Beszámoló a Soproni Egyetem Központi Levéltárának
2019. évi tevékenységéről

1. Általános adatok
Munkatársak:
Sági Éva PhD tudományos kutató, levéltárvezető
T: (06 99) 518-279
E-mail: sagi.eva@uni-sopron.hu
Homor Péter levéltáros
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.
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 jelenleg a Kar irattára őrzi.
A levéltárnak két egyetemi épületben vannak helyiségei, önálló épülete nincs. 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.).
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2. Iratállomány
A Levéltár iratállománya a 2019. december 31-én: 650,52 ifm.1
Ebből rendezett 647,92 ifm, rendezetlen 2,6 ifm.
Az iratállomány felosztása: 83 fond, 167 állag.
Az iratanyag évköre: 1824-2019.
A fond- és állagjegyzék megtalálható a honlapunkon. http://leveltar.uni-sopron.hu/fond-es-allagjegyzek

3. Iratgyarapodás
3.1. Iratanyag
2019-ben 46,91 ifm iratot vettünk át. Az egyetem ingatlanracionalizálási tervéből adódó intézet-költözések
miatt az idei évben kiugróan nagy mennyiségű irat került be a levéltárba.
Az iratgyarapodás tételesen (1. táblázat):
1. táblázat: Iratgyarapodás, 2019

Levéltári
Sorszám
jelzet

1

1

8.d.

2

9.b.

3
4
5
6
7
8

10.b.
22.e.
35.
151.h.
151.i.
151.m.

9
10
11
12

161.
426.
427.
428.

13
14
15
16

429.
430.
431.
500.1.

A levéltári anyag
megnevezése
Nyugat-Magyarországi Egyetem (7 kar) Rektori
Hivatalának iktatott iratai
Nyugat-magyarországi Egyetem (10 kar) Rektori
Hivatalának iktatott iratai
Nyugat-magyarországi Egyetem Rektori
Hivatalának iktatott iratai
Személyi anyagok (oktatók, vezetők)
Szabályzatok
Hallgatói személyi iratgyűjtők
Doktori ügyek, Erdőmérnöki Kar2
Leckekönyvek
Környezetvédelmi Tanszék, Környezettudományi
Intézet iratai3
Fekete Zoltán iratai4
Moór Artúr iratai
Kolossváry Andor iratai
Vörös (Róth) Ferenc, Alföldy Zoltán és családjuk
iratai
Vági István iratai
Jakál László iratai
Jérome René hagyatéka

évköre

terjedelme

2007

2,5 ifm

2008-2014

15 ifm

2015
1997-2019
1924-1988
1993-2006
1998-2018
1994-2014

1 ifm
4,2 ifm
0,24 ifm
2,76 ifm
12,31 ifm
1,78 ifm

1987-2014
1918-1962
1943-1993
1884-1988

2,15 ifm
4,1 ifm
0,6 ifm
0,05 ifm

1882-1943
1930-1945
1965-1991
1933-1998

0,05 ifm
0,04 ifm
0,12 ifm
0,01 ifm

ifm,
iratfolyóméter:
egy
iratfolyóméter
mennyiségű
az
a
levéltári
iratanyag,
lapjával egymásra vagy egymás mellé téve egy méter hosszú.
2 Az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet E épületből A épületbe költözése miatt az EMK Dékáni Hivatala helyiségeket
szabadított fel.
3 A Környezettudományi Intézet P épületből C épületben költözése miatt
4 Az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet E épületből A épületbe költözése miatt

amely
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3.2. Dokumentációs anyag
Az ún. „dokumentációs” gyűjtemény 2019-ben 15 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
2019-ben rendezett iratanyagokat a 2. táblázatban foglaljuk össze:
2. táblázat: Iratrendezés, 2019

