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A Veszprém Megyei Levéltár 2011. évi munkaterve
A Veszprém Megyei Levéltár [a továbbiakban: Levéltár] 2011. évi munkáját a 2008-ban
végrehajtott, s 2009 óta gyakorlatban is alkalmazott munkaszervezeti változtatások meghatározta keretben kívánja végezni.
A Levéltár gazdálkodása
A fenntartó Megyei Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési javaslata (1. számú
melléklet) minden eddiginél nehezebb körülmények közötti gazdálkodásra kényszeríti a
Levéltárat. A költségvetési javaslat a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 114 millió 742
ezer forintban határozta meg. Ez az elmúlt évi eredeti előirányzathoz képest valamivel több,
mint 8 millió forintos csökkenést jelent. A csökkenés mértéke azonos az előző évi eredeti
előirányzatból év elején zárolt, majd májusban véglegesen elvont, a költségvetés főösszegének
5%-át jelentő összeggel. Mindez azt jelenti, hogy a Levéltár működésére rendelkezésre álló
források reálértékben jelentős csökkenést mutatnak, míg a költségek a várakozások szerint
emelkedő tendenciát követnek majd az évben.
Dologi kiadásaink csökkentésére érvényben lévő szerződéseink az elmúlt évi újratárgyalását követően már csak a működést érdemben befolyásoló döntések meghozatalával
van lehetőségünk. Az elmúlt évben szüneteltettük a raktári klímaberendezés karbantartását és
üzemeltetését. ez ellenkezik a kötelező szakmai ajánlásokban megfogalmazottakkal, s további
szüneteltetése előreláthatóan a klímaberendezés végleges használaton kívül helyezését, ezzel
együtt működésképtelenségét eredményezi. Az elmúlt évben a Levéltár két épületében
található három felvonó közül két felvonó karbantartását minimalizáltuk, további lehetőségként felmerül a két felvonó teljes megszüntetésének lehetősége, amely költségtakarékos
ugyan, de gyakorlatilag visszavonhatatlan értékvesztéssel jár együtt a felvonók leszerelése és
használhatatlanná tételének jogszabályi követelménye miatt. Az elmúlt évben 18-20 °C fokra
visszavett fűtés további csökkentése is eredményezhet költségmegtakarítást, ugyanakkor
ellenkezik a jogszabályokkal, s felveti rentábilitás kérdését a táppénzkiadások várható megnövekedése miatt. A tűz- és betörésvédelmi kiadások további lefaragása a vagyonvédelem,
illetve a kulturális örökség védelmének szempontjait veszélyezteti. A gépjárműhasználat
további korlátozása a jogszabályokban kötelezően előírt hatósági feladatok végrehajtását
lehetetleníti el.
Az év folyamán szükségessé váló szakmai kiadások elhalasztása, elmaradása, mint
például a levéltári doboz- és palliumbeszerzés több szempontból is fenyegető veszélyt jelent
az intézmény munkájára. Egyrészt belső feldolgozó munkánk végzését akadályozza a
szükséges anyagok hiánya, másrészt a Levéltár gyűjtőterületi munkájában 2008-ban
végrehajtott változtatások eredményeit veszélyeztetik, amennyiben az intézmény az iratképző
szervektől elvárt feltételeket (pl. a jogszabályok által előírt savmentes levéltári doboz) nem
tudja azok számára biztosítani. Ez utóbbi a Levéltár saját bevételi előirányzatára is kihatással
van, hiszen a levéltári dobozok szervek részére történő továbbszámlázása éves szinten cca. 1
millió forint bevételt jelent az intézménynek. Hozzáteszem, ennek kiadási oldalaként meg kell
említeni 2008-ban a Levéltár 4 millió forint értékben történt dobozbeszerzését. 2011-ben
készleteink elfogynak, így a beszerzés elmaradása mind a Levéltár elkövetkező években

realizálható bevételeire, mind gyűjtőterületi, mind belső feldolgozó munkájára érezhető
negatív hatással lesz.
A Levéltárak 2005-ben befejezett teljes infrastrukturális felújításának köszönhetően 2011ben is működőképesnek tekinthető jelen finanszírozási helyzetben is. A feladatellátásához
szükséges infrastruktúra amortizációja azonban jól érzékelhető, a folyamatos karbantartásra,
szinten tartásra fordítható források 2010 év eleje óta nem állnak az intézmény rendelkezésére.
Ez a tendencia néhány éves távon jelentős értékvesztéshez, másfelől a feladatellátását veszélyeztető infrastrukturális problémákhoz vezethet.
