Beszámoló a Soproni Egyetem Központi Levéltárának
2017. évi tevékenységéről
1. Általános adatok
Munkatársak:
Sági Éva PhD tudományos kutató, levéltárvezető (2017. március 1-től levéltárvezető)
T: (06 99) 518-279
E-mail: sagi.eva@uni-sopron.hu
Homor Péter levéltáros (2017. március 1-től)
T: (06 99) 518-296
E-mail: homor-peter@uni-sopron.hu
Elérhetőség:
Központ:
H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
H-9401 Sopron, Pf. 32.
T: (06 99) 518-279
Honlap: http://leveltar.uni-sopron.hu
E-mail:leveltar@uni-sopron.hu
Levéltári raktár: GT épület alagsora
H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
T: (06 99) 518-667
Kutatási idő:
Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 16.00
Péntek: 9.00 – 12.00
A Központi Levéltár szaklevéltár. A Központi Könyvtárral közös szervezeti egységben, de a levéltári szakmai
munkát illetően önállóan működik. A szakmai vezetést a levéltári törvénynek megfelelően a kinevezett
levéltárvezető látja el.
A Központi Levéltár gyűjti és kezeli a Soproni Egyetem és jogelőd intézményei szervezeti egységeinek
történeti értékű iratanyagát 1862-től napjainkig. Az 1847-1949 között keletkezett iratokat – illetékesség
szerint – a Miskolci Egyetem Levéltárával megosztotta.
Az egyetem neve és szervezete 2017. február 1-jei hatállyal megváltozott: a Nyugat-magyarországi Egyetem
új neve ettől a dátumtól kezdve Soproni Egyetem (Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115.
§ (22) bekezdés, kiegészítve a 2016. évi CXXVI törvény 45. §-a alapján).
A Központi Levéltárba kerül a központi szervezeti egységek, az Erdőmérnöki Kar, a Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Kar, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar és a karokhoz nem
tartozó soproni szervezeti egységek levéltárérett iratanyaga. A Benedek Elek Pedagógiai Kar iratanyagát a
Kar irattára őrzi.
A Nyugat-magyarországi Egyetem szervezetéből 2017. február 1-jei hatállyal kiváltak a Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Kar, a Természettudományi és Műszaki Kar, valamint a Savaria Egyetemi Központ (SEK)
szolgáltató és funkcionális egységei, és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szervezetébe olvadtak be. A
SEK-en működő – eddig a NymE Központi Levéltárához tartozó – fióklevéltár az ELTE Levéltárának felügyelete
alá került. A SEK-re vonatkozó iratanyagok a szombathelyi fióklevéltárban találhatóak, a Központi Levéltár
1

nem vett át tőlük iratanyagot. A SEK fióklevéltárának elcsatolásával gyakorlatilag megszűnt az Egyetem
levéltári hálózata.
A levéltárnak nincs önálló épülete, két egyetemi épületben vannak helyiségei. A helyiségek egy része az
egyetem Botanikus Kertjében álló könyvtárépület második emeletén van (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.). A raktárak
és az iratanyag több mint 90 %-a az ún. GT-épület (volt Gépipari Technikum épülete) alagsorában található
(Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9.). A két épület egymástól 1-2 perc sétára esik.

2. Iratállomány
A Levéltár iratállománya a 2017. december 31-én: 593,73 ifm.1
Ebből rendezett 591,13 ifm, rendezetlen 2,6 ifm.
Az iratállomány felosztása: 73 fond, 152 állag.
Az iratanyag évköre: 1824-2017.
A fond- és állagjegyzék megtalálható a honlapunkon. http://leveltar.uni-sopron.hu/fond-es-allagjegyzek

3. Iratgyarapodás
3.1. Iratanyag
2017-ben 13,51 ifm iratot vettünk át.
Iratgyarapodás tételesen, 2017:
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3.2. Dokumentációs anyag
Az ún. „dokumentációs” gyűjtemény 2017-ben 36 tétellel gyarapodott (ld. 1. melléklet).
Ide kerül minden olyan irat, fénykép, különböző események média-anyaga, kézirat, stb. ami nem sorolható
be a szorosan vett levéltári anyagba, de egyetemtörténeti szempontból értékes. A dokumentumok
többségét egyetemi munkatársak és magánszemélyek ajándékozzák a levéltárnak.