Jelzet

Rendezett iratanyag

Nyugat-magyarországi
Egyetem Rektori Hivatala
8.d.
iktatott iratai
Nyugat-magyarországi
Egyetem Rektori Hivatala
9.b.
iktatott iratai
Nyugat-magyarországi
Egyetem Rektori Hivatala
10.b.
iktatott iratai
Személyi anyagok (oktatók,
22.e.
vezetők)
35.
Szabályzatok
151.h. Hallgatói személyi iratgyűjtők
Doktori ügyek, Erdőmérnöki
151.i. Kar
151.m. Leckekönyvek
Környezetvédelmi Tanszék,
Környezettudományi Intézet
161.
iratai
426.
Fekete Zoltán iratai
427.
Moór Artúr iratai
428.
Kolossváry Andor iratai
Vörös (Róth) Ferenc, Alföldy
429.
Zoltán és családjuk iratai
430.
Vági István iratai
431.
Jakál László iratai
500.1 Jérome René hagyatéka
Összesen:

Alapszintű
rendezés

Középszintű
rendezés

ifm

ifm

Kiegészítő rendezés
Középszinten
Darabszintű
rendezett anyagban
ifm
ifm

2,5
15
1
4,2
0,24
2,76
12,19
1,78

4,2
1,8
19,32

0,12

2,15
4,1
0,6
0,05

36,57

0,05
0,04
0,12
0,01
10,34

0,05
0,05

19,32

0,12
0,01
6,23
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5. Segédletek készítése, e-levéltár
2019-ben 10,34 ifm iratanyaghoz készítettünk új elektronikus kutatási segédletet, áttekintő raktári
nyilvántartást.
A levéltári törvény előírja a fondjegyzékek és leírások elektronikus kezelését és közzétételét. 2019-ben is
frissítettük a honlapunkon és az UNIVA5 felületén (http://lweb.bibl.u-szeged.hu/) a levéltár fond- és
állagjegyzékét.
2019-ben is biztosítottuk a levéltár által készített adatbázisok és elektronikus jegyzékek elérhetőségét a
kutatói gépen. Az adatbázisok listája megtekinthető a levéltár honlapján: http://leveltar.unisopron.hu/adatbazisok

6. Digitalizálás
6.1. Tablóképek digitalizálása
2016-ban kezdtük el a fellelhető bánya-, kohó-, erdő-, földmérő-, és faipari mérnökök tablóinak
összegyűjtését. A 2018-ig összegyűjtött felvételeket közzétettük a levéltár honlapján (http://leveltar.unisopron.hu/tablokepek). A feltöltött állományt folyamatosan bővítjük, tablóképek alá fokozatosan kerülnek
fel a rajtuk szereplő hallgatók névsorai. A tablókból forrásértékű kísérőtanulmányokkal ellátott,
többkötetes, reprezentatív album kiadását tervezzük az OEE támogatásával.
2019-ben ismét több tablókép jutott el a levéltárba, melyeket tulajdonosuk digitalizálásra kölcsönadott,
a gyűjtemény bővítése és a tabló közzététele érdekében. Az adatvédelmi szabályok miatt a tablóképek
honlapon való közzétételét és a tervezett kiadvány összeállítását is felül kellett vizsgálni, ezért a képek
feltöltését az érdekmérlegelés lefolytatásáig felfüggesztettük.
A selmecbányai Bányászati Levéltár állományából sikerült az ott őrzött tablókról digitális másolatot
kapnunk, melyeket külön engedéllyel, kimondottan a kiadvány céljára küldtek el.
2019-ben haladtunk a tervezett kiadvány a kísérőtanulmányainak elkészítésével, valamint a kötetbe
bekerülő névsorok pontosításával. 2020-ra tervezzük a kiadvány befejezését.
A projekt résztvevői: Bende Attila PhD. hallgató, Szemerey Tamásné Dr., Dr. Sági Éva levéltárvezető, Homor
Péter levéltáros.
6.2. Iratanyag digitalizálása
2019-ben az alábbi iratanyagokat digitalizáltuk:
3. táblázat: Iratanyag-digitalizálás, 2019

