeti egységek, Gyűjtemények, stb.) együttműködése
garantálta.
A rendezvény szervezése és lebonyolítása kivívta a könyvtáros szakma legmagasabb szintű
elismerését mind hazai, mind nemzetközi szinten. Köszönet illeti valamennyi közreműködőt!

2.6 Változások - 2015
2015 a változások éve. Változik az Egyetem, ezen belül is a karok, intézetek, szervezetek
helyzete, elfoglalt helye a felsőoktatás hierarchiájában, s ez alól nem kivételek az oktatást,
kutatást támogató, információszolgáltatást biztosító un. „háttérintézmények”, a könyvtárak
sem. A régi alapok, ugyanakkor új struktúra megköveteli, hogy újra gondoljuk céljaink
megvalósításának módjait és lehetőségeit. Mindehhez elengedhetetlen az együttműködés, gondolkodás, amiben úgy gondoljuk, hogy a könyvtárak, a könyvtári munkatársak olyan
értékű tapasztalattal, hivatástudattal rendelkeznek, amelyek erősítik az Egyetem
célkitűzéseinek minden szinten és minden formában való megerősítését.

Összeállította:
Tompáné Székely Zsófia könyvtári informatikus és a Központi Könyvtár munkatársai
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Központi Levéltár

1. Általános adatok
1.1 Munkatársak
Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető
Dr. Sági Éva levéltáros
A Központi Levéltár a Központi Könyvtárral közös szervezeti egységben, a levéltári szakmai
munkát illetően önálló egységként működik.
A szakmai vezetést a levéltári törvénynek megfelelően a kinevezett levéltárvezető látja el.
Munkáltatói joggal a 2013-2014. években ifj. Sarkady Sándor, a Központi Könyvtár és
Levéltár főigazgatója rendelkezett.
Dr. Sági Éva levéltáros 2012. március 1-től a kötelező megtakarítások miatt 2014. december
31-ig 4 órás, részmunkaidős alkalmazásban volt.
Ez az állapot levéltárunkat nehéz helyzetbe hozta, mert az alapvetően kötelező levéltári
feladatokon túl végzendő munkák között, munkaerő hiányában, rangsorolnunk kellett.

1.2 Székhely-változás 2014-ben
A Központi Levéltár, 1984-ben a megalakulásakor, a Központi Könyvtár épületében, annak
raktártérben kapott helyet. Az évek múlásával az iratanyag olyan mértékben gyarapodott,
hogy a dobozokba rendezett levéltári anyag sem fért el, új iratokat átvenni hely hiányában
lehetetlenné vált.
Ezen a helyzeten segített az Egyetem, amikor 2003-ban a GT épületének alagsorában lévő
egykori géptan gyakorlati termet felújította számunkra. NKA pályázati támogatással korszerű
állványokat szereztünk be és kialakítottunk egy megfelelő levéltári raktárt, ahová az iratok
nagyobb részét elhelyeztük. Az irodáink és a leggyakrabban kutatott iratok (az Egyetem 18621949 közötti iratai, a tanácsülési jegyzőkönyvek és a Rektori hivatal iratai) továbbra is a
Könyvtár épületében lévő helyiségeinkben maradtak.
Időközben a GT alagsorában a FAIMEI elköltözésével több helység szabaddá vált.
Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úr 2013-ban 4 kiürült helységet felajánlott a levéltárnak, azzal
a céllal, hogy a levéltár teljes anyaga együtt legyen.
2014. év során az őszre tervezett költözködés előkészítése – a mintegy 100 ifm dobozolt
iratanyag, a több szekrényt megtöltő dokumentációs anyag, valamint az irodáink költöztetési
sorrendjének és ottani elhelyezésének megtervezése, a költözéssel kapcsolatos ügyintézés,
később a pakolás és dobozolás, különösen a szokásos levéltári munka elvégzése mellett –
minden energiánkat lekötötte.
A költözködést egyetemi segítséggel - Universitas Fidelissima kft.- 2014-ben megkezdtük, év
végére 3 nap alatt a levéltári anyag kétharmada átkerült.
Az új helységeink falai a felújítás ellenére is nedvesedni kezdtek, ezért az Egyetem 2 db
párátlanító készüléket szerzett be számunkra. Reméljük, ez a megoldás hosszú távon beválik.
Számításaink szerint 2-3 nap alatt a maradék iratok, szekrények és polcok, számítástechnikai
berendezések, irodabútorok átvihetők. Véglegesen akkor tudunk átköltözni, amikor eldől,
hogy hol lesz a levéltár irodája. 2015 első negyedévére szeretnénk befejezni a költözést.
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Átmeneti levéltári rend az új helyen

Hová tegyük a többi dobozt?