4. Rendezés
4.1. Levéltári anyag rendezése
2017-ben jelentős mennyiségű iratot vettünk át és rendeztünk.
 Alapszinten rendeztünk 0,24 ifm iratanyagot:
o 424. Szádeczky-Kardoss Gyula iratai, 0,24 ifm
 Középszinten rendeztük az alábbi iratokat (13,61 ifm)
o 22.q. GH vegyes iratok, 0,12 ifm
o 36. 1956-os gyűjtemény, 0,24 ifm
o 154. Erdőtelepítéstani Tanszék iratai, 0,36 ifm
o 201.b Faipari Mérnöki Kar iktatott iratai, 6,39 ifm
o 409. Fekete Lajos iratai, 0,12 ifm
o 419. Kőhalmy Tamás iratai, 4,4 ifm
o 422. Boleman Géza iratai, 0,14 ifm
o 423. Kosztka Miklós iratai, 1,6 ifm
o 425. Kubinszky Mihály iratai, 0,12 ifm
o 426. Fekete Zoltán iratai, 0,12 ifm
 Darabszinten rendeztük az alábbi iratokat (4,12 ifm):
o 22.e. Személyi anyagok, 2,16 ifm
o 35. Szabályzatok, 1,56 ifm
o 36. 1956-os gyűjtemény, 0,24 ifm
o 151.a. EMK tanácsülési jegyzőkönyvek, 0,04 ifm
o 409. Fekete Lajos iratai, 0,12 ifm2
4.2. A dokumentációs anyag rendezése
A dokumentációs anyagunk 2015-ben átkerült a GT-épületbe. 2017-ben az anyagot mintaállványoztuk, a
helyiséget levéltári rendezésre alkalmassá tettük.
A gyűjtemény feldolgozását a meghívók és a diáklapok rendezésével kezdtük: az elkészült jegyzék elérhető a
levéltár honlapján (http://leveltar.uni-sopron.hu/dokumentacios-gyujtemeny). A munkát a következő
években folytatjuk.

5. Segédletek készítése, e-levéltár, levéltári honlap
2017-ben 17,97 ifm iratanyaghoz készítettünk elektronikus kutatási segédletet, áttekintő raktári
nyilvántartást. Az egyéb elektronikus kutatási segédletek (adatbázisok) a Digitalizálás (6.) pontban
találhatók.
A levéltári törvény előírja a fondjegyzékek és leírások elektronikus kezelését és közzétételét. 2016-ban
hivatalosan is elindult az UNIVA, a felsőoktatási levéltárak közös, hivatalos elektronikus nyilvántartó felülete
(http://lweb.bibl.u-szeged.hu/), levéltárunk alapadatait még abban az évben feltöltöttük. 2017-ben Homor
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A 409. fond 0,12 ifm darabszinten és 0,12 középszinten rendezett irattal bővült.
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Péter munkatársunk feltöltötte a levéltár fond- és állagjegyzékét is, így az a saját honlapunkon kívül az UNIVA
felületén is kereshető.
Levéltárunk honlapja 2017-ben arculatában és felépítésében is megújult. Az új oldal az Egyetem új honlapját
is működtető AWE Pyramid CMS motoron fut, így technikai szempontból és küllemében is illeszkedik a
központi egyetemi honlaphoz. Az új honlap a trendeknek megfelelően dinamikus szerkezetű, így többféle
eszközről (számítógép, okostelefon) érhető el könnyen kezelhető formában. A felületen könnyen
megtalálható a fond- és állagjegyzék, valamint a levéltár elérhetőségei és más hasznos információk. Kiemelt
helyet kapott az 1956-os emlékoldal, a tablóképeket egybegyűjtő oldal (ld. 6.2. pont) és az épülettörténeti
poszteranyag. Az új oldal 2017 augusztusától érhető el, címe: http://leveltar.uni-sopron.hu/