Digitalizált irat
1.d. állag: Selmecbányai Erdészeti
Tanintézet,
Selmecbányai
Bányászati és Erdészeti Akadémia
vegyes iratai: Szolgálati és minősítési
táblázatok 1896-1920, 1-2. csomó
Diákújságok (Horribile Dictu, 19712016,
Központi
Könyvtár
állománya)
Perlaki
Ferenc
életpályájával
kapcsolatos dokumentumok
Tablóképek (9 db)

Digitalizálás célja
kutatás, állagmegóvás, archiválás

Megjegyzés
közösségi szolgálatos
segítségével

kutatás, állagmegóvás, archiválás

közösségi szolgálatos
segítségével

archiválás

Perlaki Ferencné Éva nénitől
kölcsönkapott dokumentumok
A tulajdonosuktól kölcsönkapott
példányokról
Az ajándékozó kérésére

archiválás

Kolossváry Andor dokumentumai, állagmegóvás, archiválás
képei
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tanulók

tanulók

felsőoktatási levéltárak közös, hivatalos elektronikus nyilvántartó felülete
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6.3. Tanácsülési jegyzőkönyvek digitalizálása
A Központi Digitalizálási Stratégia (KDS) levéltári részét az MNL Nemzetközi Kapcsolatok és EU
projektek Igazgatósága fogja össze országos szinten, a digitalizálandó, felsőoktatási levéltári anyagok
összegyűjtését az MFLSZ koordinálja, a digitalizálást az Arcanum Adatbázis Kft. végzi. 2019-ben, a KDS
keretében az egyetem jogelődeinek alábbi tanácsülési jegyzőkönyvei kerültek digitalizálásra:
o A Miskolci Egyetem Levéltárának állományából:
 Selmecbányai Erdészeti Tanintézet, Selmecbányai Bányászati és Erdészeti
Akadémia, 1873-1919 (3632 oldal)
 Soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola, 1919-1934 (3247 oldal)
o A BME OMIKK Levéltárának állományából:
 M. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és
Erdőmérnöki Kar, 1934-1949. (1284 oldal)
A felsorolt jegyzőkönyvek nálunk fénymásolatban találhatók meg, ezért az év során egyeztettünk a
Miskolci Egyetem Levéltárával és a BME OMIKK Levéltárával annak érdekében, hogy eredeti iratok
kerüljenek digitalizálásra. A közös munka során jegyzékeket készítettünk és segítettük az tárgyalásokat az
Arcanummal. A digitalizált jegyzőkönyvek 2020-tól elérhetők a Hungaricana portálon keresztül
(https://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemi_jegyzokonyvek_sopron/).

7. Kutató- és ügyfélszolgálat
7.1. Ügyfélszolgálat
2019-ben 108 ügyfélszolgálati esetet rögzítettünk.
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
2019-ben 23 kutató kereste fel levéltárunkat, 25 kutatási témával. Összesen 56 kutatási esetben,
valamint 26 alkalommal adtunk írásbeli felvilágosítást. Az egyetemtörténeti kutatások mellett több
családfakutatási kérés volt, valamint oktatókról szóló megemlékezésekhez kerestek adatokat. 2019-ben is
gyakori kutatási téma volt a bányászati és erdészeti főiskola Selmecbányáról Sopronba költözése, valamint
a közelgő Trianon-évforduló.
7.3. Honlap látogatottsága
A levéltár 2017-ben kialakított új honlapjának látogatottsága (leveltar.uni-sopron.hu) a tavalyi évhez
képest 2019-ben megduplázódott (ld. 4. táblázat). A megtekintések 76,63 %-át a tablóképes oldalak adják,
ez is mutatja a tablóképek iránti fokozott érdeklődést.
4. táblázat: A leveltar.uni-sopron.hu honlap látogatottsága, 2018-2019

