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A Veszprém Megyei Levéltár 2009. évi munkaterve
Bevezetés
Az elmúlt évek a Veszprém Megyei Levéltár [a továbbiakban: Levéltár] számára jelentős változásokat hoztak. 2002-ben a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat hathatós támogatásával
parlamenti döntés született a Levéltár új épületbe történő költöztetéséről. A céltámogatásból
megújult Veszprém és Pápa egy-egy patinás épülete, ezzel együtt a Levéltár 2005-ben birtokba
vehette az ország egyik legmodernebb levéltárépületét. Az infrastrukturális fejlesztésen túlmenően a beruházásnak konkrét szakmai hozadéka is volt, az iratanyag új helyre történő költöztetésének előkészítéseként sor került a Levéltárban őrzött fondok teljes körű revíziójára. Az átköltözést nem sokkal követte az immár egy emberöltőnyi idő óta a Levéltár élén álló Madarász
Lajos igazgató úr nyugdíjba vonulása. Vele együtt több, a Levéltár életében évtizedek óta
meghatározó szerepet játszó munkatárs is távozott az intézményből. A vezetőváltás hosszabb
átmeneti idő után, 2008 tavaszán zajlott le.
Az elmúlt néhány év röviden bemutatott történéseinek csupán egy kényszerű velejáróját
említem itt meg. A Levéltár életében 2002 óta valamennyi év — kimondva vagy kimondatlanul
— átmenetinek, ideiglenesnek volt tekinthető. Az időszak elején az építkezés, majd a
költözködés kötötte le az intézmény minden anyagi és emberi erőforrását, azt követően pedig a
vezetőváltás emésztette fel az energiákat.
A Levéltár 2009. évi munkatervének összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottam arra,
hogy nyilvánvalóvá tegyem, az évek óta húzódó átmeneti időszak 2008. december 31-ével
lezárult. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 2009-ben, illetve az azt követő években nem
lesz szükség a gyakorlati tapasztalatok folyamatos értékelésére, az intézmény működésének
módosítására, ugyanakkor 2008 második félévében megtörténtek azok az intézmény vezetése
által legszükségesebbnek tartott szakmai, munkaszervezeti változtatások, amelyek reményeim
szerint megalapozhatják az elkövetkező évek szakmai munkáját.
A Levéltár anyagi ellátottsága, gazdálkodása
Anyagi ellátottság
A Levéltár két telephelyen, Veszprémben és Pápán működik. A veszprémi központ eszközökkel való felszerelése az intézményrekonstrukcióhoz kapcsolódóan megtörtént, a pápai fiókintézmény pedig a Levéltár korábbi eszközállományából kapott bútorzatot. 2008 folyamán a
fenntartó által biztosított elkülönített keretből sikerült a Pápai Levéltár számítástechnikai
rendszerének a kiépítése. Ezzel megvalósult mindkét telephelynek a kor kívánalmainak megfelelő működtethetősége. Megoldott a két intézményrész internetalapon, virtuális belső hálózaton
megfelelő biztonsággal történő egymás közti kapcsolata. Ez lehetővé teszi a munkavégzéshez
szükséges gyors és pontos információáramlást. Az intézmény anyagi ellátottsága a fentiek
tükrében összességében jónak mondható.
Az épületekkel és technikai eszközökkel kapcsolatban 2009. évre általánosságban azok
folyamatos felülvizsgálata és karbantartása fogalmazható meg mint elvégzendő feladat. Néhány
ponton ugyanakkor beruházásokat is szükséges elvégezni, amelyek az épület, illetve az eszközállomány elvárt színvonalon történő üzemeltetéséhez elengedhetetlenek. (Ezek többletigény-