6. Digitalizálás
6.1. Adatbázisok
Az alábbi adatbázisok építését folytattuk:
 elhunyt oktatók, kollégák, nekrológok, 1908-2016
 egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek napirendi pontjai: 1969-1999
 az intézmény vezetői a kezdetektől
Az adatbázisok feltöltése folyamatos. A kutatói számítógépen valamennyi adatbázis (beleértve a hallgatói
adatbázist is) elérhető. Az adatbázisok listája megtekinthető a levéltár honlapján.
http://leveltar.uni-sopron.hu/adatbazisok
6.2. Tablóképek digitalizálása
A Selmecbányán majd Sopronban végzett évfolyamok tablóit magánszemélyek és kutatók gyakran keresik
levéltárunkban. 2016-ban kezdtük el a fellelhető bánya-, kohó-, erdő-, földmérő-, és faipari mérnökök
tablóinak összegyűjtését. 2017-ben személyes megkeresésekkel, szakmai fórumokon közzétett felhívásokkal
folytattuk a tablók gyűjtését.
Az Egyetem épületeiben kifüggesztett tablók nagyfelbontású fotózását megnehezítette a tablók
elhelyezkedése, mely sok esetben szinte lehetetlenné teszi a jó minőségű, helyszíni fényképezést. A rossz
fotózási körülmények miatt sok tablóról nem sikerült használható másolatot készíteni. Következő évben
lehetőség szerint újrafotózzuk, amit lehet.
Az eddig összegyűjtött felvételeket közzétettük a levéltár honlapján (http://leveltar.unisopron.hu/tablokepek). Itt a tablóképek az alábbi csoportosításban érhetőek el:
 Bánya- kohó- és erdőmérnök tablók 1879-1948
 Erdőmérnök tablók 1949 Bányamérnök tablók 1950-1959
 Földmérőmérnök és geofizikus tablók 1953-1959
 Vancouver, UBC Sopron Divisio tablók 1958-1961
 Faipari mérnök tablók 1962 Faipari üzemmérnök tablók 1975A feltöltött állományt folyamatosan bővítjük, tablóképek alá fokozatosan kerülnek fel a rajtuk szereplő
hallgatók névsorai (ahol lehetséges az azonosítás).
A felhívásoknak és személyes megkereséseknek köszönhetően sokan segítik a munkánkat, számos tablót
küldtek az év során. A beküldők névsora olvasható a honlapunkon, valamint az adományozó nevét
feltüntetjük a honlapra felkerült tabló alatt (http://leveltar.uni-sopron.hu/tablokepek).
A következő évre tervezzük, hogy az összegyűjtött tablókat, kísérő tanulmányokkal ellátva, kötetbe
szerkesztjük.
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A projekt résztvevői: Szemerey Tamásné Dr. és Bende Attila PhD. hallgató, Dr. Sági Éva levéltárvezető, Homor
Péter levéltáros.
6.3. Fekete Lajos iratainak digitalizálása
2017-ben Dr. Völker Jenő, Amerikában élő egyetemi tanár értékes hagyatékot helyezett örökös letétbe
levéltárunkban. Dédapja, Fekete Lajos és nagyapja, Fekete Zoltán egykori egyetemi tanárok iratait adta át,
melyek jelenleg, rendezetten a professzorok fondjaiban kutathatóak. Dr. Völker Jenő kérésére Fekete Lajos
pályájához kapcsolódó iratköteget digitalizáltuk. A szkennelt iratok jelenleg helyben kutathatóak.
6.4. Egyéb digitalizálás
EFE Közleményekben megjelent egyetemi hírek: Az Erdőmérnöki Főiskola/Erdészeti és Faipari Egyetem
közleményei az Erdészeti és Faipari Tudományos Közleményekben jelentek meg 1955 és 1988 között. Szinte
minden évben hírt adtak az egyetemet érintő, fontosabb eseményekről, változásokról. A kötetekből
kiválogatott egyetemi közleményeket kereshető formátumban tettük elérhetővé honlapunkon.
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/dokumentumok/egyetemi-kozlemenyek.pdf
A Főiskola 150. éves jubileumára készült fotóalbum képeinek digitalizálása: az 1958-ban készített album
egyedülálló érték az egyetem története szempontjából. Az Erdőmérnöki Főiskola szinte valamennyi, akkori
oktatójáról és számod dolgozójáról találunk benne portrékat. A digitalizált felvételek jelenleg helyben
kutathatóak, de tervezzük, hogy elérhetővé tesszük az albumot a honlapunkon keresztül.