mutatószám
oldalmegtekintések száma /év
egyedi látogató/év

2018
11804
2415

2019
23801
5634
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8. Gyűjtőterület felügyelete
2019-ben – más munkák miatt – a tervezettnél kevesebb, mindössze egy szervezeti egységnél végeztünk
szervellenőrzést:
- 2019.06.28., 2019.07.11. – SKK Dékáni Hivatal
Az ellenőrzés során kitértünk a szerv levéltári nyilvántartásban rögzített alapadatainak helyességére; az
iratkezelés rendjére, az Iratkezelési Szabályzatban leírtaknak való megfelelésre; az elektronikus iktatás során
keletkező iratok megőrzésére; a keletkező iratok tárolási feltételeire; a levéltárérett ill. selejtezésre szánt
iratok jellemzőire.
Az egyetem Iratkezelési Szabályzatának megfelelően a levéltár vezetője felelős az irattári terv
tételszámainak éves felülvizsgálatáért. 2019 szeptemberében felhívást küldtünk ki az önálló iratkezelést
folytató szervezeti egységek vezetőinek, melyben a tételszámok áttekintését, a szükséges változtatások
jelzését kértük tőlük, ill. iratkezeléssel megbízott munkatársaiktól. Visszajelzést változtatási igény esetén
kértünk, ilyen kérés nem érkezett.
A Benedek Elek Pedagógiai Kar 2018. évi ellenőrzésekor ismét felmerült a kari levéltár kérdése, mely
megoldaná a Kar iratanyagának helyben kezelését. A Kar dékánja 2019-ben támogatóan állt a kérdéshez,
ezért a Központi Könyvtár főigazgatójával együttműködésben, 2019 decemberében felterjesztést tettünk
egy fő könyvtáros-levéltáros munkatárs alkalmazására a Karon, 2020. március 1-jétől. A tervek szerint új
munkatárs a Központi Könyvtár és Levéltár személyi állományába fog tartozni, munkaköre szerint
munkaideje egyik felében a kari levéltárban, másik felében a kari könyvtárban dolgozik majd.
8.1. Értékkataszter
Egyetemünk selmeci múltjának, hagyományainak maradandó értékű megnyilvánulásai a tárgyi emlékek (pl.
selmeci műszerek, gyűjtemények, valétatablók), professzori és egyesületi hagyatékok. A hagyatékok egy
része az Erdőmérnöki Kar Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjteményében (Erdészeti Múzeum),
illetve a Központi Könyvtár és Levéltárban, másik része az Egyetem Intézeteinél található. Az egyetemi
közgyűjtemények közös kezdeményezésére az egyetem vezetősége 2019-ben egy értékkataszter
létrehozásáról hozott döntést, amely az Alma Materben elszórtan őrzött selmeci, ill. történeti értékű tárgyi
emlékek, hagyatékok, dokumentumok számát, jellegét, helyét és állapotát hivatott rögzíteni. Az egyetemi
közgyűjtemények (így a levéltár is) koordináló szerepet tölt be a kataszter összeállításában.
2019-ben az értékkataszter csak nagyléptékben és hiányosan készült el, a kapott adatok alapvető
tájékozódásra elegendők.

9. Állományvédelem, infrastruktúra
2019-ben a levéltár irodai bútorokkal gyarapodott, az Erdővagyongazdálkodási Intézet jóvoltából. Az
Intézet az E épületből kisebb helyre, az A épület 2. emeletére költözött, ahová bútorainak nagy részét nem
tudta magával vinni, helyhiány miatt. A jó állapotú, néhány éves bútorokat felajánlották a Központi
Könyvtár és Levéltárnak. Ennek köszönhetően a levéltár két, könyvtárépületben található irodáját tudtuk
korszerűen berendezni.
A levéltári dobozok 2019-re tervezett cseréje az új iratanyagok átvétele és feldolgozása miatt elmaradt,
átütemeztük 2020-ra.
2019-ben sem sikerült a levéltár elavult számítógép-állományának helyzetén javítani, anyagi háttér
hiánya miatt. Ugyanígy forráshiány miatt nem volt lehetőség a GT épületbeli 2. raktár polcállományának
bővítésére sem.