Berendezkedünk…

1.3 Levéltári hálózat
A Központi Levéltár az egyetemi levéltári hálózat központja.
Feladata a levéltári hálózatban:
 a távoli karokon létrehozott telephelyek szakmai irányítása,
 a NEFMI (korábban OKM) részére a Kulturális Statisztikai Jelentés összesítése és
elküldése;
 a pályázatok benyújtása – egyezetve a telephelyekkel –, az elnyert pályázatok
koordinálása, végrehajtása és elszámolása.
Az egyetemi levéltári hálózat tagjai:
 NYME Központi Könyvtár és Levéltár (1984)
 NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Levéltára (NYME MÉK Kari
Levéltár) (2005)
 NYME Savaria Egyetemi Központ Levéltára (NYME SEK Levéltár) (2008)
Alapvető adatok
A levéltárak működését alapvetően
 az iratállomány terjedelme (ifm)
 az éves iratgyarapodás (ifm)
 a rendezett iratanyag mennyisége (ifm)
 a kutatási segédletek készítése,
 a kutató- és ügyfélszolgálat adatai jellemzik.



2. Az iratállomány jellemzése
A Központi Levéltár iratállománya a 2014. év december 31-én 618,08 ifm volt.
(ifm: iratfolyóméter: egy iratfolyóméter mennyiségű az a levéltári iratanyag, amely
lapjával egymásra vagy egymás mellé téve egy méter hosszú. ).
Ebből rendezett: 608,98 ifm, rendezetlen: 9,1 ifm.
Az iratállomány felosztása: 47 fond, 91 állag.
Az iratanyag évköre: 1827-2014.

3. A levéltári anyag gyarapodása
3.1 Iratgyarapodás
2013-ban 19,8 ifm, 2014-ben 21,16 ifm, összesen 41,4 ifm iratot vettünk át.
Sorszám
1.
2.

Levéltári
jelzet
5/g
7.

3.

8/b

4.
5.
6.
7.

9/c
9/g
17.
35.

8.

50/d

9.

75.

10.
500/d
Összesen:

megnevezése

A levéltári anyag
évköre

Belső ellenőrzések
Gazdasági Főigazgatóság
iktatott iratai
Hallgatói törzskönyvek,

1976-2006
1971-1987

terjedelme
(ifm)
2,04
8,95

1998-2004

0,42

Záróvizsga jegyzőkönyvek
Habilitáció
Tantervek, programok
Vadgazdálkodási és
Gerinces Állattani Intézet
iratai
Faipari Mérnöki Kar
Dékáni Hivatal iratai
Mátyás Vilmos személyi
hagyatéka
Hallgatói személyi
iratgyűjtők
Közgazdaságtudományi
Kar

1994-1999
2003-2014
1974-2000
1960-1978

0,15
2,31
0,79
6,5

2003-2004

0,48

1911-1986

1,56

2002-2012

17,76
41,4 ifm

Roller Kálmán személyi hagyatéka
2014-ben egy NKA pályázati lehetőség kapcsán (Külföldön található, s a magyar művelődésés tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének,
hazaszállításának és közgyűjteményben történő elhelyezésének, az Ithaka-program keretében
megvalósuló támogatására.) felvettük a kapcsolatot Roller Istvánnal, Roller Kálmán egykori
dékánunk Kanadában élő fiával. Ő már korábban bejelentette a Magyar Nemzeti Levéltárnak,
hogy Édesapja hagyatékát szívesen levéltárba adná Magyarországon. A hagyaték értékes
iratokat és dokumentumokat tartalmaz 1956-ból és az azt követő évekből, pl. Roller Kálmán
levelezése Dr. Heinrich Drimmel oktatásügyi miniszterrel, amit kérésünkre 2014-ben
megkaptunk.

A Roller-család által jelenleg is folyik a gazdag hagyaték rendszerezése és az iratok
digitalizálása. Az iratok többsége digitális formában a Kanadai Nemzeti Levéltár Roller
Kálmán fondjába is bekerül.
Levéltárunk az eredeti iratok mellett, digitális formában is megkapja a hagyatékot, várhatóan
2015 folyamán.
Roller István nagyvonalúan a hazaszállítás költségeit is vállalta, amiért nagyon hálásak
vagyunk neki.

3.2 Dokumentációs anyag
Az ún. „dokumentációs anyag” gyűjteményünk az elmúlt két évben 16 tétellel gyarapodott.
Ebbe a gyűjteménybe kerül minden olyan irat, fénykép, különböző események média-anyaga,
kézirat, stb., ami nem sorolható be a szorosan vett levéltári anyagba, de egyetemtörténeti
szempontból értékes. Levéltárunk a dokumentumok többségét jelenleg egykori kollégáktól
vagy magánszemélyektől kapja ajándékba.

Sor-szám

Átadó szerv,
személy

Megnevezés

Évkör

Terjedelem

jelzet

1.

Prof. Dr. Faragó
Sándor

2012.12.13.

1 lap

D/1/2013

2.

Dr. Rohonyi Pál

1949

3 lap

D/2/2013

3.