7. Kutató- és ügyfélszolgálat
7.1. Ügyfélszolgálat
Az ügyfelek száma 2017-ben 102 fő volt.
Az ügyfélszolgálat keretében adjuk ki egyrészt nyugdíjazáshoz szükséges hallgatói jogviszony igazolásokat, és
szolgáltatunk hivatalos ügyintézéshez szükséges adatokat. Másrészt gyakran fordulnak hozzánk egyetemi
szervezeti egységek, magánszemélyek különböző kérdésekkel (egyetemtörténettel, volt oktatókkal,
hallgatókkal kapcsolatos információk, életrajzok, fényképek keresése stb.). A válaszadás sok esetben egész
napos kutatást igényel részünkről.
Az adatszolgáltatás a levéltári törvény rendelkezése értelmében díjmentes.
7.2. Kutatószolgálat
A levéltárunkat 2017-ben 17 kutató kereste fel (45 kutatási eset). Ebből összesen 5 kutatás írásbeli kérelem
volt: ilyenkor mi végezzük el a kutatást, melynek eredményét írásban elküldjük.
Az egyetemtörténeti kutatások mellett több családfakutatási kérés volt, valamint oktatókról szóló
megemlékezésekhez kerestek adatokat.

8. Gyűjtőterület felügyelete
2017-ben két szervezeti egységnél végeztünk szervellenőrzést.
- Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatal, 2017. június 16.
- Rektori Hivatal, 2017. október 5.
Az ellenőrzés során kitértünk a szerv levéltári nyilvántartásban rögzített alapadatainak helyességére; az
iratkezelés rendjére, az Iratkezelési Szabályzatban leírtaknak való megfelelésre; az elektronikus iktatás során
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keletkező iratok megőrzésére; a keletkező iratok tárolási feltételeire; a levéltárérett ill. selejtezésre szánt
iratok jellemzőire. Mindkét esetben javaslatokat is tartalmazó jegyzőkönyv készült az ellenőrzésről, melyet
eljuttattunk a hivatal vezetőjének.
Az Egyetem szervezeti változásai miatt megkezdtük a szervnyilvántartás felülvizsgálatát.
2018. január 1-jei hatállyal a Soproni Egyetem valamennyi szervezeti egysége áttér a Poszeidon elektronikus
iratkezelő rendszer használatára. Ehhez kapcsolódóan szükségessé vált az Egyetem Iratkezelési
Szabályzatának és Irattári Tervének felülvizsgálata és módosítása. A folyamatban a levéltár vezetője
tanácsadóként vesz részt. A dokumentum módosítása 2018-ban várható.

9. Állományvédelem
9.1. Savmentes dobozok beszerzése
2017 novemberében, fenntartói finanszírozással 600 db savmentes irattároló dobozt szereztünk be. A
dobozokat a levéltárba leadott iratok rendezésére és az 1950 előtti iratanyag hagyományos dobozainak
(szakfelügyelő által is ajánlott) cseréjére fogjuk felhasználni.
9.2. Raktárminősítés
A levéltári szakfelügyelet 2017. október 27-én ellenőrizte a Levéltár raktárait. A korábban is használatban
lévő könyvtári és GT épületben található raktárhelyiség mellett a szakfelügyelő minősítette a GT-épületbeli
újabb rajtárhelyiséget is. A rendszeresen rögzített hőmérséklet- és páraadatok, az előzetesen bekért
információk és a helyszíni bejárás alapján a levéltári használatában levő 3 raktár közül a GT épületében lévő
két nagy levéltári raktár „Megfelelő”, a könyvtár épületében található – raktárként is használt – irodahelyiség
„Elfogadható” minősítést kapott. A minősítés a régebbi raktárak esetében kedvezőbb az öt évvel korábbinál,
ez azonban a pontozási módszertan változására vezethető vissza, nem a körülmények javulására. A
szakfelügyelő véleménye szerint „Állományvédelmi szempontjából a legnagyobb problémát a GT épület
helyiségeiben a falazat enyhe fokú vizesedése jelenti. … A tárolási körülmények légkondicionáló
berendezések üzembe állítása, az épületek külső hőszigetelése, illetve a GT épület falazatának felszivárgó
talajnedvesség elleni szigetelése esetén javulhatnának”.

10.Pályázatok
2017-ben nem írtak ki olyan pályázatot, amire nevezhettünk volna.