10. Pályázatok
2019-ben, pályázati kiírás hiányában nem adtunk be pályázatot.
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11. Kutatási tevékenység
Levéltárunk fő kutatási témái voltak 2019-ben:
 Tablóképek (ld. 6.1. pont)
 A főiskola Selmecbányáról Sopronba költözése, 1918-1919: 2019-ben is folytattuk a
forráskutatást az MNL MOL-ban őrzött, földművelésügyi minisztériumi és földművelésügyi
népbiztossági iratanyagban. A 6 kutatónap alatt átnézett iratanyag:
 Földművelésügyi Minisztérium, K 184-a. 1920-1924: Soproni Bányászati és Erdészeti
Főiskolára ill. erdészeti szakoktatásra vonatkozó tételek.
 L 2899 Földművelésügyi Népbiztosság iratai, 1919: L 15 Erdészeti osztály, L 19
Szakoktatási és kísérletügyi osztály iratai (mikrofilmen)
A kutatást és a feldolgozást 2020-ban is folytatjuk. A kutatás eredménye részben megjelent az
emlékév kapcsán készített tanulmányokban (ld. 15. pont), de a teljes feldolgozás a következő
évekre is feladatot ad, egyetemtörténeti forrásmunkák megjelentetéséhez szolgáltat alapot, melyek
a következő évek egyetemi évfordulóihoz kapcsolódhatnak. (kapcsolódó: 6.2., 12.3. pont)
 Oral history: 2019-ben is jártunk Perlaki Ferencné Karner Éva néninél, akivel 2016-ban kezdtünk
el interjúsorozatot rögzíteni (az előzményeket ld. a 2018. évi beszámolóban). A videókamerával
rögzített interjúk feldolgozása folyamatban van. A látogatás alkalmával kölcsönkaptuk Perlaki
Ferenc pályafutását dokumentáló iratok gyűjteményét, melyet digitalizáltunk (ld. 6.2. pont). 2020ban is tervezzük a projekt folytatását.

12. Közművelődési feladatok
12.1. Levéltári Piknik (2019. június 7-8.)
A Budapest Főváros Levéltárában 2019-ben immár 3. alkalommal rendezték meg az országos jelentőségű
Levéltári Pikniket. Az egyetemi levéltárak bemutatására a MFLSZ saját standot állított, melyen levéltárunk
hangsúlyosan, programszervezőként megjelent. A Piknik fő témája idén a levéltárak és turizmus volt.
12.2.
Kutatók Éjszakája (2019. szeptember 27.)
Levéltárunk a Központi Könyvtárral közösen szervezett programmal várta játékos feladatokkal az
érdeklődőket. A levéltár programpontjai az alábbiak voltak:
 Ismerkedj játszva a gót betűkkel!
 Keresd a párját! Logikai képjáték növényekkel és elnevezéseikkel.
 Piknik-Kvíz (a Páneurópai Piknik tiszteletére)
 Tudomány és popkultúra. Kvíz.
 Idővonal
 Selmectől Sopronig. Társasjáték 14-114 éves korig.
12.3.
Sopron & Selmec 100 (2018-2019)
Egyetemünk 2018-2019-ben emlékezett meg a m. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról
Sopronba költözésének 100. évfordulójáról. A Levéltár munkatársai 2019-ben is részt vettek az 2019.
április 10-i konferencia előkészítésében, szervezésében. A konferencián Sági Éva levéltárvezető is előadást
tartott. A programon elhangzott előadások a Soproni Szemle 2019. évi 3. számában is megjelentek.
2019-ben is folytattuk a Sopron & Selmec 100 emlékoldal gondozását, melyen az évfordulóhoz
kapcsolódó tematikus írások jelennek meg (http://sopronselmec100.uni-sopron.hu/kezdolap). A
honlapon 2019-ben összesen 3007 egyedi látogatót regisztráltunk, az oldalmegtekintések száma 10989 db
volt.
Az évfordulóra megjelent emlékkötetek közül kép- és adatszolgáltatással segítettük Bartha Dénes és Oroszi
Sándor „Selmec, Téged soha nem feledtünk!” c. kötetét és Lichner József Szűts Gergely István – M. Szilas
Katalin által újra kiadott emlékiratát. Gál Péter József Selmec-soproni diákélet c. könyvének gondozását
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2019-ben fejeztük be, a lektorok által hiányolt jegyzeteket Homor Péter levéltáros készítette el. A kötetek
bemutatója 2019. november 26-án volt a Ligneumban.