Dobay Pál

Emléklap a bányászati
kohászati szakemberképzés
akadémiai szintre emelésének
250. évfordulója alkalmából
(Miskolc)
Rohonyi Antal szig. em.
szigorlati írásbeli feladata
Az Erdőmérnöki Főiskola
meghívója az 1961. évi
Ballagásra és Valétabálra
Stierand Jenő emh
névjegykártyája (1950)
Soproni Egyetem
Szakalapítási kérelem
okleveles könnyűipari
mérnöki szakra.
Nappali tagozatos képzés
Vitéz Szekeres Károly, a tatai
Eszterházi uradalom
főerdésze, a MEVME utolsó
elnökének élete
(I. B. nagyapja)
MEVME jelvény
(utángyártott)
Új adatok Wilckens H. D.
életéhez és munkásságához
Kárpáti László levelezése Dr.
HEINRICH DRIMMEL
miniszter úr posztumusz
kitüntetésével kapcsolatban
Mezőgazdasági kiállítás
soproni anyagai
Levél Kocsis Tibor részére az
Erdőmérnöki Főiskola
Diákotthonától

4.

Dr. Winkler
András

5.

Inokai Balázs
erdőmérnök

6.

Dobay Pál

7.

Leipold Árpád

8.

Rektori Hivatal

9.

Dr. Winkler
András
10.
Gratzer Miklós

1961

D/3/2013

1998

1 kötet

D/4/2013

1986-1975

11 oldal

D/5/2013

1 db.

D/6/2013
D/7/2013

2013
(1956)

D/8/2013

Fényképek,
negatívok
1956. jún.
18.

D/9/2013
D/1/2014

11.
12.
13.

Roxer Valéria
NYME Rektori
Hivatal
Bondor István
főosztályvezető

EMK tanévzáró -fotók
3,5"-es floppy

Egyetemi képek
az FVM Agrárvidékfejlesztési Főosztályáról
14.
Tompa Zsoltné
A 2014-ben tartott
Központi Könyvtár
Könyvtáros Vándorgyűlés
relikviái
15.
Kiss Danuta
Dr. Erdős László levele Dr.
Nahlik András részére,
melyben utal arra, hogy 1945ben az oroszok a Vadászat
tanszék fegyvergyűjteményét
1956-ban elrabolták.
MÁSOLAT.
16.
Roller István
Édesapja, Roller Kálmán
levelezése Dr. Heinrich
Drimmel oktatásügyi
miniszterrel

2003

21 db
1 db

D/2/2014
D/3/2014

55 db

D/4/2014

2014

1 db készlet

D/5/2014

2012

1 lap

D/6/2014

2011
(1956.
november)

5 eredeti
levél
digitális
másolata

D/7/2104

4. A levéltári anyag rendezése
4.1 Iratrendezés
4.1.1 A 2013-2014. évben átvett iratok rendezése


Középszinten illetve darabszinten rendeztünk 25,41 ifm iratot:
o 5/g Belső ellenőrzések (1976-2006)
o 8/b Hallgatói törzskönyvek (1998-2004)
o 9/c Záróvizsga jegyzőkönyvek (1994-1999)
o 9/g Habilitáció (2003-2014)
o 17. Tantervek, programok (1974-2000)
o 36. Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet iratai (1941-1990)
o 50/d Faipari Mérnöki Kar iratai (2003-2004)
o 75. Mátyás Vilmos személyi hagyatéka (1911-1986)
o 500/d Hallgatói személyi iratgyűjtők (2002-2012)



Alapszinten rendeztük a Gazdasági Hivatal 2014-ben átadott rendezetlen iratait:
o 7. Gazdasági Hivatal (1971-1987)
A Gazdasági Hivatal régi iratainak egy részét az „A” épület alagsorában lévő
helyiségében tárolta. A Gazdasági Főigazgatóság illetékes munkatársaival az iratokat
átvizsgáltuk és elkülönítettük azokat, amelyek levéltárba adandók. A maradék irat, az
irattári terv szerint, 2014-ben selejtezésre került.
Az átvett iratok között voltak azok az iktatott iratok és segédkönyveik, amelyek a
korábban leadott évek anyagából hiányoztak. Besorolásra várnak a már rendezett
iratok közé, és így a fond 2010-ben megkezdett rendezése a közeljövőben
befejeződhet.



35.
Vadgazdálkodási
és
Gerinces
Állattani
Intézet
iratai
A Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet iratainak egy része a nem megfelelő
tárolás során penészes lett, ezért csak előzetes tisztítás és fertőtlenítés után rendezhető.
Ezeket az iratokat átvettük, de elkülönítve őrizzük. A teljesen rendezetlen iratanyag
tisztítása, majd feldolgozása, rendezése hosszabb időt igényel.



75. fond. Mátyás Vilmos személyi hagyatéka (1911-1986)
Elkészült Mátyás Vilmos erdőmérnök hagyatékának rendezése, amely a korábbi
években levéltárba került irataival együtt gazdag forrást jelent a kutatók részére.
A hagyaték a személyére és munkásságára vonatkozó okmányokon, dokumentumokon
kívül tartalmazza a többször kiadott és mindmáig népszerű Erdély útikönyv
tartalmának kéziratait, kézzel rajzolt térképeket, fényképeket, kiterjedt levelezését és
számos kulturális vonatkozású érdekességet. A hagyaték Dr. Mátyás Csaba
professzor úr ajándéka.