11.Kutatási tevékenység
Levéltárunk fő kutatási témái voltak 2017-ben:
 Tablóképek (ld. 6.2. pont)
 Oral history: 2017-ben is jártunk Perlaki Ferencné Karner Éva néninél, akivel 2016-ban kezdtünk el
interjúsorozatot rögzíteni. Dokumentumgyűjteménye és jó memóriája kivételes lehetőség az
egyetem- és szakmatörténet bővítésére. Néhai férje, Perlaki Ferenc az Erdőmérnöki Főiskola
adjunktusa volt 1956-ban, majd az 1956-os forradalmi szerepvállalása után a menekülő hallgatókkal
Ausztriába került, akárcsak családja. A hallgatókat mindvégig segítette ausztriai tartózkodásuk alatt,
majd Ausztriában kezdett új életet családjával. Negyven éven át volt az Eszterházy-uradalom
erdészeti vezetője. Éva néni mindvégig társa, segítője volt, életük minden mozzanatát dokumentálta.
A videókamerával rögzített interjúk feldolgozása folyamatban van, 2018-ban is tervezzük a projekt
folytatását.
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12.Közművelődési feladatok
12.1.
Kutatók Éjszakája (2017. szeptember 29.)
Levéltárunk ezúttal új helyszínen, a GYIK Rendezvényházban várta játékos feladatokkal az érdeklődőket. A
program fő pontjai voltak:
 Egyetemtörténeti kirakó
 Helytörténeti kvíz
 Ismerkedj játszva a gót betűkkel!
 Jé, ott a nagyapám! Régi egyetemi tablóképek
 Logikai képjáték növényekkel és elnevezéseikkel
 Mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás? Vajon melyik dokumentum a régebbi?
A feladatokat kipróbálók számozott oklevelet kaptak.
Ezúton is köszönjük a GYIK Rendezvényháznak, hogy biztosította számunkra a helyszínt.

13.Képzés
Homor Péter 2017. szeptember 16-án kezdte el fenntartói támogatással, pályázati forrásból a
Segédlevéltáros és ügykezelő (OKJ 52 322 02) tanfolyamot. A képzést a Soter-Line Oktatási, Továbbképző és
Szolgáltató Kft. szervezi. A 400 órás képzés szakmai vizsgával fog zárulni 2018 októberében.

14.Egyéb tevékenységek
14.1.
Bizottsági munka
 Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) elnökségi tagság
 SoE Közgyűjteményi Bizottság
 MLE tagság
14.2.

Levéltárvezetők tanulmányútja, Ausztria

A Magyar Levéltárosok Szövetsége (MLE) pályázati támogatással ötnapos ausztriai tanulmányutat szervezett
levéltárvezetők részére. Az országos levéltári szervezetet képviselő küldöttség négy főből állt, a
tanulmányúton Sági Éva levéltárvezető az Magyar Felsőoktatási Levéltárak Szövetsége révén vett részt. A
2017. október 15-20. között a résztvevők különböző típusú (tartományi, városi, egyetemi és egyházi)
ausztriai levéltárakat látogattak meg, az ottani levéltári gyakorlat megismerése érdekében. A látogatásoknak
négy fő súlypontja volt: 1. a levéltárak és a felhasználók kapcsolata, nyilvánosság; 2. a hagyományos levéltári
feladatok ügymenete, kapcsolat az iratképzőkkel, iratértékelés, levéltári átadás folyamata; 3. elektronikus
iratkezelés és informatikai feladatok: az elektronikusan keletkezett iratok levéltári átvételének,
megőrzésének módszerei, megoldásai; 4. finanszírozási és menedzsment kérdések. A látogatások elsődleges
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célja jó szakmai gyakorlatok gyűjtése volt annak érdekében, hogy azokat a magyar levéltárakban is
alkalmazni lehessen.
A tanulmányútról 2017. november 23-án, a Budapest Főváros Levéltárában tartott szakmai napon számoltak
be a résztvevők, valamint tapasztalataikról összefoglalót írtak, ami várhatóan 2018-ban fog megjelenni a
Levéltári Szemlében.
14.3.
Események, egyéb tevékenységek
Részt vettünk az MFLSZ (Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség) vándorgyűlésén (2017. november 15-17.,
Pécs), ahol beszámoltunk a levéltár helyzetéről. A vándorgyűléshez kapcsolódó MFLSZ tisztújító közgyűlésen
Sági Évát beválasztották az Egyesület elnökségébe, rendes tagként.