ként csatolva lettek az intézmény benyújtott költségvetési koncepciójához. Az anyagi ellátottságra vonatkozóak felsorolását és indoklását az 1. számú melléklet tartalmazza.)
Gazdálkodás és munkaügy
A Levéltár gazdálkodásában a 2007. év jelentős változást hozott azzal, hogy önállóan gazdálkodó intézményből részben önállóan gazdálkodó intézménnyé alakult át. Az átálláshoz kapcsolódó 2007. évi nehézségek után — ezek közül különösen kiemelendő a gazdasági feladatokat
ellátó személyekben bekövetkezett többrendbeli változás — 2008-ban véglegesült a gazdasági
csoport személyi állománya, a napi feladatok ellátása mellett megkezdődhetett a korábbi évek
örökségének felmérése, s a szükséges feladatok meghatározása. Az örökség meglehetősen
terhesnek bizonyult. Ennek következtében az elkövetkező 2009. évre is maradtak olyan feladatok, amelyek túlmutatnak a napi rutinon, elvégzésük a jogszabályi követelményeknek való
megfelelés érdekében sürgető. Az alábbiakban ezeknek a feladatoknak a bemutatására koncentrálok, s eltekintek az intézmény gazdálkodásához kapcsolódó napi feladatok ismertetésétől.
Az év első három hónapjának feladata a vagyonvédelmi kötelezettségeknek való megfelelés
megteremtése. Gondolok itt a korábbi években elmaradt leltározás szabályszerű (december 31-i
fordulónappal történő) elvégzésére, a befektetett eszközök nyilvántartásának szabályszerűvé
tételére és naprakész állapotba hozatalára, a fenntartó által kért eszköznyilvántartások határidőre történő felvételére. (Itt kell megköszönnöm a fenntartó határidők terén tanúsított megértését,
miután dokumentáltuk, hogy milyen „megörökölt anyagokból” kell ezeket a feladatainkat
ellátnunk.) Úgyszintén megoldandó feladat a készletek elhelyezése és megfelelő nyilvántartása,
kezelése. Ez utóbbi elsősorban szabályozási és munkaszervezési kérdés, tehát az intézményvezető és kevésbé a gazdasági csoport feladatkörébe sorolható.
Sürgető feladat az intézmény gazdálkodására vonatkozó belső szabályok aktualizálása,
intézményre szabása. Erre 2008-ban — előzetes évközi terveinkkel ellentétben — a gazdasági
csoport leterheltsége miatt nem kerülhetett sor. A vagyonvédelemhez kapcsolódó feladatok
elvégzését követően még az év első félévére ütemezzük be az intézmény ezirányú
elmaradásainak pótlását.
Az elmúlt év folyamán munkavállalói észrevételek nyomán több szabálytalanságra derült
fény a fizetési osztályba, illetve fokozatba sorolás tekintetében. A kinevezések teljes körű
felülvizsgálata azonban kényszerűen elmaradt a MÁK által telepített intézményi munkaügyi
számítógépes rendszer (IMI) feltöltöttségének hiánya miatt. A még hátralévő felülvizsgálatokat
a számítógépes rendszer feltöltésével párhuzamosan 2009-ben szükséges elvégezni, a besorolásokban esetleges felmerülő további szabálytalanságokat a jogszabályoknak megfelelően
rendezni kell.
A Levéltár 2009. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, valamint ezek 2008. évi
teljesítési adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
A működés személyi feltételei
A Levéltár 2009. évre engedélyezett létszáma 37 fő. A fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat a 2008. év során 2 és fél fő létszámfejlesztést engedélyezett a Levéltár Pápai Levéltára
részére. A szükséges szakmai háttér biztosítása érdekében a Levéltár veszprémi központjából
további másfél fő „áthelyezésével” járult hozzá Pápai Levéltárának személyi állományához.
Ezzel jelen pillanatban mindkét részlegben biztosítottnak látom a működéshez szükséges minimális létszámot. Az intézmény 2009. január 1-jén Veszprémben 31 főt, Pápán 6 főt foglalkoztat.
A munkatársak munkakör szerinti megoszlása is változott az elmúlt évihez képest. Míg
2008. januárjában 22 fő szakmai munkatárs mellett 12 és fél fő gazdasági és technikai
munkatársat — ez utóbbiak közül két főt Pápán — foglalkoztatott az intézmény (64% és 26%),
egy évvel később 27 fő szakmai munkatárs mellett 10 fő gazdasági és technikai munkatárs
teljesít szolgálatot (73% és 17%). Tekintettel az intézmény működtetésének követelményeire, a
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két épület adta feladatokra a munkakörök között további átcsoportosításra nem látok sem
indokot, sem lehetőséget. (A Levéltár 2009. január 1-jén foglalkoztatott munkatársainak
felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.)
A Levéltár szakmai munkája
Mielőtt rátérnék a szakmai munka egyes részterületein 2009-ben az intézményre váró feladatok
bemutatására, szükségesnek tartom pár szóval elővezetni a Levéltár két részlege közötti
munkamegosztás mikéntjét. Bár a Pápai Levéltár 2008. augusztus 1-je óta jelenlegi létszámában működik, működésére vonatkozó érdemleges következtetéseket, úgy vélem, csak az első
teljes év lezárultával, azaz 2009. december 31-ével lehet levonni. Annál is inkább, mivel a
Levéltár veszprémi székhelyén is csupán 2009-ben láthatjuk majd a 2008. év második felében
végrehajtott változtatások első — reményeim szerint — pozitív eredményeit.
A Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottak szerint az intézmény
Pápai Levéltára több tekintetben autonóm egysége a Levéltár egészének. Míg gazdasági és
személyi kérdésekben a döntések a Levéltár veszprémi székhelyén születnek, szakmai
munkáját munkaterületenként részben vagy egészében önállóan végzi igazodva az intézményi
preferenciákhoz.
A fentiek tükrében eltekintek attól, hogy a Pápai Levéltár mint területi szervezeti egység
munkatervét elkülönítetten tárgyaljam. Az egyes szakmai munkaterületek bemutatásakor térek
ki a speciálisan a pápai intézményrészhez köthető tervezett feladatokra.
Gyűjtőterület, anyaggyarapítás
A Levéltárban 2008 második felében végrehajtott szervezeti változtatások egyik fő célja volt a
gyűjtőterületi munka hatékonyabbá tétele, a szakmai elvárásoknak és a jogszabályi követelményeknek való megfeleltetése. Az elmúlt években, évtizedekben felhalmozott adminisztratív
hátralékok 2008. évi felszámolását, valamint a Levéltár illetékességi körébe tartozó szervek
adatainak ellenőrzését követően a Levéltár 2009-ben tervszerűen lát neki az illetékességi
körébe tartozó szervek iratkezelés-ellenőrzésének. A gyűjtőterületi csoport munkatársai megkezdik a vonatkozó jogszabályok által előírt szervellenőrzések végrehajtását (vö. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényt, a
közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletet, illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. Kormány rendeletet). A jogszabályok
értelmében a Levéltárnak az illetékességi körbe tartozó közfeladatot ellátó szervek iratkezelését
öt, bizonyos esetekben három évente ellenőriznie kell. A fenti kritériumnak megyénkben
mintegy 350 szerv felel meg, ez évente mintegy 80 szerv ellenőrzését jelenti (a 2009-re ellenőrizni tervezett szervek listáját a 4. számú melléklet tartalmazza). Az első ellenőrzési ciklusban
nehezíti a munkát, hogy sok szervnél évtizedek óta nem végzett kiszállást a Levéltár, ennek
következtében csekély előzetes információval rendelkezünk a szerv működéséről, iratkezeléséről. A Levéltár az első öt évben jelentősebb erőforrás-ráfordítással számol ezen a területen,
annak reményében, hogy az első ellenőrzési ciklus leteltével a ráfordítás csökkenthető.
A tervszerű iratátvételek a Levéltár 2007. évi munkatervében megfogalmazott irányelvek
szerint folytatódnak, azaz prioritást élvez a tanácskorszak még az iratképzőknél lévő iratainak
begyűjtése. Ütemezését tekintve azonban a jövőben a szervellenőrzésekhez kapcsolódik az iratátvétel. A szervellenőrzések során a felmért levéltárérett iratanyag beszállításának előkészítése
mind az iratképző szervnél, mind a Levéltárban megtörténik. Fontos hangsúlyozni, hogy a
Levéltár a jövőben minden esetben érvényt kíván szerezni a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. évi Kormány rendeletben foglaltaknak,
miszerint az iratátadó szerv a levéltárérett iratanyagot saját költségén köteles selejtezni,
jegyzékelni és savmentes levéltári dobozokban a levéltárba szállítani.
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Az előzetes tervek szerint a Levéltár a tanácskorszakban keletkezett és jelenleg még a
szervek őrizetében lévő kintlevőségét öt éven belül átveszi. Az intézmény a szervellenőrzések,
illetve az iratátvételek cikluson belüli rendjének kialakítása során a belső szakmai munkáknál
fellépő igényeket vette figyelembe. Ennek köszönhető, hogy a Pápai Levéltár „illetékességi
körébe” tartozó, azaz Pápa városában és a volt pápai járás területén fekvő szervek ellenőrzése
2009-ben és 2010-ben hangsúlyos szerepet kap a gyűjtőterületi munka egészében.
A Levéltár illetékessége bizonyos iratképző szervekre és azok iratanyagára terjed ki,
gyűjtőkörébe tartozik ugyanakkor a mindenkori Veszprém megyében keletkezett, illetve arra
vonatkozó valamennyi történeti értékkel bíró, zömmel magántulajdonban vagy intézményi
