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Összeállította: Ignáczné Iváncsics Erika könyvtáros, levéltáros
1. Általános adatok, iratállomány
Levéltári munkatárs: Ignáczné Iváncsics Erika könyvtáros, levéltáros
A fióklevéltár iratállománya a 2011. év végén: 112,44 ifm (iratfolyóméter).
Az iratállomány felosztása: 32 fond.
Az iratanyag évköre: 1818-1999.
Ignáczné Iváncsics Erika könyvtáros és levéltáros részmunkaid ben látja el a levéltári
feladatokat. A vezet könyvtáros felmondását követ en a levéltári feladatokkal megbízott
munkatársra hárult a könyvtári feladatok ellátása, így a levéltári feladatok háttérbe
szorultak.
2. Iratgyarapodás
2011-ben nem történt jelent s iratgyarapodás. A levéltárba került ajándékozás útján
Brányi Kálmán hagyatéka, valamint a múzeumi anyagból a Dékáni Hivatal elfekv
iratkötegei. Ez utóbbi beillesztése a Dékáni Hivatal rendezett anyagába még nem történt
meg.
1.
2.

A levéltári anyag megnevezése
Brányi Kálmán hagyatéka
(oklevelek iratok)
Dékáni Hivatal iratai

Terjedelme (ifm)
0,12
0,36

3. Levéltári anyag rendezése
A több éve húzódó személyi problémák miatt az els iratrendezést követ en gyakorlatilag
leálltak a munkák.
A „B” tanügyi épület felújítása – alagsorában a volt könyvtári raktárból kialakított levéltári
helyiséggel – 2011 tavaszán fejez dött be. A felújítási munka magában foglalta a nyílászárók
javítását, az elektromos hálózat cseréjét és a beltéri festést. A felújítást követ en a
legfontosabb feladat a dobozok és a többi iratanyag teljes portalanítása, az általános takarítás
és a polcok visszarendezése volt, ami megtörtént.
A levéltári helyiségben maradt könyvtári anyag (tanszéki könyvek, folyóiratok, illetve a
könyvtár állományában lév korábbi diplomadolgozatok) elszállítása lassan halad. A
diplomadolgozatok elhelyezését a könyvtár nem tudja megoldani, ezért azok a levéltári
raktárban maradtak.
Megkezd dött a könyvtár egyik raktárhelyiségében lév pénztári f könyvek, postakönyvek
stb. átvitele a levéltárba.
Megtörtént a Gazdasági Hivatal iratai egy részének felkutatása és szemrevételezéses
felmérése: az ömlesztett iratanyagot egy raktárhelyiségben tárolják, mennyisége 2-3 ifm
körüli. A Gazdasági Hivatal dolgozói szerint ennél jóval több irat keletkezhetett, de azok
hollétét még nem sikerült kideríteni. Az iratanyag levéltárba szállítása még nem valósult meg.

4. Kutató és ügyfélszolgálat
A fióklevéltárat 2011-ben 5 kutató kereste föl on-line információ-kéréssel. A kapcsolódó
kutatást a levéltár munkatársa végezte el, az adatszolgáltatás elektronikus formában
történt.
A kérések tárgya:
- Ösztöndíjas külföldi hallgatók
- Teleki Pálról (anyakönyvi másolat)
- Borsodi Ottó (anyakönyvi másolat)
- Truka István (anyakönyvi másolat)
- gróf Apponyi György (anyakönyvi másolat és egyéb információk)