13. Képzés



English for Academic Purposes (EAP) 30 órás, akkreditált továbbképzés, 2019. augusztus 26-29.
SoE BPK. Résztvevők a KL részéről: Sági Éva, Homor Péter.
Alapfokú német nyelvtanfolyam az EFOP-343-16-2016-00022 projekt keretében, 2019.
szeptember 16. – december 10. Résztvevő a KL részéről: Homor Péter.

14. Egyéb tevékenységek
14.1. Közösségi szolgálat
2019-ben első alkalommal fogadtunk a levéltárban gimnazista tanulókat közösségi szolgálatra, a Központi
Könyvtárral együttműködésben, a Széchenyi István Gimnáziumból. A 4 tanuló a digitalizálási
tevékenységet segítette, összesen 102 órában (ld. 6.2. pont).
14.2.







Bizottsági munka

Sopron & Selmec 100 Emlékbizottság
Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) elnökségi tagság
Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE) tagság
Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa (MLVT) tagság
MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció
Soproni Szemle Szerkesztőbizottsági tagság

14.3.
Konferencia-szervezés
2019-ben a Soproni Egyetemen tartotta éves vándorgyűlését a Magyar Felsőoktatási Levéltári
Szövetség, szeptember 30. és október 2. között. A vándorgyűlés lebonyolítását levéltárunk szervezte
meg, ezúton is köszönjük az egyetem támogató hozzáállását. A 3 napos konferencia szakmai előadásainak
és kerekasztal-beszélgetésének fő témáit időszerű levéltári kérdések adták, úgymint a levéltári törvény
módosítása, Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (levéltári aggregáció), UNIVA/ARCA ATOM projekt
fejlesztésének lehetőségei. A szakmai aktualitásokon kívül szekció-előadások hangzottak el az egyetemi
jubileumokhoz, valamint 1919 és a magyar egyetemek témájához kapcsolódóan. A vándorgyűlés második
napján a kismartoni tartományi levéltárban tettünk látogatást.
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2020-ban Sopronban fogja tartani éves rendes vándorgyűlését,
mely a magyar levéltári szakma legjelentősebb rendezvénye. A vándorgyűlés helyszíne a Soproni Egyetem
lesz, már 2019-ben részt vettünk a szervezés előkészítésében.
14.4.







Konferencia-részvétel

Magyar Levéltárosok Egyesületének éves rendes vándorgyűlése (2019. szeptember 9-11.,
Gyula): fő téma: levéltár és közigazgatás, levéltárak és turizmus.
Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése (2019. szeptember 30. – október 2.,
Sopron) (ld. 8.3. pont)
Trianon és a magyar felsőoktatás, Veritas-MFLSZ konferencia (2019. január 15., Budapest)
Sopron&Selmec 100 emlékkonferencia (2019. április 10., Sopron)
Erdőmérnöki Kar 210. évfordulójára rendezett konferencia (2019. február 12., Sopron)
A Soproni Városszépítő Egyesület 150. évfordulójára rendezett konferencia (2019.
szeptember 20., Sopron)
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ELTE Levéltári nap az egyetemi közgyűjtemények kérdéseiről (2019. október 25., Budapest)
Wagner Károly elektronikus Könyvtár megnyitója, OEE (2019. november 20., Budapest)

14.5.
Együttműködések
 Együttműködés a Veritas Történeti Kutatóintézettel, a Trianon és a magyar felsőoktatás projekt
keretén belül.
 KDS 2019: az MFLSZ keretében, a Miskolci Egyetem Levéltárával és a BME OMIKK Levéltárával
együttműködésben: akadémiai, főiskolai tanácsülési jegyzőkönyvek digitalizálása, 1873-1934.