gyűjteményben lévő irat. Ezek felderítése a Levéltár kiemelt feladata. 2009-ben egy olyan
program elindítását tervezi az intézmény, aminek segítségével a magántulajdonban lévő iratok
felderítésben is aktív szereplővé válhat a Levéltár. A települési önkormányzatokkal való
kapcsolatfelvételt követően szeretnénk egy-egy települési rendezvényen megjelenni, bemutatkozni, ezáltal is közelebb kerülni az adott település lakóihoz. Úgy gondolom, ez nem csupán a
Levéltár megismerését segíti elő, hanem ezáltal a még nagy számban magánszemélyeknél lévő
(nem csak) családi iratanyagnak a Levéltárba való átadását is serkentheti. (Évente kistérségenként egy bemutatkozást tervezünk, így várhatóan 10-15 év alatt juthatunk el a megye minden
településére.)
A Levéltár gyűjtőkörébe tartozó iratok másik csoportja már más megyén belüli vagy azon
kívüli közgyűjteményben található. Ezek felderítése elsősorban egy olyan iratkataszter létrehozását szolgálja, amelyben összegyűjtve megtalálhatóak a megyére vonatkozó, nem a Levéltárban található iratanyagok legfontosabb adatai. A legjelentősebb iratokról, irategyüttesekről
indokolt másolat készíttetése is (digitális vagy mikrofilm formában). Ennek a munkának a
részeként folytatni szeretnénk a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltárban a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával 2007-ben megkezdett hungarikakutatást (a Veszprém megyei provenienciájú iratanyagot is tartalmazó Esterházy család cseklészi ágának levéltárában), illetve a Pápai
Levéltár munkatársai megkezdik a Pápa városára vonatkozó források összegyűjtését, ezáltal
Pápa város részben elpusztult levéltárának „virtuális rekonstrukcióját”.
Belső feltáró munkák (iratrendezés, iratselejtezés, segédletkészítés)
A gyűjtőterületi munka mellett a 2008. évben megfogalmazott szakmai változások a belső
feldolgozó munkák végzését is hangsúlyosan érintették. Bevezetésre került a referencia alapon
végzett levéltári munka, amelynek során az egyes irategyüttesekhez levéltáros munkakörben
foglalkoztatott referenseket rendeltünk. Az ő feladatuk az adott iratanyag nyilvántartásainak
naprakész vezetése, rendezettségi szintjüknek, állapotuknak számon tartása és a szükséges
lépésekre való javaslattétel, majd e lépések elvégzése, illetve szükség esetén annak irányítása.
Az elmúlt néhány hónap természetesen csak a feladatok megfogalmazásához és megkezdéséhez
szükséges időt biztosította számunkra, így a referencia alapú munkának a mindennapi gyakorlatba való átültetése a 2009-es év feladata. A feladatok közül a legfontosabb a közlevéltárak és
nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló
10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletet (és elődei) által előírt belső fonddossziék felállítása. A
fonddossziék tartalmazzák az adott iratanyag legfontosabb levéltári, szerv- és fondtörténeti
adatait, raktári jegyzékeit, a belső feltáró munkák során keletkezett munkaanyagokat. A fonddossziék felállítása során támaszkodhatunk a Levéltár átköltözését megelőzően elvégzett fondrevíziós munkálatok eredményeire is. Tekintettel a levéltári fondok számára, a levéltári anyag
egészére vonatkozóan a belső fonddossziék felállítása csak 2009. év végére képzelhető el.
A fonddossziék felállításával párhuzamosan, ahhoz szorosan kapcsolódva megtörténik a
teljes levéltári anyag rendezettségének felmérése. A valós adatok birtokában az intézménynek
az év folyamán lehetősége nyílik hosszabb távú rendezési ütemterv megfogalmazására.
A rendezés területén az elmúlt évek prioritását követve a tanácskorszak anyagainak középszintre rendezését folytatjuk, azon belül is a már megkezdett Veszprém Megyei Tanács,
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valamint a községi tanácsok iratanyagainak rendezésével. Más irategyüttesekben 2009 folyamán mintarendezések elvégzését tervezzük. Kiemelendő ezek közül a termelőszövetkezetek
iratanyaga, amelyből egy fond mintarendezését, valamint a további fondok rendezéséhez
szükséges rendezési és selejtezési terv elkészítését tervezzük 2009-ben. A mintarendezések,
valamint a rendezési és selejtezési tervek elkészítése egyéni munkatervük alapján a referensek
feladata. (A 2009-ben rendezésre kijelölt fondok listáját a 5. számú melléklet tartalmazza.)
A rendezésre került fondokról készülő raktári jegyzékek a 2008 decemberétől egységes
Excel-formátumban kerülnek begépelésre, lehetőséget biztosítva ezzel későbbi adatbázisba
rendezésükre.
Szorosan kapcsolódik a referencia munkához, illetve a belső feldolgozó munkához a
levéltári nyilvántartások vezetése. Itt meg kell különböztetni a jogszabályi kötelezettségként
vezetett Egységes Levéltári Nyilvántartó Rendszert (e-Archivum), valamint a Levéltár saját
fejlesztésű nyilvántartásait. Az e-Archivumban kötelezően vezetendő nyilvántartások közül a
törzskönyvi nyilvántartás feltöltöttsége megfelelőnek mondható, a gyarapodások és fogyatékok,
valamint a szernyilvántartás jogszabályi előírásoknak megfelelő e-archivumbeli vezetését
azonban 2009-ben meg kell kezdeni. (Ennek halogatását elsősorban a program levéltári
nyilvántartások vezetésére átgondolatlan és alkalmatlan volta okozta.) A saját fejlesztésű
nyilvántartások közül az új levéltárépületbe való átköltözés óta van használatban a raktári
topográfia, amelynek vezetése naprakésznek tekinthető. Az elmúlt év őszén több új, egymással
összekapcsolható belső használatú nyilvántartást is kifejlesztettünk (törzskönyvi nyilvántartás,
tervezési és statisztikai nyilvántartás, szervnyilvántartás, stb). Ezek adatokkal való feltöltése a
referensek feladata, amely a fonddossziék összeállításával párhuzamosan történik.
A fenti feladatokon túlmenően a belső feltáró munkák közé sorolható a szükséges
raktárrendezési munkák elvégzése is. 2009-re vonatkozóan ezek közül az elmúlt évek
gyarapodásainak besorolását, a rendezésre kerülő fondok raktári elhelyezésének véglegesítését,
mintaállványozását kell megemlíteni.
Kutatószolgálat
A Levéltár kutatószolgálata 2008 szeptemberétől megváltozott rendben fogadja a kutatókat. A
veszprémi székhelyen a csütörtöki hosszított nyitva tartással (8 és 18 óra között) a jogos kutatói
igényeket kívánta az intézmény kielégíteni, az eddigi tapasztalatok alapján sikerrel. Munkaszervezési és állományvédelmi megfontolások játszottak szerepet abban, hogy megszüntettük a
kutatók azonnali kiszolgálásának gyakorlatát, helyette a (személyes, telefonon, postai vagy
internetes úton történő) bejelentkezéshez kötöttük a kutatás lehetőségét. Ennek segítségével a
kutatóterem forgalma tervezhetővé vált, lehetőség van a kutatásra kikért anyagok esetében az
állományvédelmi szempontok érvényesítésére is (pl. paginálás). A Pápai Levéltárban a 2008.
évi kutatótermi próbaüzemet követően 2009. januárjától heti három nap 9 és 16 óra között
fogadjuk a kutatókat, ezzel eleget teszünk a jogszabályi követelményeknek, ugyanakkor reményeink szerint még az intézményi működés határain belül maradunk. A kutatói érdeklődés az
elmúlt évek tapasztalata szerint folyamatosan növekszik, elsősorban a család- és helytörténet
művelői jelentkeznek a Levéltárban. A kutatószolgálat az elmúlt évek gyakorlata szerint
augusztus hónapban (2009. augusztus 3. és 28. között), valamint december második felében
(2009. december 14 és 31 között) zárva tart.
Ügyfélszolgálat
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ügyfélszolgálati megkeresések intenzitásának változatlansága prognosztizálható. Változás az ügyfélszolgálati munkában, hogy az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal Közép-dunántúli Regionális Központja által az APEH Központi Hivatalára
és a Pénzügyminisztériumra hivatkozva adott 2734416229 iktatószámú állásfoglalás alapján —
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, és a köziratokról, a közlevéltárakról és a
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magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény egymást kizáró rendelkezései
értelmében — az önkormányzati levéltárba érkezett beadványok, valamint másolatok után az
intézmény jogszerűen illetéket nem szedhet. A fenti állásfoglalás alapján, valamint az
önkormányzati levéltárakban folytatott gyakorlat figyelembe vételével a jogharmonizáció
esetleges megtörténtéig az illetékek beszedésétől el kell tekintenünk. (Az elmúlt évek
tapasztalata alapján ez mintegy 100-150 ezer forintnyi illeték beszedését érinti.) Az
ügyfélszolgálat december második felében (2009. december 14 és 31 között) szünetel.
Tudományos tevékenység, kiadványmunka
A Levéltár tudományos munkáját közép- és hosszabb távú tudományos program kell, hogy
meghatározza. Ennek kidolgozása a 2009. év feladatai között előkelő helyen szerepel.
Tekintve, hogy a Levéltár tudományos munkakörben foglalkoztatott munkatársainak egyéni
kutatásai döntően illeszkednek az intézményes tudományos program vélelmezhető koncepciójához, 2008. júliusától — a rövid távú egyéni tudományos tervek bemutatásával párhuzamosan