Meg kell említenem, hogy a Levéltár földszinti raktárhelyiségeiben 2010 folyamán
rendkívül súlyos helyzet alakult ki. Nyilvánvaló összefüggésben a csapadékosabb időjárással
megmutatkoztak a régi épület szigetelési hiányosságai, a falak átnedvesedtek, a raktárakban
tartósan 70% fölé emelkedett a páratartalom. A négy levéltári és egy könyvtári raktár mérete
nem teszi lehetővé a hagyományos mobil páramentesítő berendezések hatékony üzemeltetését, rendszerszerű beavatkozás szükséges. Az első felmérések alapján két ütemben összesen 68 millió forintos beruházással lehet a problémát kezelni. A veszélyeztetett raktárakban
található Veszprém megye, a megszüntetett járások, valamint a megye településeinek teljes
tanácskorszakbeli (1950–1990) iratanyaga, amelynek középtávon visszafordíthatatlan károsodása, végső soron megsemmisülése prognosztizálható a sürgős beavatkozás elmaradása
esetén. Azzal, hogy a levéltár egyetlen üres raktárába a fenntartó a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatóságának könyvtárát költöztette, nincs lehetőségünk érdemi iratmozgatásra sem,
hiszen szabad kapacitásunk intézményen kívüli célra került felhasználásra. A szükséges
beavatkozás elvégzéséig áthidaló megoldást jelenthet a raktárakban tartott 13-15 °C fok körüli
hőmérséklet állandó 20-22 °C fokra emelése, erre azonban sem a 2010. évi, sem 2011. évi
költségvetésünk nem biztosít anyagi fedezetet.
További példák felvillantása helyett összefoglalóan kijelenthetem, hogy gazdálkodásról a
2011-ben javasolt keretek között — hasonlóan az előző évhez — nem beszélhetünk. Mindez a
sok gyakorlati probléma mellett elvi kérdéseket is felvet intézményfenntartó és törvényileg
meghatározott kötelező feladatot ellátó intézmény, valamint e kötelező feladat ellátási
felelőssége (állam — fenntartó önkormányzat — intézmény) viszonylatában.
A Levéltár szakmai munkája
Gyűjtőterület, anyaggyarapítás
A gyűjtőterületi munka során a 2009-ben megkezdett gyakorlatot folytatjuk. Az iratképző
szervek ellenőrzése a 2008-ban meghatározott öt évre szóló terv szerint folytatódik. Miután az
elmúlt két évben a pápai Levéltár megnyitásához kapcsolódóan a volt pápai járás területén
található iratképzők célzott ellenőrzése megtörtént, 2011-ben a szervellenőrzések fókusza a
megye nyugati felén található iratképzőkre, Tapolca és ajka környékére kerül át. Az idei évben
összesen 51 iratképző szerv ellenőrzését tervezzük 3 fő bevonásával. (Az ellenőrzésre kijelölt
szervek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.)
A szervellenőrzésekhez kapcsolódóan folytatjuk a tanácskorszak iratainak átvételét. A
2008-ban megfogalmazott célkitűzésünk szerint az első öt éves szervellenőrzési ciklus
eredményeképpen az 1990 előtt keletkezett iratok Levéltárba kerülése várható. Mindez az
iratképzőktől sok esetben az iratanyag selejtezését, jegyzékelését követeli meg. Ennek
következtében az iratok az ellenőrzést követően, mintegy fél-egy éves csúszással kerülnek
levéltári átadásra. Ennek következtében a 2009. és 2010. évi szervellenőrzés nyomán átadásra
javasolt iratanyag jelentős része csak 2011-ben kerül az intézménybe. Várhatóan 80-90
gyarapodási szám kerül kiosztásra az év folyamán, ennek nagyobb részét a jogszabályok
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meghatározta iratátadás teszi ki. A gyarapodások jelentős része a Pápai Levéltárba érkezik be,
tekintettel arra, hogy a szervellenőrzés során az elmúlt két évben Pápa és környéke külön
figyelemben részesült.
A rendszerű szervellenőrzések folyományaként az előző évhez hasonlóan továbbra is évi
200 jegyzőkönyvre becsüljük az iratképzőktől ellenőrzésre és jóváhagyásra beküldendő
selejtezési jegyzőkönyveket.
Fontos feladatunknak tartjuk az iratképző szervek tájékoztatását, napi munkájuk segítését.
Erre szolgálnak a honlapunkon, az Iratkezelés felügyelete menüpontban megtalálható tájékoztatóink, segédanyagaink. Ezeknek — a visszajelzések tükrében — további bővítését tervezzük
az idei év folyamán is. Emellett folytatni szeretnénk a 2009-ben megkezdett iskolai
iratkezelőknek tartott szakmai továbbképzésünket, szélesítve annak mind területi, mind
intézménytípusbeli spektrumát.