4.1.2. Egyéb rendezések


Ellenőrző rendezés
2010-ben kezdtük meg a teljes levéltári anyagunk revízióját, mivel az 1984-ben 2
egyetemi karra kialakított fond- és állagrendszer az Egyetem szervezeti változásai és a
gyűjtőterület jelentős kibővülése miatt elavulttá vált. Új rendszert kellett kialakítani,
ami együtt járt a teljes levéltári anyagunk újbóli felmérésével, sok esetben
átrendezésével.
Az elmúlt 2 évben 91,75 ifm irat (1873-1999) ellenőrző rendezését végeztük el.



Szabályzatok, ügyrendek, órarendek, évkönyvek
Folytattuk a levéltárba különböző helyekről bekerült Egyetemi SZMSZ-ek,
szabályzatok, ügyrendek, órarendek, tantervek, fejlesztési tervek és évkönyvek
egybegyűjtését. A célunk: lehetőség szerint teljes sorozatok összeállítása
mellékletekkel, hiszen főként a korai, csak nyomtatott formában megjelent
szabályzatok sem a Rektori Hivatalban, sem a Dékáni Hivatalokban nincsenek már
meg, viszont a kutatásokhoz gyakran szükség van rájuk.

4.2. A dokumentációs anyag rendezése
 A könyvtártól a korábbi években átvett dokumentációs anyag további feldolgozását
egyéb munkáink miatt nem tudtuk folytatni, az előző évben elkészült részletes
felmérés alapján a végleges rendezést és a dokumentumok leírását később végezzük
el.
 Fotótár
Az egyetemen egykor működő fotólabor archív anyagának jelentős része –
rendezetlenül, csoportosítás nélkül – a Központi Levéltárba került. Az egyetem
vezetőit, egyetemi oktatókat és dolgozókat valamint az egyetemi élet különféle
eseményeit megörökítő fotók, fotónegatívok és diák különleges egyetemtörténeti
értéket képviselnek.
A fotók tematikus rendezésében Mastalír Ernőné Dr. korábbi könyvtári főigazgató
segítségét kértük, aki a fényképeken látható, általunk már nem ismert személyek és
események nagy részét sok esetben sikeresen azonosította. Köszönet illeti a
lelkiismeretesen és odaadóan végzett munkájáért!

5. Selejtezés
A levéltár feladati közé tartozik az Egyetem szervezeti egységeiben történő iratselejtezés
felügyelete. A selejtezés során az alkalmanként felállított Selejtezési Bizottság elkülöníti a
selejtezni kívánt iratokat a maradandó értékűtől. Selejtezési jegyzőkönyvet készít, amit a
Központi Levéltár engedélyező záradékkal lát el, majd ezután megtörténhet az iratok
selejtezése és zárt láncú megsemmisítése.
Az iratértékelés alapja:
 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 31.§.
 2000. évi C. törvény 169.§.
 A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa, és jogelődei által 1981. március 12-én,
illetve 2008. január 29-én jóváhagyott Iratkezelési Szabályzata és melléklete.
Az Egyetem szervezeti egységeiben 2013-ban 3 alkalommal, 2014-ben 7 alkalommal történt
iratselejtezés.
Év
2013

2014

Selejtező szervezet

Selejtezendő irat típusa

1.

Selejtezés
dátuma
05.28.

NYME FMK Dékáni Hivatal

2.

09.16.

NYME-AJK Tanulmányi Osztály

3.

09.16.

NYME-AJK Tanulmányi Osztály

1.

04.21.

NYME Gazdasági Főigazgatóság

2.

05.28.

NYME Gazdasági Főigazgatóság

3.

07.23.

NYME-AJK Tanulmányi Osztály

4.

07.25.

NYME-SEK Tanulmányi osztály

5.

09.08.

NYME-SEK-Gazdasági Hivatal

6.

11.13.

NYME-SEK Tanulmányi Osztály

7.

11.20.

NYME EMK Dékáni Hivatal Tanulmányi
Osztály

Vizsgalapok, oklevelek,
leckekönyvek
Lejárt diákigazolvány
érvényesítő bélyegek
Rontott oklevelek, belívek és
külívek, igazolások, IFO
bizonyítványok
Irattári terv: VIII., III., VII.,
IX. fejezeteiből selejtezve
Az "A" épület alagsorában
tárolt régi iratok selejtezése
VIII. Pénzügyi, gazdasági
vonatkozású iratok
Az "A" épület alagsorában
tárolt régi iratok selejtezése
Oklevél, leckekönyv,
stb.rontott
Oklevelek, leckekönyv,
stb.rontott
VIII. Pénzügyi, gazdasági
vonatkozású iratok
Oklevelek, leckekönyv,
stb.rontott
Rontott diploma, elavult
igazolások

6. Segédletek készítése
A 25,51 ifm közép- és darab fokon rendezett irathoz elektronikus kutatási segédletet, áttekintő
raktári jegyzéket készítettünk. Az ellenőrző rendezés során javítottuk és kiegészítettük a
meglévő raktári jegyzéket, szükség esetén újat készítettünk. Az egyéb elektronikus kutatási
segédletek (adatbázisok) a 7. Digitalizálás fejezetben találhatók.