— megtörtént a jogszabályok által a tudományos tevékenység végzésére fenntartott, a heti
munkaidő 20%-át kitevő, közkeletűen kutatónapnak nevezett munkaidő szervezett keretek
között történő biztosítása. 2009-ben, az intézményi tudományos program kidolgozását követően az intézmény várhatóan konkrét intézményi feladatok elvégzésére fogja felhasználni ezen
kutatónapok meghatározott részét. Az intézményi feladatok között kiemelt jelentőségűnek
tekintem a megyei közgyűlés jegyzőkönyveinek regeszta formában történő közzétételét,
amellyel egyrészt egy országos kutatási projekthez, másrészt a megyemonográfia előmunkálataihoz is csatlakozni kívánunk. Emellett olyan, a napi levéltári szakmai munkát is megkönnyítő
kutatási programok elindítása várható, mint például a megye és települései vezető tisztségviselőit tartalmazó archontológia összeállítása. Ezeknek a feladatoknak a megindítására év
közben, az intézményi tudományos program végelegesítését követően kerülhet sor.
A dátumszerűen is tervezhető tudományos rendezvényeink közül két tervezett konferenciát
kell kiemelni. A nyáron a Pápai Levéltárban hagyományteremtő célzattal szervezzük meg az
1. Pápai Levéltári Napot. Ennek témája a város közgyűjteményeinek (EKKTM, JMVK,
DRETGy, Kékfestő Múzeum), a helytörténet művelését maguk elé célul tűző civil szervezeteinek (Jókai Kör, Pápai Művelődéstörténeti Társaság) a bemutatkozása lesz. Időpontja jelenleg
egyeztetés alatt van. A másik konferenciára ősszel kerül sor szeptember 17-én és 18-án. A
Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárral közösen szervezett rendezvény szervesen
illeszkedik Veszprém megye „Ezer éves megye” rendezvénysorozatába (részletes programja a
6. számú mellékletben olvasható).
Várható, hogy — az előző évekhez hasonlóan — az intézmény több munkatársát 2009
során is felkérik konferenciákon való részvételre, kiadványokban való közreműködésre.
Amennyiben ezek a felkérések illeszkednek a Levéltár tudományos programjába, illetve az
adott munkatárs kutatónapjainak terhére elvállalhatóak, az intézmény támogatja a felkérések
elfogadását. Ilyen felkérésnek eleget téve vesz részt az intézmény 2009-ben a magyarországi
németség történetének forrásait bemutató nemzetközi kutatásban, amelynek keretein belül a
Levéltárban őrzött vonatkozó fondok leírását vállaltuk el.
Az intézmény tervezett kiadványainak megvalósulása nagyrészt a pályázati lehetőségek
függvénye. 2009-re húzódott át a 2007-ben megrendezésre került családtörténeti konferencia
előadásainak tanulmánykötetben történő megjelentetése. Ennek költségeire a források pályázatból rendelkezésre állnak. Előző évben pályáztunk a dr. Lichtneckert András által jegyzett,
Veszprém megyei urbáriumok szövegeit közreadó kézirat megjelentetésére. A Pápai Levéltár
gondozásában tervezzük megjelentetni Pápa város válogatott történeti forrásait. Ennek a
kiadványnak 2009-ben az előkészítő munkálatai indulnak meg. A válogatás szempontjainak
kidolgozása, a lehetséges források összegyűjtése, kiadásra való előkészítésük megkezdése
tervezhető az elkövetkező esztendőre.
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Közművelődés
A Levéltár közművelődési munkájának tervezésekor elsődlegesen a nagyközönség felé való
nyitást tartom fontosnak kiemelni. Ebbe illeszkedik annak a gyűjtőterületi tevékenységnél már
jelzett középtávú programnak az elindítása, amelynek keretén belül az intézmény egy-egy
településen — kapcsolódva a település rendezvényéhez — rövid előadással, prezentációval
bemutatkozik. 2009-re vonatkozó tervünk, hogy a megye minden kistérségének egy-egy
településére eljussunk. (A települések kiválasztása a megyei rendezvénynaptár véglegesítését
követően, 2009 tavaszán várható.)
2008-ban az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral közösen nyújtottunk be pályázatot
helytörténeti módszertani előadássorozat tartására. Az elnyert támogatás 2009 első félévében
két előadás megszervezését teszi lehetővé. Ugyancsak túlmutat az intézmény keretein az „Ezer
éves megye” rendezvénysorozatban való részvételünk. A fentebb már említett konferencia
megszervezésén túl az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral és a Laczkó Dezső Múzeummal
együtt a „Középkori utazás Veszprém vármegyében” címet viselő általános és középiskolás
vetélkedő szervezésében működünk közre.
A Levéltárnak a két város, Veszprém és Pápa kulturális életében történő hangsúlyosabb
megjelenését szolgálják az intézményben rendszeresen szervezendő rendezvények, kiállítások
és könyvbemutatók. Ezek keretében elsősorban a megyében megjelent, illetve a megyére
vonatkozó történeti irodalomnak tervezünk teret engedni. Ugyancsak szükségesnek látom az
előző évek gyakorlatának megfelelően történeti tárgyú kamarakiállítások rendezését, valamint
vándorkiállítások fogadását is. (Ez irányú terveink részletesebben a 7. számú mellékletben
olvashatók.) A 2008-ban rendezett, a Székely Hadosztály történetét és utóéletét bemutató
kiállításunk 2009 tavaszán Nyíregyházán lesz látható a Jósa András Múzeumban a Szabolcs–
Szatmár–Bereg Megyei Levéltár és a múzeum közös rendezvényeként, s további, határon túli
intézmények is érdeklődnek a kiállítás iránt.
A fenti programok elindítása mellett természetesen továbbra is kiemelten kezeljük, s
egyben az intézmény szélesebb körben történő megismertetésének legfontosabb útjának tekintjük az iskolás korosztály levéltári látogatásait, levéltári órákon való részvételét. Ezen a téren
egy-egy kamarakiállításhoz kapcsolódóan a Levéltárnak aktív szerepet kell játszania a
közeljövőben.
Szakmai kapcsolatok, továbbképzés
A Levéltár sokrétű szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A kapcsolati háló első, legszűkebb köre a Veszprémben és Pápán, illetve a megye más településein található közgyűjteményeket, közművelődési intézményeket foglalja magába. A közművelődési feladatokban való
együttműködés, a helytörténeti kutatások támogatásának összehangolása jelenti e kör legfontosabb együttműködési terepét. Az intézmény kapcsolatrendszerének országos szintjét a
levéltárakkal, levéltári szakmai szervezetekkel való kapcsolat jelenti. 2009-ben a szomszédos,
Fejér, Győr, Somogy és Zala megyei levéltárakkal való szakmai együttműködés szorosabbra
vonását tervezzük. A kapcsolatrendszer harmadik, legtágabb körét a Levéltár nemzetközi
kapcsolatai alkotják. A már hagyományosnak tekinthető felvidéki (Vágsellyei Levéltár) és
délvidéki (Zentai Levéltár) kapcsolatainkat tovább szeretnénk mélyíteni, és — amennyiben
fogadókészségre találunk — további intézmények bevonásával kívánjuk bővíteni. Az
elkövetkező évben nemzetközi kapcsolatainkban nyitni fogunk az idegennyelvű közeg felé is.
Erre jó lehetőséget biztosítanak az egyes munkatársak már meglévő kapcsolatai, amelyek egy
része intézményi szintre emelhető (pl. az egész Közép-Európát átfogó ICARus-projektben való
részvétel), illetve szeretnénk kihasználni a fenntartó megyei önkormányzat kapcsolataiban rejlő
lehetőségeket is (pl. a francia Main-et-Loire megyével kötött együttműködést).
A Levéltár fokozott figyelmet kíván fordítani munkatársai folyamatos továbbképzésére. A
szakmai munkatársak hét éves továbbképzéséhez kapcsolódóan 2009-ben folytatódik az
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intézmény segédrestaurátorának emeltszintű könyv- és papírrestaurátor képzése, egy levéltáros
doktori (PhD) képzésen vesz részt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán. A Levéltár rendszergazdája várhatóan tavasszal védi meg diplomamunkáját, amelyet az
általa fejlesztett és a Levéltárban már használatba vett kutatónyilvántartó programról készített.
Az intézmény két levéltárosának van doktori eljárása folyamatban.
Az alkalmazottak iskolarendszerű képzéseken való részvétele mellett fontos belső szakmai
továbbképzések, tapasztalatcserék szervezése is. Ezek elsősorban a napi feladatokhoz kapcsolódó, gyakorlatorientált alkalmak. Magukban foglalják a felhasználói szintű számítástechnikai
ismeretek elmélyítését (Word és Excel, valamint a belső fejlesztésű programok használata),
illetve a referenciamunka végzéséhez szükséges ismeretek bővítését.
Mellékletek
1. A Levéltár épületén szükséges felújítások és eszközbeszerzések
2. A Levéltár 2009. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai (2008. évi
teljesítési adatokkal)
3. A Levéltár 2009. január 1-jén foglalkoztatott munkatársai
4. A Levéltár 2009. évi szervellenőrzési terve
5. A Levéltár 2009. évi rendezési terve
6. Az „Ezer éves megye” rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferencia tervezett
programja
7. A Levéltár 2009. évi tervezett közművelődési programjai
Veszprém, 2008. december 15.
Hermann István
igazgató
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VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR
*


Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1.
Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835
Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206
e-mail: leveltar@veml.hu

1. számú melléklet (ad 1700/2008. lvt. sz.)

A Veszprém Megyei Levéltár épületén szükséges felújítások
eszközbeszerzései
I. Beruházás
I/1. Vegyi fülke beszerzése a levéltár restaurátor műhelyébe — bruttó 1 120 000 forint
A vegyi fülke használata a levéltárban található gombás, penészes iratanyag fertőtlenítése során indokolt.
A levéltárban őrzött 13 és fél ezer folyóméternyi iratanyag egy, sajnos nem elhanyagolható része
elsősorban az iratképző szerveknél történő helytelen tárolás következtében fertőzött. Ezen iratanyagok
folyamatos raktári ellenőrzésre, szükség esetén fertőtlenítésre szorulnak. A penészgombával fertőzött
iratok a páratartalom legkisebb ingadozására is érzékenyen reagálnak, az akár évtizedekig is lappangó
fertőzés napok alatt megjelenhet. Ezekben az esetekben az azonnali közbeavatkozás az egyetlen
megoldás. A penészes iratanyag fertőtlenítése során a restaurátor az egészségre is ártalmas fertőzést
vegyszerekkel távolítja el az iratokról. Ennek biztonságos, az emberi egészséget nem vagy kevésbé
veszélyeztető végzéséhez elengedhetetlen egy olyan vegyi fülke, ahol mind a vegyszerek biztonságos
használata, mind a keletkezett por (gombaspóra) és kigőzölgések elszívása biztosított.

I/2. Stúdió vaku / lámpa beszerzése a reprográfiai műhelybe — bruttó 500 000 forint
A levéltár reprográfiai műhelye, a restaurátor műhelyhez hasonlóan egyike a Dunántúl legjobban
felszerelt hasonló célú levéltári műhelyeinek. A reprográfiai műhely munkatársa végzi a levéltárban
őrzött iratanyag másolását, fénymásolatok, digitális másolatok — szkennelés, fényképezés útján való —
készítését, valamint a levéltári kiadványok, aprónyomtatványok szerkesztését, bizonyos esetekben
nyomtatását is. Az iratokról készített másolatok csak részben szolgálják a kutatói igények kielégítését,
gyakran állományvédelmi okokból szükséges egyes iratok, olykor egész irategyüttesek fényképezése,
szkennelése. (A 2008. évben pl. a veszprémi ferences rendház teljes iratanyagát, illetve a Veszprém
megyéből 1990 után Győr megyéhez került települések anyakönyveit kellett levéltári átadás előtt
lefotóznunk. Mindez éves szinten több 10 ezres nagyságrendű felvételt jelent.) A műhelyben jelenleg
„házilag”, építőipari reflektorok felhasználásával készített megvilágítás van, amely állományvédelmi
okokból szükségmegoldásként is csak fenntartásokkal fogadható el. A reflektorok nagymértékű
melegedése, hőkibocsátása sem a fotózandó iratanyagnak, sem a munkakörülményeknek nem használ.
A stúdió vaku / lámpa beszerzése állományvédelmi szempontból feltétlenül indokolt

I/1–I/2. Beruházás összesen: bruttó 1 620 000 forint
II. Felújítás
II/1. Veszprém város 1827-ből származó levéltári szekrényének restaurálása — bruttó
1 200 000 forint
A levéltárban három műemlékszekrény található. A XVIII. századból származik a vármegye, valamint a
káptalan hiteleshelyi levéltára részére készített levéltári szekrény, Veszprém város levéltári szekrénye
1827-ben készült. A levéltári szekrények közül az utóbbi a 2005. évi költözködést megelőzően a
szakkönyvtár elhelyezésében játszott szerepet, jelenleg állapotára tekintettel használaton kívül van. Az
évszázados használat során megkopott bútort a levéltár átköltöztetése során darabjaira szedték. Az
összeszerelés során sérült, a hátlapot rosszul történő visszaerősítése következtében a szekrénytest
megfeszült, eldeformálódott. Jelenlegi formájában használhatatlan.

II/2. A levéltár veszprémi épületén található esőcsatorna bővítése — bruttó 320 000 forint
A levéltár épületének üzemeltetése során szerzett tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a tervezett és
beépítésre került esőcsatornák mérete nem elegendő a tetőn keletkező esővíz elvezetésére. Eredetileg
összesen 12 darab 10 cm átmérőjű ejtőcső volt található az épületen. A használatbavételt követően
kiderült, hogy esőzések esetén az ejtőcsövek csekély áteresztőképességének következtében az esővíz a
csatornákon átbukva végigfolyik az épület falán, középtávon jelentős károkat okozva ezzel. A problémát
érzékelve az elmúlt időszakban az épület Jutasi út felőli homlokzatán az ejtőcsövek 12 cm átmérőjű

csövekre lettek kicserélve. Elmaradt ugyanakkor az udvar felőli homlokzat ejtőcsöveinek cseréje. A
tapasztalatok alapján elegendőnek tűnik a főhomlokzat két ejtőcsövének bővítése a csapadék biztonságos
elvezetéséhez. A 12 cm átmérőjű ejtőcső métere 4 500 forint, a felszerelés munkadíja méterenként 2 500
forint (ejtőcsövenként 20 méterrel számolva összesen 40 méter), a daruskocsi bérleti díja 40 000 forint.

II/3. A levéltár pápai épületén található nyílászárók (ablakok) szigetelése (2. ütem) —
bruttó 300 000 forint
A pápai fiókintézmény felújítása során a nyílászárók cseréjére nem került sor, felújításuk gyakorlatilag
festésüket jelentette. A használatbavételt követően kiderült, hogy a több esetben jelentősen vetemedett
ablakok sem hőszigetelő- sem csapadék-szigetelőképesség tekintetében nem felelnek meg az
elvárásoknak. Gazdaságossági szempontok mellett az állományvédelmi követelmények is azonnali
beavatkozást igényeltek az épület Széchenyi István utcai homlokzatán található nyílászárók esetében (itt
találhatók ugyanis a raktárak, valamint a munkaszobák ablakai, amelyeken keresztül egyes esetekben
literszám (!) jutott be csapadék az épületbe), ezek szigetelésére 2008. folyamán sor került. Szükséges
ugyanakkor az épület udvari homlokzatán található nyílászárók szigetelése is. Ezen a fronton a
lépcsőházak, illetve a folyosók ablakai találhatók, a szigetelés elsősorban az épület állagmegóvása és
gazdaságos üzemeltetése szempontjából indokolt!