Továbbra sem megoldott a magántulajdonban lévő iratok hatékony felderítése. Ehhez
ugyanis a Levéltár nem rendelkezik megfelelő személyi kapacitással. Ennek hiányában azzal
kell szembesülnünk, hogy a magántulajdonban lévő, mégoly értékes iratanyag is sok esetben
ki van téve a pusztulásnak, jobb esetben is a közgyűjtemények számára gyakorlatilag
elérhetetlen aukciókon való felbukkanásnak. A Veszprém megye területére vonatkozó
jelentősebb dokumentumok, dokumentumegyüttesek felgyűjtése jelentősen segítené a Levéltár közgyűjteményi funkcióját. Ezzel párhuzamosan szükséges az állománygyarapításhoz
szükséges anyagi források feltárása és biztosítása, tekintettel arra, hogy csupán így
biztosítható Veszprém megye írott kulturális örökségének hathatós megóvása.
Belső feltáró munkák (referenciamunka, iratrendezés, iratselejtezés, segédletkészítés)
A referenciamunka során 2010-ben tovább folytatódott a Levéltár belső nyilvántartásainak
feltöltése, ennek a hároméves folyamatnak a befejezését tervezzük 2011-ben. Az egyes
nyilvántartások pontosítását, feltöltését követően lehetőség nyílik ezek összekapcsolására,
komplex lekérdezések, keresések megtételére.
Szorosan kapcsolódik mind a referenciamunkához, mind a belső feldolgozó munka
további területeihez a levéltári nyilvántartások kérdése. Mint arra fentebb utaltam,
elektronikus nyilvántartásaink több önálló, de összekapcsolható adatbázisból állnak össze. A
topográfiai nyilvántartás, a törzskönyvi nyilvántartás, a kutatói nyilvántartás elkészült az
előző években. A tervezési–statisztikai segédlet elkészítése folyamatban van, 2011-ben a
lekérdezések végrehajtására szolgáló modul elkészítését és beüzemelését tűztük ki célul. Az
elmúlt esztendő feladatai között szerepelt a törzskönyvi adatbázisba feltöltött adatokból
generálható fondjegyzék, valamint az egyes fondok anyagairól készített elektronikus raktári
jegyzékek összekapcsolása. Az informatikai fejlesztés a Levéltár és a Pannon Egyetem
Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékének együttműködésében folytatódott. A program alapját egy egyetemi szakdolgozatként megvédett
munka jelenti. Ennek a programnak a végleges kidolgozása és üzembe helyezése jelenti a
2011. év legfontosabb informatikai–nyilvántartási feladatát. A raktári jegyzékek elektronikus
kezelésének feltétele azok egységes szerkezetbe foglalt elektronikus adatállományként történő
tárolása. Az idei évben is tovább folytatjuk meglévő papíralapú, illetve Word formátumban
készített jegyzékeinknek Excel állományba történő feltöltését. Ezt a feladatot részben a
közfoglalkoztatás keretén belül alkalmazott munkatársakkal oldjuk meg.
2010-ben elkészült az Egységes Levéltári Nyilvántartó Rendszer (e-Archivum) beharangozott fejlesztése. A Magyar Országos Levéltárban a fejlesztő cég képviselője által tartott
ismertetésen azonban kiderült, hogy a program jelen változata sem felel meg az alapvető
informatikai és levéltárszakmai követelményeknek (továbbra sem alkalmas a rendszer
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lekérdezések végrehajtására, nem működik megfelelően az adatállomány exportálhatósága,
stb). A felhasználhatóság miatt 2011-ben is saját fejlesztésű nyilvántartásaink feltöltését
preferáljuk, az e-Archivum további adatokkal történő feltöltését csak ennek befejezése után
tudjuk megkezdeni.
Az iratrendezés területén az elmúlt évekhez hasonlóan a tanácskorszak iratainak, különösen a megyei tanács szakigazgatási osztályainak iratanyaga, valamint egyes városi (Tapolca
és Veszprém) és községi tanácsi irategyüttesek (Ugod, Balatonalmádi) kerülnek rendezésre.
Emellett folytatódik a termelőszövetkezeti iratokra vonatkozó rendezési utasítás elkészítése
további mintarendezések segítségével. Az építészeti tervdokumentációk adatbázisba szervezéséhez megkezdjük az előmunkálatokat Veszprém Város Tervtárának rendezés alá vonásával.