7. Digitalizálás
7.1 Adatbázisok készítése
 Elhunyt oktatók, kollégák; nekrológok adatbázisa.
 Tanácsülési jegyzőkönyvek napirendi pontjai (mutatókkal), 1915-1918.
Az adatbázisok feltöltése folyamatos. A kutatói számítógépen valamennyi adatbázis
(beleértve a korábban készült hallgatói adatbázist is) elérhető.
Az elkészült adatbázisokhoz felhasználóbarát kezelőfelületet alakítottunk ki. Access
program segítségével, könnyen, egyszerűen, különösebb számítógépes ismeret nélkül is
lekérdezhető minden adat.
 A Faipari Karra beiratkozott hallgatók adatbázisa 1962-1999.
Új adatbázis.
 A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia (1862-1918) hallgatói adatbázisának
összeállítása

A 2013-14. évek során, a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ)
programjaként, elkészült a felsőoktatási intézmények egységes alapú hallgatói
anyakönyvi adatbázisának első szakasza, a kezdetektől 1918-ig. Levéltárunk első
hallgatói anyakönyve 1862. évből való. Az adatbázis elkészítését több éves munka előzte
meg, melynek során tisztáztuk az elvi alapokat és a kitöltéssel kapcsolatos gyakorlati
tudnivalókat. 2013 februárjában tartottuk az utolsó konferenciát, ahol Dr. Szögi László
ismertette az országos egységes hallgatói adatbázis projektet, majd ezt követte a projekt
tartalmi vitája az egyetemi levéltárak, egyházi levéltárak és a határon túli magyar
levéltárak részvételével.
Minden érintett levéltár a megállapodás szerinti azonos rendszerben töltötte ki 2014 első
felében az adatbázist, az összes beiratkozott hallgatóra vonatkozóan, eredeti levéltári
forrásokból. A közös hallgatói adatbázis „összefésülését” külön erre a célra alakult MTA
Egyetemtörténeti kutatócsoport végzi. A kutatócsoport vezetője Dr. Szögi László, az
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár nyugalmazott Főigazgatója. A projekt
megvalósítása az MFLSZ által elnyert NKA pályázat támogatásával történik. A közös
országos adatbázis felkerül a Magyar Levéltári Portálra, ahol megfelelő szabályozás után
a kutatók rendelkezésére áll.
 „AZ ERDÉSZETI FELSŐOKTATÁS 200 ÉVE” c. emlékkönyv 3. kötetéhez készülő
hibajegyzék elkészítése
 A hallgatói adatbázis ellenőrzése, korrigálása
2014. október elején született döntés a kiadó részéről „AZ ERDÉSZETI
FELSŐOKTATÁS 200 ÉVE” c. emlékkönyv hibajegyzékének elkészítéséről és
kiadásáról. Mivel a 771 oldalas 3. kötetet teljes egészében levéltárunk készítette, és ez a
kötet kizárólag adattárakat tartalmaz, ellenőrzése és javítása másfél fős levéltárunkra
extrém terhet jelentett, főként a levéltár költözködése alatt. Eredeti forrásokból (hallgatói
anyakönyvek, államvizsga jegyzőkönyvek, stb.) mintegy 12000 hallgató összes megjelent
adatát kellett ellenőrizni. Sok esetben problémát jelentett most is, és a kötet
összeállításakor is, a források hiánya, vagy hiányossága! Az októberben megkezdett
munkát csak 2015 februárjában tudtuk befejezni.

7.2 Iratok digitalizálása


Vezető testületi ülések jegyzőkönyveinek digitalizálása

2013-ban együttműködési program született Budapest Főváros Levéltára (BFL) és az MFLSZ
tagintézményei között, a felsőoktatási intézmények Vezető testületi ülései jegyzőkönyveinek
digitalizálásáról, az 1945/46-1962/63. tanévek közti időszakban.
2014-ben elkészítettük a digitalizálandó jegyzőkönyvek napirendi jegyzékeit, a BFL által kért
irat leírásokat, paginálást, stb. A szenzitív oldalak megjelölését a digitalizálás után végezzük
el. Kérésünkre a digitalizálás kötet formában történik, tehát a bekötött tanácsülési
jegyzőkönyvek sértetlenek maradnak.
A digitalizált tanácsülési jegyzőkönyvek felkerülnek az Archivportálra, ahol a szenzitív
oldalak kivételével kutathatók lesznek.
*Az 1945-1949 közötti tanácsülési jegyzőkönyvek eredeti példányai a Miskolci Egyetem
Levéltárába kerültek, a nálunk lévő jegyzőkönyvek rossz minőségű másolatok, nem érdemes
digitalizálni. A Miskolci Egyetem Levéltára nem vesz részt a programban, de abban
állapodtunk meg, hogy 2015. évtől kezdődően digitalizálják az összes Miskolci Egyetemi
Levéltárban lévő, eredeti testületi ülési jegyzőkönyvet (1873-1949), ami felkerül mindkét
levéltár honlapjára. A mi levéltárunk évek óta dolgozza fel a többségében kézzel írt, nehezen
olvasható, napirendi pontok nélküli jegyzőkönyveket. A napirendi pontokkal kiegészített,
digitalizált testületi ülési jegyzőkönyvek mindkét levéltár kutatói számára elérhetővé teszik a
legfontosabb egyetemi forrásanyagok egyikét.