II/1–II/4. Felújítás összesen: bruttó 1 820 000 forint
III. Karbantartás
III/1. Informatikai biztonsági berendezések frissítése — bruttó 410 000 forint
1. GateDefender Integra Complete config. 1 év [össz. 29 számítógépre] — bruttó 200 000
forint
2. PANDA Internet Security 2009 3 év [össz. 5 számítógépre, Pápára] — bruttó 50 000
forint
3. avast! 4 Professional Edition 2 év [össz. 30 számítógépre, Veszprémbe] — bruttó
160 000 forint
A levéltár köszönhetően az elmúlt évek fejlesztéseinek korszerűnek mondható számítástechnikai
rendszerrel rendelkezik. A levéltárakat érő XXI. századi kihívásoknak (e-közigazgatás, szolgáltató
levéltár) az intézmény csak számítástechnikai rendszerének karbantartásával, folyamatos fejlesztésével
tud megfelelni. Külön kihívást jelent a pápai fiókintézmény bekapcsolása a levéltár belső hálózatába.
Ennek során különösen nagy figyelmet kell fordítani a biztonság kérdésére.
A felsorolt programok közül az 1. pont alatt említett a levéltár internetes biztonsági szűrőjének
licenszhosszabbítását tartalmazza, a 2. és 3. pont alattiak pedig az egyes munkaállomások vírusvédelmét
Pápán, illetve Veszprémben. Ez utóbbiak esetében a feltüntetett összeg licenszhosszabítást és bővítést is
magában foglal. (Bővítésre a számítógéppark bővülése miatt van szükség.)

III/1. Karbantartás összesen: bruttó 410 000 forint
IV. Működési többletkiadások
IV/1. A levéltár pápai fiókintézményének beindítása miatt jelentkező épületüzemeltetési
többletkiadás — bruttó 1 800 000 forint (működési többletkiadás)
A Pápai Levéltár beindításával mindösszesen 10-15%-os működési többletkiadással számolhatunk,
hangsúlyozva azonban, hogy a fenti százalékos adatok nem tényadatokon alapulnak, így felülvizsgálatuk
a tényadatok tükrében feltétlenül szükséges. A fenti összegben a gázenergia, villamosenergia, víz- és
csatorna, karbantartás, üzemorvos, postaköltség, szemétszállítás többletkiadásai szerepelnek.

V/1. Működési többletkiadás összesen: bruttó 1 800 000 forint
I–IV. összesen: bruttó 5 650 000 forint

2

2. számú melléklet (ad 1700/2008. lvt. sz.)
A Veszprém Megyei Levéltár költségvetési adatai (2008–2009)
ezer Ft-ban

Megnevezés
Egyéb saját bevételek
Áfa bevételek és visszatérülések
Hozam és kamatbevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülről
Intézményi működési bevételek
előző évi pénzmaradvány átvétel teljesítése
Támogatásértékű működési bevételek
egyéb szervektől
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
egyéb szervektől
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések
Pénzforgalom nélküli bevételek
előző évi pénzmaradvány
Költségvetési passzív kiegyenlítő, függő,
átfutó elszámolások
Pénzforgalmi bevétel összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen
Beruházási kiadások
Felújítások
Felhalmozások
kiadás összesen
Költségvetési aktív kiegyenlítő, függő,
átfutó elszámolások
Pénzforgalmi kiadás összesen
Kiemelt előirányzatként kezelt összesen
létszám:

2008 év
Előirányzat
eredeti
módosított
1 082
1 393
173
349
6

1 255

133 418
133 418

Teljesítés
2 309
529
6

120

120

1 868

2 964
11 283

3 041

3 041

1 929

1 929

143 667
148 637

137 732
153 985

13 085

13 035
-

2009. évi
terv
1 580
230

1 810

129 286
129 286

2 645

134 673

163 590

154 304

131 096

77 255
24 065
33 353
134 673

87 409
25 886
40 145
153 440
9 250
900
10 150
163 590

86 446
25 581
34 164
146 191
7 954
850
8 804
154 995

73 927
23 942
33 227
131 096

134 673

134 673

163 590

34,5 fő

36 fő

131 096

691
154 304

131 096
105 590
37 fő
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3. számú melléklet (ad 1700/2008. lvt. sz.)

Veszprém Megyei Levéltár 2009. január 1-jén foglalkoztatott munkatársai
1. Hermann István
2. Márkusné Vörös Hajnalka
3. Somfai Balázs

levéltáros
levéltáros
főlevéltáros

igazgató
igazgatóhelyettes
igazgatóhelyettes [PL]

4. Derzsy Anita

ügyviteli munkatárs [Ember Tímea helyén]

5. Kovács Sándorné
6. Ember Tímea
7. Molnár Károlyné

gazdasági előadó
gazdasági előadó
gazdasági előadó

8. Balogh Elvíra
9. Boross István
10. Jakab Réka
11. Juszt Miklós
12. Karika Tímea
13. Dr. Lichtneckert András
14. Nagy Szabolcs
15. Pákozdi Szilvia
16. Petrik Iván
17. Pozsgai Mónika
18. Szűts István Gergely

segédlevéltáros
levéltáros
levéltáros
rendszergazda
segédlevéltáros
főlevéltáros
levéltáros
könyvtáros
levéltáros
levéltáros
segédlevéltáros

19. Benedekné Gosztonyi Hajnalka
20. Bónis Józsefné
21. Farcas Minodora Claudia
22. Gáty István
23. Horváth Éva
24. László Erika
25. Malina Tiborné
26. Mészáros Istvánné
27. Mórocza Eszter
28. Nagy Balázs Vince
29. Pozsgai Judit
30. Szitási Istvánné
31. Világhy György

levéltári kezelő
levéltári kezelő
levéltári kezelő
reprográfus
levéltári kezelő
levéltári kezelő
levéltári kezelő
levéltári kezelő
segédrestaurátor
levéltári kezelő
levéltári kezelő
levéltári kezelő
levéltári kezelő

32. Bányai István
33. Csunyi Ferencné
34. Gaál Csaba
35. Hencz Károly
36. Koszora Edit
37. Németh Lászlóné
38. Ódor László

gondnok
takarító
portás
gondnok
[Pápai Levéltár]
takarító
takarító
[Pápai Levéltár]
karbantartó, udvaros

[GyED-en]

[Pápai Levéltár]

[Pápai Levéltár]

[Pápai Levéltár]
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4. számú melléklet (ad 1700/2008. lvt. sz.)

A Veszprém Megyei Levéltár 2009. évi szervellenőrzési terve
2009. február-május:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pápa Város Polgármesteri Hivatala
Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményei
Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága
Pápai Rendőrkapitányság
Városi Ügyészség, Pápa
Pápakovácsi Körjegyzőség
Kastély Oktatási Központ Német Nemzetiségi Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda,
Pápakovácsi
8) Homogbödögei Körjegyzőség
9) Nagygyimóti Polgármesteri Hivatal
10) Ugodi Körjegyzőség
11) Közös Fenntartású ÁMK Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola
12) Balatonkenesei Körjegyzőség
13) Borzavári Polgármesteri Hivatal
14) Acsády Ignác Ipari Szakmunkásképző Intézet, Pápa
15) ÁNTSZ Pápa városi Intézete
16) Gannai Körjegyzőség
17) VM Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Pápai Kirendeltsége
18) Bakonyjákói Körjegyzőség
19) ÁMK Városlődi Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézménye, Bakonyjákó
20) VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű
21) VM Egészségbiztosítási Pénztár kihelyezett osztálya, Pápa
22) Csóti Körjegyzőség
23) Csóthy Géza Általános Iskola, Csót
24) Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa
25) Balla Róbert téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa
26) Dákai Körjegyzőség
27) Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthon, Dáka
28) Gróf Esterházy Kórház-Szakambulancia, Pápa
29) Pápai Földhivatal
30) Pápateszéri Körjegyzőség
31) Általános Iskola, Pápateszér
32) Batthyány Lajos Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa
33) Pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa
34) Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa
35) Vám- és Pénzügyőri szakasz Pápa, majd Vámhivatal
36) Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa
37) Weöres Sándor Általános Iskola, Pápa
38) Tarczy Lajos Általános Iskola, Pápa
39) Pápai Városi Bíróság
40) Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola, Pápa