15.Publikációs tevékenység
Előadás:
Sági Éva:
 Kortárs építészet a soproni Lőverben. (Előadás: Kortárs építészettörténet III. – Konferencia
Kubinszky Mihály emlékére. Sopron, 2017. október 13.)
 Levéltár és társadalom : A levéltár társadalmi, közösségi szerepe a 21. században, Ausztriában.
(Előadás: Németországi, ausztriai és oroszországi levéltárak ma - Beszámolók tanulmányutakról és
kutatásokról. Budapest, 2017. november 23.)
Homor Péter:
 Suhanás titkai: esti séta a harkai platón. 2017.07.25
 Madártollak titkai. Soproni TIT, Roth Gyula Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
díszterem.2017.10.03.

Publikáció:


Sági Éva: Kubinszky Mihály válogatott publikációi. In: Soproni szemle, 2017. (71. évf.) 2. sz. 219-227.
old.
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1. melléklet
Soproni Egyetem Központi Levéltár dokumentációs anyagának gyarapodása, 2017
Ssz.
1.

Dátum

Átadó

3.

2017.01.06 Illyés Benjamin,
Dr.
2017.01.10 Loosné Ács
Mária
2017.01.16 Rektori Hivatal

4.

2017.01.16 Rektori Hivatal

5.

11.
12.

2017.01.20 Oroszi Sándor,
Növénytani
Intézet
2017.01.31 Illyés Benjamin,
Dr.
2017.01.31 Illyés Benjamin,
Dr.
2017.01.30 Dr. Ifj. Sarkady
Sándor, Ezerné
Loth Annamária
2017.03.17 Nagy Sándor
földmérőmérnök
2017.03.29 Szélesné
Horváth
Gyöngyi, Bende
Attila
2017.04.25 Ormos Balázs
2017.05.08 Hábel György

13.

2017.05.04 Beliczay István

14.

2017.05.04 Beliczay István

2.

6.
7.
8.

9.
10.

Leírás
„Negyedéves” erdőmérnök-hallgatók találkozója. Sopron, 2016.
október 21-23. (ppt, 22 dia, évhatár: 2016)
Vaskohászati, anyagvizsgáló- érc- és szénelőkészítő intézet képe
(3 db fotó, évhatár: 1943)
Tablókép: Soproni Műszaki Egyetem 1959-ben valétáló földmérő
és geofizikus mérnök hallgatói (1 tablókép, A4 nyomtatott
másolat + adományozó levél, évhatár: 1959)
Tablókép: A Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem
Bányamérnöki Karának 1952-ben végző hallgatói (Böszörményi
Bélától kapták) (1 eredeti tablókép, évhatár: 1952)
Kaán Károlyról összegyűjtött források (1 kötözős dosszié,
évhatár: 1867-2016)
Filmfelvétel: 1990-es visszafogadó ünnepség (Perlaki Ferencné
Éva felvétele) (1 db, évhatár: 1990)
Udvardi Géza: Egyetemi emlékeim, 1956-1961 (1 DVD, 1 CD,
évhatár: 1956-1961)
Ezer Mária igazolólapja: A Magyar Lányok Tábora; Kosáryné Réz
Lola és Tutsek Anna aláírásával (évhatár: ~1939)
Képek évfolyama életéből, 1951-1956 (21 kép + leírás, évhatár:
1951-1956)
Földmérőmérnök-tabló, 1951-1956. évfolyam, A3-as fotómásolat
(1 tablókép, A4 nyomtatott másolat + adományozó levél,
évhatár: 1951-1956)
Kanadai erdészekkel kapcsolatos anyagok
Évfolyamuk tanulmányai: A Magyar Királyi József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki
Kara, Sopron, 1940/41-1944/1945. tanév (5 oldal, évhatár:
1940-1946)
Clement Lajos - Clement Andor: Kar a karban - báynászok,
erdészek, kohászok - egy család közel két évszázada a
szakmában, Selmectől Miskolcig (3 lefűzős dosszié)
Beliczay I.: Szabadalmi leírás - Magasabb jódtartalmú élelmiszer
előállítása a termőközeg jódtartalmának növelésével
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15.

2017.05.04 Beliczay István

16.

2017.02.20 Mastalír Márti

17.