7.3 Fotók digitalizálása
A levéltárunkban őrzött fotók digitalizálását az év során folyamatosan végezzük, mindkét
évben jelentősen gyarapítottuk digitalizált állományunkat.

7.4 Digitalizált tervrajzok gyűjteménye
A Központi Levéltárhoz gyakran fordulnak az egyetem különböző épületeinek tervrajzai,
dokumentációi után érdeklődő kutatók. A 2010-ben nyílt épülettörténeti kiállításhoz
kapcsolódó gyűjtés során számos tervrajzot szkenneltünk be az egyetemi, a Magyar Nemzeti
Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának iratanyagából. A Levéltár
honlapján nyilvánossá tettük a kutatói számítógépen digitális formában elérhető tervrajzokat
azok eredeti, papíralapú forrásának megjelölésével.

8. Ügyfél- és kutatószolgálat
8.1Ügyfélszolgálat
Az ügyfelek száma 2013-ban 41 fő, 2014-ben 45 fő volt.
Levéltárunkhoz a legkülönbözőbb, intézményünket érintő kérésekkel fordulnak. Többnyire
egyetemtörténettel, volt oktatókkal, hallgatókkal kapcsolatos információk, életrajzok,
fényképek keresése a kérések tárgya. A keresett kérdés megválaszolása sok esetben hosszabb,
gyakran több napos kutatást igényel részünkről.
Az ügyfélszolgálat keretén belül adjuk ki a nyugdíjazáshoz szükséges hallgatói jogviszony
igazolást is.
Az adatszolgáltatás a levéltári törvény rendelkezése értelmében díjmentes.

8.2 Kutatószolgálat
Levéltárunkat 2013-ban 23 fő (31 alkalommal kutattak), 2014-ben 14 fő kutató (21
alkalommal kutattak) kereste föl.
Összesen 13 db írásbeli kérelem volt, ezekben az esetekben mi végeztük el a kutatást,
melynek eredményét írásban küldtük el.

A kutatók elsősorban egyetemtörténeti kutatások miatt keresik fel levéltárunkat, de évről évre
egyre többen végeznek – vagy kérnek írásban – családfakutatást. Munkánkat jelentősen
megkönnyíti az elmúlt évek során elkészült részletes hallgatói adatbázisunk és dokumentációs
adatbázisunk.

9. Gyűjtőterület felügyelete
2013-2014 között a tervezett ellenőrzések idő hiányában elmaradtak.

10. Állományvédelem
10.1 Iratanyagok fertőtlenítése
A rendezés során előkerült, levéltári értékkel bíró penészes, gombás fertőzött iratokat a
további fertőzés megelőzése érdekében fertőtlenítő oldattal kezeltük. Az erősebben fertőzött
iratokat elkülönítettük, fertőtlenítésük csak pályázati támogatással valósítható meg.

10.2 Állományvédelmi könyvkötés
NKA pályázati támogatással 2012-2013. során 3 mutatókönyv (index) restaurálására került
sor.
A rossz állapotban lévő, málló, esetenként hiányos borítójú iktatókönyvek és mutatókönyvek
a Nyugat-magyarországi Egyetem legrégebbi iratanyagának segédkönyvei (1. fond.
Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia 1848-1920). Az ebből az időszakból ránk
maradt (Selmecbányáról átkerült) iratanyag nagyon hiányos, sok esetben maga a segédkönyv
az egyetlen levéltári forrás. Restaurálásuk tervszerűen, több pályázati támogatással évek óta
tart.

11. Pályázatok
2012-től az NKA szervezete átalakult, és a továbbiakban az újonnan létrejött Közgyűjteményi
Kollégium ír ki pályázatokat részünkre. 2012-ben 2 nyertes pályázatunk volt, amelyek
megvalósítása áthúzódott 2013-ra, összesen 382.000 Ft támogatással.
2013-ban és 2014-ben a korábbiaktól eltérően, az NKA által kiírt altémák között sajnos nem
volt olyan, amit érdemes lett volna megpályázni.
Támogató

Kezdete

Befejezése

Pályázat megnevezése

NKA
Közgyűjteményi
Kollégium
NKA
Közgyűjteményi
Kollégium
Összesen

2012

2013

2012

2013

A NymE Központi Levéltára részére
savmentes irattároló dobozok
beszerzésére
A Selmecbányai m. kir. Bányászati és
Erdészeti Akadémia 3 db
mutatókönyvének (index) restaurálása

Támogatás
összege
FT
200.000

3505/2520

182.000

3511/3701

382.000

Pályázati
azonosító

1907-es Index (mutatókönyv) restaurálás előtt és restaurálva

12. Informatikai eszközök bővítése
2014-ben 1 db FREECOM 1 TB 2,5” hordozható merevlemezt szereztünk be a Központi
Levéltár részére, saját erőből.