2009. szeptember-november:
41) Ányos Pál Általános Iskola, Nagyesztergár
42) Villax Ferdinánd Általános Iskola, Olaszfalu
43) Zirci Városi Bíróság
44) Alsóörsi Polgármesteri Hivatal
45) Endrődi Sándor Általános Iskola, Alsóörs
46) Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj
47) Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
48) Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala
49) Badacsonytördemic Polgármesteri Hivatal
50) Bakonybéli Körjegyzőség
51) Munkácsy Mihály Általános Iskola, Pápa
52) Bartók Béla Zeneiskola, Pápa
53) Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola, Pápa
54) Bakonyszentkirályi Körjegyzőség
55) Általános Iskola, Bakonyszentkirály
56) Borzavári Körzeti Általános Iskola
57) Csetényi Körjegyzőség
58) Vámbéry Ármin Általános Iskola, Csetény
59) Dudari Körjegyzőség
60) Német Nemzetiségi Általános Iskola, Magyarpolány
61) Magyarpolányi Körjegyzőség
62) Noszlopi Körjegyzőség
63) Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, Noszlop
64) Csopaki Polgármesteri Hivatal
65) Általános és Néptáncművészeti Alapiskola, Csopak
66) Kertai Körjegyzőség
67) Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Kerta
68) Hárskúti Polgármesteri Hivatal
69) Nemesvámosi Körjegyzőség
70) Nagyvázsonyi Körjegyzőség
71) Várnai Zseni Közös Fenntartású Általános Iskola, Nagyvázsony
72) Gábor Áron Általános Iskola, Hajmáskér
73) Hajmáskéri Körjegyzőség
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5. számú melléklet (ad 1700/2008. lvt. sz.)

A Veszprém Megyei Levéltárban 2009-ben rendezésre kerülő fondok
Fondszám

Fond címe

IX. 301-391

Erdőbirtokossági társulatok
gyűjteménye
A veszprémi r.k. gimnáziumügyi
bizottság iratai
A veszprémi r.k. egyházközség
és iskolaszék iratai
Somlóvásárhelyi r.k.
egyházközség iratai
A monyorókeréki Erdődy-család
iratai
A Veszprém MTVB Igazgatási
Osztálya iktatatlan iratai
A Veszprém MTVB
Kereskedelmi Osztálya, iktatott
iratok

1900-1964

A Veszprém MTVB Közlekedési
Osztálya iratai
A Devecseri JTVB Ipari
Csoportjának iratai
Az Ajkai Járási Hivatal
központilag iktatott iratai.
Káptalanfai és Csabrendeki
KKTVB-k községeire vonatkozó
iratok
A Sümegi JTVB Ipari-Műszaki
csoportja iratai. Iparlajstromok
A Tapolcai JTVB, majd JH
Személyzeti Csoportja
irattöredéke
A Veszprémi JH
Élelmiszergazdasági,
Kereskedelmi és Ipari osztálya
iktatott irattöredéke
A Veszprémi JH Ipari Csoportja
iratai. Iktatott töredék
A Veszprémi JTVB Építési és
Közlekedési Csoportja iratai.
Balatonalmádira vonatkozó
iktatott műszaki iratok

1983–1989

XII. 31
XII. 32
XII. 34
XIII. 6
XXIII. 7.a.7
XXIII. 11

XXIII. 12.g
XXIII. 240.a
XXIII. 245

XXIII. 309.b
XXIII. 344
XXIII. 357.c

XXIII. 360.a
XXIII. 362.d

Fond évköre

Fond
Megjegyzés
terjedelme
2,72

1868-1932

0,12

1870–1937

0,14

(1876-)19001950
XVIII–XIX.
sz.
1957-1990

0,20

1982-1989

2,04
6,08
18,00 2008-ban
elkezdett
rendezés
folytatása
23,76

1957–1972

0,03

1981–1983

1,00

1957–1965

0,04

1969–1983

0,01

1977–1983

0,07

1972

0,02

1966–1969

3,24

Fondszám
XXIII. 362.d
XXIII. 362.e

XXIII. 362.e
XXIII. 362.e
XXIII. 368
XXIII. 368

XXIII. 379
XXIII. 382.a
XXIII. 382.c
XXIII. 382.d
XXIII. 578
XXIII. 582.g
XXIII. 583.f
XXIII. 586
XXIII. 589
XXIII. 727.a
XXIII. 727.b
XXIII. 759.b

Fond címe

Fond évköre

A Veszprémi JH ÉpítésiKözlekedési csoportja iktatott
irattöredéke (Herend)
A Veszprémi Járási Hivatal
Műszaki Osztálya iratai.
Balatonvilágosra és Alsóörsre
vonatkozó iktatott műszaki iratok
A Veszprémi JH Műszaki
Osztálya iktatott iratai - Zirc
A Veszprémi JH Műszaki
Osztálya iktatott iratai - Herend
A Veszprémi JH szakosztályai
központilag iktatott iratainak
töredéke
A Veszprémi Járási Hivatal
központilag iktatott iratai.
Balatonalmádi városkörnyéki
községekre vonatkozó iratok
A Zirci JTVB Pénzügyi osztálya
iratai
A Zirci JTVB Ipari csoportja
iktatott irattöredéke
A Zirci JTVB Kereskedelmi
Csoportja iktatott irattöredéke
A Zirci JTVB Építési és
Közlekedési Csoportja iktatott
irattöredéke
Pápa Városi Tanács Titkársága
iratai
A Pápai VTVB Termelés- és
Ellátásfelügyeleti Osztálya
iktatatlan iratai
A Pápai VTVB Műszaki osztálya
iktatatlan irattöredéke
A Pápai VTVB Művelődési
Osztálya iktatatlan iratai
Pápa Városi Tanács központilag
iktatott iratai
Balatonalmádi Községi Tanács
jegyzőkönyvei
Balatonalmádi Községi Tanács
iktatott iratai
Csöglei KTVB iratai
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1967–1968

Fond
Megjegyzés
terjedelme
0,26

1974–1978

2,30

(1971–)1972–
1982
1978

4,00
0,04

1981–1983

0,24

1981–1983

2,15

1951–1959,
1964–1970
1957–1970

0,40
0,03

1958–1969

0,01

1962–1968

0,18

1989-1990

0,04

1989-1990

0,01

1970–1990(–
1995)
1983–1990(–
1993)
1987-1988

0,70

0,50

1971-1990

3,00

1965-1979

42,00

1980-1990

0,35

7,00 2008-ban
elkezdett
rendezés
folytatása

XXIII. 895.b

Sümegi KTVB iratai

1972-1983

XXIII. 919.a

Ugodi Községi Tanács
jegyzőkönyvei
Ugodi Községi Tanács iratai
Devecseri járásbíróság
telekkönyvi iratai
Úrkúti Mangánércbánya iratai
Eplényi Mangánbánya iratai
Veszprémi Kommunális Rt. és
jogelődei iratai
Nemesgulácsi Badacsony
MGTSZ és jogelődei iratai

1960-1990

12,00 2008-ban
elkezdett
rendezés
folytatása
3,04

1957-1990
1945-1967

47,00
32,00

1924-1968
1948-1970
1965-2001

9,65
5,40
10,40

1950-1975

4,95

XXIII. 919.b
XXV. 6.d
XXIX. 7
XXIX. 8
XXIX. 163
XXX. 546,
207, 361, 394,
440, 629, 630,
740.
Összesen:

245,12 ifm
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6. számú melléklet (ad 1700/2008. lvt. sz.)