2017.05.11 Dr. Ifj. Sarkady
Sándor
2017.05.11 Dr. Ifj. Sarkady
Sándor
2017.05.24 Rektori Hivatal

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

Beliczay I. kéziratai: Földvár Ördögárok néven Kisszállás
határában; A dió; Kopjafa avatás, emlékerdő (1848/49, 1956),
Tompa, 2016; Emléktábla szentelés Pusztamérgesen; A vízhiány
enyhítésének lehetősége a Duna-Tisza közének déli részén;
Emlkézezés 1956 november 4-e reggelére; Trianon; Tompa
múltja?; Az elfeledett templomrom; Erdőtelepítési gondok a
fehér és a szürke nyárral; A homoki tölgyesek uralkodóvá válása;
Válasz december 5-re (2004. dec. 5-i népszavazás a határon túli
magyarok helyzetéről); A magánerdőkről előretekintve;
Levelezés Roller Kálmán állami elismerése tárgyában, 2001
Vorobljov portréja (1 fotó)
Reprint baleklap, 2 db (saját kiadás)

Selmec-Sopron öregdiák találkozó emléklapja, 1978, Ruszt (1 db
digitális fotó, évhatár: 1978 )
University of Sopron, ismertető dosszié (1 db, évhatár: 1996
körül)
2017.05.25 Illyés Benjamin Jákóy Endre dokumentumairól digitális fotók (66 db, évhatár:
1895-1957)
2017.06.15 Rektori Hivatal
Emléklap évfolyamtalálkozó, 2013: Erdőmérnöki Kar
Környezetmérnöki szakmérnöki szak 2001-2003 (1 db, évhatár:
2013)
2017.06.26 Fittler Ottó
Frantz Henrik szakvizsgázott erdőőr elismerő oklevele 50 éves
munkájáért (1 db, évhatár: 1931)
2017.06.26 Szemerey
Szappanos Andrást vadásszá avató bot. Pilismarót 1960. február
Tamásné Dr.
7. (1 db, évhatár: 1960)
2017.03.06 Németh Kálmán Valétálási tablónk 58 év elteltével visszatért az Alma Materbe (1
db, évhatár: 2017)
2017.07.19
Nyugat-magyarországi Egyetem Botanikus Kert térképe, M
1:3000 (SMAFC 150 éves évfordulója alkalmából) (1 A4, évhatár:
2017)
2017.07.19 Rektori Hivatal
Grátzer Miklós részére adományozott Nyugat-magyarországi
Egyetemért Emlékérem és a hozzá tartozó díszoklevél (1-1 db,
évhatár: 2016)
2017.07.19 Szemerey
50 Rokov Stredney Lesnickej Skoly v Ban. Stiavnici - cigaretta
Tamásné Dr.
csomagolás a selmecbányai erdészeti szakközépiskola 50 éves
évfordulójára (1 db)
2017.07.19 Szemerey Tamás Az ágfalvi csata 70. évfordulója alkalmából, az Őrtüzeknél tartott
(a. Kisfül)
megemlékezés plakátja (1 db, évhatár: 1991)
2017.09.11 Ormos Balázs
Az 1943-ban végzett hallgatók 2003-as, jubileumi tablójának
másolata (1 db, évhatár: 2003)
2017.09.28 Illyés Benjamin, Jacsman János: Pünkösdi találkozó, 2016, Baden, Svájc (1 db CD,
Dr.
évhatár: 2016)
2017.10.12 Szemerey Tamás SMAFC emlékpohár (1 db, évhatár: 2016)
2017.10.30 Pethő Pál
1956-os, eredeti újságok: Kis ujság 1956. nov. 2.; Magyar Nemzet
1956. nov. 1.; Magyar Nemzet 1956. nov. 2.; Igazság 1956. nov.
1.; (3 db, évhatár: 1956)
10

33.

2017.11.13 Dr. Ifj. Sarkady
Sándor

34.

2017.11.15 Rektori Hivatal

35.

2017.11.15 Rektori Hivatal

36.

2017.12.06 Dr. Ifj. Sarkady
Sándor

Magyar idők napilap, 2017.10.21.: benne: Lugas melléklet 3. o.:
Jancsó Orsolya: 1956 - Amikor a Soproni Műszaki Egyetem
Kanadába emigrált - Hadifoglyok (1 db, évhatár: 2017)
Orbán Viktor beszéde a Pécsi Tudományegyetem 650 éves
jubileumi díszünnepségén (1 db, évhatár: 2017)
Orbán Tibor bányamérnök évfolyamának névsora (1 db, évhatár:
1952/1953)
Diáklap másolata, felirat: Selmeci hagyományaik, rajzolta:
Márton Lajos, 1939 (1 db)
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