13. Kutatási tevékenység
A levéltár kutatási témái az elmúlt két évben valamilyen aktuális évfordulóhoz, vagy
konferencia előadáshoz kötődtek.
 Dr. Winkler Oszkár soproni építész élete és munkássága
Dr. Winkler Oszkár egykori oktatónk életének, munkásságának feldolgozása, aki különleges
ember, oktató és építész volt egyben. Személye mindhárom szempontból egyedülállóan
méltatásra érdemes.
 Az m. kir. Bányászati- és Erdészeti Főiskola az I. világháború idején
A kutatás elsődleges célja a levéltári források számbavétele volt, a téma későbbi részletes
feldolgozásához. Levéltárunkban találhatók a hallgatói anyakönyvek, a tanácsülési
jegyzőkönyvek, a Főiskola iktatott iratai és a harctéri szolgálatról készült kérdőívek. Fontos
forrást jelentenek az Erdészeti Lapok, Bányászati Lapok, a Selmecbányán kiadott napilapok,
de érdemes a Pénzügyminisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Hadügyminisztérium
és a Selmecbányai Állami Bányászati Levéltár anyagában is kutatni.
A források első áttekintése alapján már képet kaptunk az oktatás nehézségeiről, úgy az
oktatók, mint a hallgatók és a dolgozók részéről. Egyben bepillantást nyerhetünk a Főiskola
erőfeszítéseiről a háborús hétköznapi élet közepette és a hátország napi gondjairól.


Levéltári forrásokból anyaggyűjtés a Rubikon c. folyóirat Sopronról készült tematikus
számához
Szemerey Tamás: Selmecbányától Sopronig. Egy intézmény hányattatásai címmel megjelent
írásához levéltárunk keresett adatokat, iktatott iratokat, fényképeket. A szűkre szabott
terjedelmi korlátok miatt, az elkészült cikk töredéke jelenhetett meg, nagyon kevés
illusztrációval.

14. Közművelődési feladatok


Az „Az egyetem épületei Selmectől Sopronig” című építéstörténeti kiállítás 11
válogatott poszterét állította ki a Ligneum 2013 szeptemberében.
A kiállítás zárása után 3 posztert állandó bemutatásra kölcsönöztünk a Ligneum részére.


Az épületeket és oktatási helyszíneket bemutató többi poszter a Könyvtár épületében
látható.

 Herman Ottó öröksége a Mezőgazdasági Múzeumban (időszaki kiállítás)
Herman Ottó halálának 100. évfordulója alkalmából a Mezőgazdasági Múzeum tárlattal
emlékezett a nagy magyar polihisztorra. A múzeum kérésére a tárlathoz levélárunk is
hozzájárult Herman Ottó családi képeivel, valamint a családjára vonatkozó néhány irattal. A
Herman-család néhány okmánya, Herman Ottó levelezése, fényképek, stb. a Vadas Jenő
hagyatékkal kerültek levéltárunkba.

15. Egyéb tevékenységek
15.1 A Magyar Felsőoktatási Szövetség vándorgyűlése Sopronban
2013. augusztus 26-28. között Sopronban tartotta 20. éves jubileumi vándorgyűlését a Magyar
Felsőoktatási Levéltári Szövetség. A rendező házigazda a Központi Levéltár volt, a
konferencia helyszíne a Ligneum.
A háromnapos, országos jelentőségű rendezvényt Prof. Dr. Faragó Sándor rektor nyitotta
meg. Beszédében kiemelte az egyetemi levéltár létének, munkájának fontosságát, a
tudományos kutatások segítésében, az intézmény identitástudatának megerősítésében betöltött
szerepét.
A két napos szakmai konferencián a meghívott előadók a magyar levéltárügy aktuális
kérdéseiről, nehézségeiről és lehetőségeiről tartottak előadást. Tájékoztatást kaptunk a
pályázati lehetőségekről. A jövőt illetően szakmai kapcsolódási pontokat kerestünk, többek
közt a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete és az egyetemi
levéltárak munkája között. Áttekintettük a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség első 20
évének történetét. Lakos János nyugalmazott vezető szakfelügyelő elemezte a szakfelügyelet
15 éves tapasztalatait az egyetemi levéltárak működéséről.
A program részeként ellátogattunk a MNL Soproni Levéltárába, valamint a Soproni
Evangélikus Levéltárba. Mindkét helyen kitűnő szakmai ismertetést kaptunk.
A vándorgyűlés második napját Pozsonyban töltöttük, ahol először a Szlovák Nemzeti
Levéltár munkájával, majd a Klarissza Rendi Egyházi Gyűjteménnyel és a Rend történetével
ismerkedtünk meg.
A vándorgyűlés megrendezését a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) támogatta. Köszönet illeti a Ligneum és az Universitas
Fidelissima kft. munkatársait, akik készségesen és kedvesen segítettek a szervezéssel
kapcsolatos minden kérésünkben.