15. Publikációs tevékenység, előadások
Előadás:
Sági Éva:
 A bányászati és erdészeti főiskola költözése Selmecbányáról Sopronba, 1918-1919. SopronSelmec emlékkonferencia, Sopron, 2019. április 10.
 Selmectől Sopronig - a levéltár és a történeti források szerepe az intézmény arculatában. MFLSZ
Vándorgyűlés, Sopron, 2019. október 1.
Homor Péter:
 Selmec-Sopron kapcsolat 1919-2019. A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat Szabadegyeteme,
2019. február 19.
 Új korszak küszöbén – a selmeci-soproni diákok első világháborús nemzedéke visszaemlékezések
tükrében. A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat Szabadegyeteme, 2019. október 15.
Kiadvány, könyv:
 Gál Péter József Selmec-soproni diákélet. Soproni Egyetem Kiadó, 2019. A kiadványt gondozta a
SoE Központi Levéltár, a jegyzeteket készítette Homor Péter.
Publikáció:
 Sági Éva: A Bányászati és Erdészeti Főiskola áttelepülése Selmecbányáról, 1918-1919 (rövid
áttekintés). In: Gerundium, 2019. Vol 10, No 2. 62-79. p.
 Sági Éva: A M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola átköltözése Selmecbányáról Sopronba. In:
Soproni Szemle, 2019. 3. sz. 282-295. p.
Sopron, 2020. január 28.
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1. melléklet: A dokumentációs anyag gyarapodása 2019-ben
Beérk.
Átadó
Ssz. dátuma
1
2019.01.07 Muth Endre
2

2019.01.07

3

2019.01.14

4

2019.01.08

5

2019.01.30

6
7
8
9
10
11
12

2019.01.30
2019.02.04
2019.02.04
2019.03.27
2019.04.02
2019.04.02
2019.04.04

13

2019.04.11

14
15

2019.05.05
2019.
szeptember

Cím

Kolossváry Andor selmecbányai hallgatói okmányai,
másolatok (valétakép, index, államvizsgálati
bizonyítvány, csoportkép)
Rózsavári Ferenc
Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc-Sopron) 19531958, gyémántoklevelek átadása, 2018 (kézirat)
Horváth Eszter
Időskori kép Marosi Mihály volt hallgatóról +
(Sarkady Sándoron levélmásolat, melyben Marosi Mária tanítónői
keresztül)
alkalmazását kéri a polgármestertől.
Ormos Balázs
Az Ifjúsági Kör nyomdokain program keretében
készült, magánkiadású füzet (brennbergi bányászati
magánmúzeumnál elhelyezett tablók nyomán)
Szemerey Tamás
Diákhagyományokkal és nótákkal kapcsolatos
dokumentumok
Mátyás Csaba
Mátyás Vilmosra vonatkozó dokumentumok
Szabadhegyi Győző Erdélyi képzésekkel kapcsolatos dokumentumok
Winkler András
Winkler Oszkár dokumentumai
Tompa Mónika
A selmecbányai erdészeti szakközépiskola szóróanyagai
Tompa Mónika
Jelenléti csoportnaplók, Növénytan gyakorlat
Rem Lajos
Fotók az évfolyama tanulmányútjairól
Rózsavári Ferenc
Sopron '56 A Nehézipari Műszaki Egyetem
Bányamérnöki Kar hallgatói a vér nélküli
forradalomban. Saját kiadású könyv
Miklós Ákos
Selmecbánya turistatérképe, 2019 (magyar, szlovák és
német feliratokkal)
Petró Dávid
Diákhagyományokkal kapcsolatos dokumentumok
Sarkady Sándor, ifj. Major László hagyaték

Évhatár
1884-1888
2018
1939
2018

2019
1997-1999
1951
2019
2019
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