A közigazgatás egykor és ma
Tudományos konferencia a Veszprémi püspökség 1009. évi
adománylevelének ezer éves évfordulója tiszteletére
tervezett programja
A veszprémi püspökség javára Szent István király által Sólyon kiállított adománylevél a
korszakkal foglalkozó történészek egyöntetű véleménye szerint 1009-re keltezhető. A
dokumentum több szempontból is figyelmet érdemel. Nem csupán az egyházi szervezet
kialakulásának, hanem a világi közigazgatást jelentő vármegyék megjelenésének is egyik első
emléke. Az évforduló kapcsán mind a Veszprémi Főegyházmegye, mind az oklevélben említett
megyék, Fejér, Pest (az oklevélben Visegrád), Veszprém és Zala (az oklevélben Kolon)
megemlékezéseket, programokat szervez. Ezek részeként kerül sor egy történeti konferenciára.
A konferencia
• rendezvénysorozatban elfoglalt helye: a Veszprémi Főegyházmegye, illetve a négy
érintett megye közös tudományos rendezvénye
• tervezett időpontja: 2009. szeptember 17–18. (csütörtök–péntek)
• tervezett időtartama: 2 nap
• tervezett helyszíne: Veszprém (1. nap Érseki palota díszterme; 2. nap Megyeháza
díszterme)
• tervezett védnökei: veszprémi érsek, négy megyei elnök
• szervezők: egyházmegye részéről Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, megyék
részéről Veszprém Megyei Levéltár
Részletes program
1. nap (Érsekség)
A veszprémi egyházmegye ezer éve (munkacím)
Köszöntő, a konferencia megnyitása — Márfi Gyula veszprémi érsek
délelőtt:
elnök: Molnár Antal (Eötvös Loránd tudományegyetem)
Előadások (előadónként 20-20 perc)
Érszegi Géza (Magyar Országos Levéltár)
Szent István veszprémi adománylevele
Karlinszky Balázs (Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár)
A veszprémi káptalan gazdálkodása a késő középkorban
Bilkei Irén (Zala Megyei Levéltár)
Hiteleshelyek a veszprémi egyházmegyében a késő középkorban és a kora újkorban
Siptár Dániel
Szerzetesi megtelepedések a veszprémi egyházmegye török alól felszabadult részén a
Rákóczi-szabadságharc előtt
Dénesi Tamás ((Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára)
Katolikus megújulás a veszprémi egyházmegye területén a XVIII. században

délután:
elnök: Koltai András (Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára)
Mihalik Béla
A veszprémi püspökség XVIII. századi gazdálkodása
Hermann István (Veszprém Megyei Levéltár)
A veszprémi egyházmegye igazgatása a XVIII. században: a helynök szerepe
Jakab Réka (Veszprém Megyei Levéltár)
Zsidóság a veszprémi egyházmegyében a 19. században
Mózessy Gergely (Székesfehérvári Püspöki és Káptalani Levéltár)
Katolikus püspökök a nyilasok fogságában (Mindszenty József és Shvoy Lajos elhurcolása)
Gárdonyi Máté (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
A veszprémi püspökség a XX. században
A Szent Mihály székesegyház megtekintése
(művészettörténész vezetésével, a középkori emlékekre koncentrálva)
és/vagy
A Gizella-kápolna megtekintése
(művészettörténész vezetésével)
Fogadás az Érseki palota dísztermében az előadók és a meghívott vendégek részére
2. nap (Megyeháza)
A megyerendszer ezer éve (munkacím)
Köszöntő, a konferencia második napjának megnyitása — megyei elnökök (közösen, vagy
egyikük)
délelőtt:
elnök: Vándor László (Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága)
Zsoldos Attila (MTA Történettudományi Intézet)
Ispánságok és megyék — a világi közigazgatás kezdetei a Magyar királyságban
Solymosi László (Debreceni Egyetem)
Veszprém megye kialakulása (a kezdetektől XIV. század közepéig)
C. Tóth Norbert (MTA–MOL Zsigmond-kori Oklevéltár Kutatócsoport)
A világi közigazgatás Magyarországon a Zsigmond-korban, különös tekintettel Veszprém
megyére
Horváth Richárd (MTA Történettudományi Intézet)
Veszprém megye a XV–XVI. század fordulóján témakörben
Tringli István ((MTA Történettudományi Intézet)
Pest és Pilis megye sajátos viszonyai a török hódítás előtt
délután:
elnök: Pálffy Géza (MTA Történettudományi Intézet)
Dominkovits Péter (Győr–Moson–Sopron Megye Soproni Levéltára)
Megyék szerepe a XVI-XVII. században témakörben
Szíjártó István (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Hivatalviselő elit a 18. századi Somogy vármegyében
Szántay Antal (MTA Történettudományi Intézet)
II. József közigazgatási reformja témakörben
A konferencia zárása — Lasztovicza Jenő Veszprém MÖK elnöke
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7. számú melléklet (ad 1700/2008. lvt. sz.)

A Veszprém Megyei Levéltár
2009. évi tervezett közművelődési programja
Rendezvények Veszprémben
FEBRUÁR 27.

Fejezetek a lengyel–magyar közös történelemből c. kiállítás megnyitója (a kiállítás március 31ig látogatható) és Lengyel–magyar történelmi olvasókönyv c. kötet bemutatója (a
Veszprémi Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal közösen) [meghívó mellékelve]
ÁPRILIS 2. 17 ÓRA

Kerekasztal-beszélgetés a családtörténet-írásról / Családtörténeti kutatások határon innen és túl
című VeML kiadvány bemutatása (EKMK-val közösen)
ÁPRILIS 22.

Kárpát-medencei munkatáborok dokumentumköteteinek bemutatója, bemutatja M. Kiss Sándor
történész, egyetemi tanár (PPKE) — Kitaszítottak I-III.és Kitiltott családok Szerk: Hantó
Zsuzsa – Bank Barbara
MÁJUS 7.

A veszprémi káptalan 1635 és 1654 között vezetett, 2008-ban restaurált hiteleshelyi
jegyzőkönyvének bemutatása, bemutatja Tóbi Klára restaurátor / 700 éves a közjegyzőség
Magyarországon c. tanulmánykötet bemutatója, bemutatja Neumann Tibor történész
MÁJUS 21.

Emlékezés Hungler Józsefre: Kerekasztal-beszélgetés a helytörténetírás helyzetéről Veszprém
megyében (EKMK-val közösen, az EKMK-ban)
JÚNIUS 19.

Mesélő házak — mesélő emberek című kötet bemutatója (a Veszprémi Zsidó Hitközséggel
közösen)
SZEPTEMBER 17–18.
A közigazgatás egykor és ma. Tudományos konferencia a Veszprémi püspökség 1009. évi
adománylevelének ezer éves évfordulója tiszteletére (1000 éves megye rendezvénysorozat
részeként a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárral közösen)
NOVEMBER (egyeztetés

alatt)
Dr. Lichtneckert András szerkesztette Urbáriumok Veszprém megyében című VeML kiadvány
bemutatása

Rendezvények Pápán
MÁRCIUS (egyeztetés

alatt)
Teke András Magyargencs krónikája című kötetének bemutatója
ÁPRILIS (egyeztetés

alatt)
Családtörténeti kutatások határon innen és túl című VeML kiadvány bemutatása
MÁJUS (egyeztetés

alatt)
„Pápai Levéltári Nap”

JÚNIUS (egyeztetés

alatt)
A veszprémi káptalan hiteleshelyi tevékenységét bemutató kiállítás / 700 éves a közjegyzőség
Magyarországon c. tanulmánykötet bemutatója

JÚNIUS 16.

Pápa Város Napja — nyílt nap a levéltárban
SZEPTEMBER (egyeztetés

alatt)
Pölöskei István Lovászpatona története c. kötetének bemutatója
OKTÓBER (egyeztetés

alatt)
a Pápa város történetéről készülő forráskiadvány anyagára épülő kiállítás megnyitója
NOVEMBER (egyeztetés

alatt)
Tizenkét pontra adott feletek és Urbáriumok Veszprém megyében című VeML kiadványok
bemutatása

Egyéb rendezvények
ÁPRILIS 24.

A Székely Hadosztály emlékezete című vándorkiállításunk megnyitója Nyíregyházán a Jósa
András Múzeumban (a VeML, a Jósa András Múzeum és a Szabolcs–Szatmár–Bereg
Megyei Önkormányzat Levéltára közös kiállítása)
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