15.2 Bizottsági munka
-

Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) Szemerey Tamásné Dr.
elnökségi tag

-

MTA Egyetemtörténeti Albizottság

-

MFLSZ Múzeumi Bizottság

-

MLE Oktatás és Tudománytörténeti Bizottság

-

NYME Közgyűjteményi Bizottság

-

MLE tagság

15.3 Események, egyéb tevékenységek
2013. március 6-án tartotta tisztújító közgyűlését a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség,
ahol Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezetőt ismét vezetőségi tagnak választották.
*
2013-ban és 2014-ben is részt vettünk a Kutatók Éjszakáján. Az alábbi programokkal vártuk
az érdeklődőket:








Egyetemtörténeti kirakós játék
Egyetemtörténeti Kvíz (felnőtteknek)
Gyermekkvíz
Helytörténeti kvíz
Ismerkedés a gót betűkkel
Latin-gót kirakós játék
Esti séta az egyetemi levéltárban

Legnagyobb sikere a gót betűs programoknak volt. Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen sokan
érdeklődtek a téma iránt. Az ötlet és a kivitelezés egyaránt Dr. Sági Éva levéltáros érdeme
2013. november 6-án 8. alkalommal került megrendezésre a soproni Közgyűjteményi Nap.
A Tudomány Napja alkalmából tartott előadások fókuszában a 19-20. századi Sopron nagy
tudású „mesterei, tanítói” és „tanítványaik” álltak.
Levéltárunkból Dr. Winkler Oszkár az Építéstan Tanszék egykori professzoráról Dr. Sági Éva
tartott előadást.
*
2014. március 25-én bemutattuk levéltárunkat a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak
Egyesülete szakmai továbbképzésén, melyet győri Széchenyi István Egyetem Egyetemi
Könyvtárában tartottak.
*
2014. június 30-július 2. között Szekszárdon tartotta meg a Magyar Levéltárosok Egyesülete
éves vándorgyűlését, melyen mindkét levéltárosunk részt vett. Az Egyesület az I. világháború
kitörésének 100. évfordulójára rendezett 3 napos konferenciát : A ’Nagy Háború’ – gazdaság
és társadalom, emberi sorsok a világháborúban címmel.
*
2014. július 17-19. között az NYME Központi Könyvtár volt a Magyar Könyvtáros Egyesület
vándorgyűlésének házigazdája. A vándorgyűlés előkészítésében és lebonyolításában mindkét
levéltárosunk részt vett.
*
2014. augusztus 25-27. között Veszprémben tartotta éves vándorgyűlését a Magyar
Felsőoktatási Levéltári Szövetség. A rendező házigazda a Pannon Egyetem Központi
Könyvtára és Levéltára volt. A konferencia témái: A Nagy háború és a hazai felsőoktatás. Az
MFLSZ együttműködési lehetőségei a hazai levéltári rendszer más szereplőivel.

Intézményünkből ifj. Sarkady Sándor főigazgató tartott előadást a selmecbányai főiskola hősi
halott hallgatóiról.
Vándorgyűlésünk alatt szakmai látogatást tettünk Pannonhalmán, a Főapátsági Levéltárban és
a Főapátsági Könyvtárban valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei
Levéltárában és a Pannon Egyetem Veszprémi Egyetemi Levéltárában.

2014. november 4-án 9. alkalommal került megrendezésre a soproni Közgyűjteményi Nap,
„Hadszíntér és hátország – A frontok és a háborús hétköznapok hősei – mozaikok az I.
világháborús Sopron történetéből címmel. Levéltárunkból Szemerey Tamásné Dr. tartott
előadást.
*
2014. szeptember közepétől levéltárunk megkezdte a költözködést a GT épületének alagsori
helységeibe.

16. Publikációs tevékenység
Előadás:
Szemerey Tamásné Dr.: A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózatának
tapasztalatai. MFLSZ Vándorgyűlés, Sopron, 2013. 08. 28.
Dr. Kubinszky Mihály – Dr. Winkler Gábor – Dr. Sági Éva: Egy soproni Építész és
tanítványai - Winkler Oszkár. 8. Közgyűjteményi Nap, Sopron, 2013. 11. 06.
Szemerey Tamásné Dr. – Dr. Sági Éva: A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtára és Levéltára. Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr, 2014. 03.
25.
Szemerey Tamásné Dr: A selmecbányai Főiskola az I. világháború idején-kutatási
lehetőségek az Egyetemi levéltárban. 9. Közgyűjteményi Nap, Sopron, 2014. 11. 04.
Szemerey Tamásné Dr. és Dr. Sági Éva egyéb előadásai és publikációi a www.mtmt.hu
címen megtalálhatók.

Összeállította: Szemerey Tamásné Dr.
levéltárvezető