Jelentős feladat a Herendi Porcelángyár iratanyagának rendezése, amely a Porcelánmanufaktúrával 2010-ben megkötött megállapodás értelmében együtt jár az iratanyag tudományos
feldolgozásával, valamint a szélesebb nagyközönség előtti megismertetésével. Minden
rendezéshez rendezési terv, és szükség esetén selejtezési terv készül, s a rendezés befejeztével
az adott levéltári egységről raktári jegyzéket készítünk. (A 2010-ben rendezésre kijelölt
fondokat a 3. számú melléklet tartalmazza.)
A fenti feladatokon túlmenően a belső feltáró munkák közé sorolható a szükséges
raktárrendezési munkák elvégzése is. 2011-ben az előző évi gyarapodások besorolása, illetve a
rendezésre kerülő fondok raktári elhelyezésének véglegesítése és mintaállványozása mellett a
fentebb említett veszélyeztetett raktárak (részleges) kiürítése jelent nagyobb munkaszervezési
feladatot. Ezt közfoglalkoztatottak igénybevételével tervezzük végrehajtani.
Kutatószolgálat
A kutatószolgálat működésében jelentős változást jelentett, hogy kutatói panaszra és
szakfelügyeleti felszólításra augusztus 1-jétől új kutatási szabályzat lépett életbe a Levéltárban,
s ennek során alkalmazásra kerültek az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.2.) BM rendelet rendelkezései, amelyek
értelmében az állami anyakönyvek másodpéldányai nem kutathatóak. Mindez az előzetes
várakozásokkal egyezően csupán kis mértékben befolyásolta a kutatók érdeklődését és okozta
a kutatási esetek számának csökkenését.
2011-ben sem a kutatók számában, sem a kutatási esetek számában nem várunk
jelentősebb változást. 2009 óta napi átlag 8-11 kutatási esetet regisztrálhatunk, amely az
intézmény teljesítőképességének határát jelenti. Kiemelkednek a csütörtöki napok, amelyeken
a nyitva tartás hosszított, 8 és 18 óra közötti. Ezeken a napokon az átlagos kutatóforgalom
másfél, kétszeresével kell számolnunk.
2011-ben tervezzük a Levéltár honlapján található kutatóbarát szolgáltatások további
bővítését. A különböző kutatási témákban adott tájékoztatások folyamatos fejlesztése mellett,
a segédletek (raktári jegyzékek) elektronikus elérhetőségének és komplex keresési lehetőségeinek megteremtése alapvető jelentőségű előrelépés lenne a Levéltár kutatószolgálatának
munkájában.
A Levéltár kutatószolgálata az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan augusztus hónapban,
valamint a karácsonyi időszakban zárva tart.
Ügyfélszolgálat
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyságrendjét tekintve változatlan számú
megkeresés beérkezése várható a Levéltár ügyfélszolgálatára. 2011-től kezdődően az illetékekről
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szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai értelmében a Levéltár által szedett és intézményi
bevételként realizálódott szolgáltatási díj helyett illetéket köteles szedni, amely bevételkiesést
jelent. Az intézmény anyagi helyzete miatt ugyanakkor rákényszerülünk az ügyfélszolgálat
költségeinek az ügyfelekre történő fokozottabb áthárítására. Ennek értelmében az illetékmentességi körbe tartozó szervezetek esetében nem tudunk eltekinteni a másolatkészítés
költségeinek felszámításától, valamint ügyviteli célú iratkölcsönzés esetén a kölcsönzéssel
összefüggő költségek megtérítésétől. (A másolatok száma 2010-ben meghaladta az 5 ezer
oldalt.) Az elmúlt évben jelentősen megnőtt a földhivatali tárgyú ügyintézések száma,
tájékoztatásuk szerint továbbra is ezzel a megnövekedett forgalommal számolhatunk.
Újdonságot jelentenek, és egyúttal többletterhet rónak az intézményre az öt napos határidővel
kiküldött jogsegélykérelmek. Mindezek miatt szükségessé vált az ügyfélszolgálati munkát
ellátó munkatársaink körének bővítése.
Az ügyfelek tájékoztatását szolgálják a Levéltár honlapján, az Ügyfélszolgálat menüpont
alatt elhelyezett tájékoztató anyagok, nyomtatványok, amelyeket a visszajelzések és az
igények alapján bővíteni szeretnénk.
Tudományos tevékenység és kiadványmunka
A Levéltár tudományos tervének 2010-ben történt előkészítését követően 2011-ben
megtörténik annak végleges formába öntése és elfogadása is.
2011-ben is folytatódik a megyei és települési tisztségviselők archontológiai adatait, a
közigazgatás változásainak bemutatását tartalmazó adatbázis építése. Az adatbázis 2009 óta
tartó fejlesztésére a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékével együttműködésében került sor. 2010 őszén az adatbázist
bemutattuk levéltáros szakmai közönségnek. A bemutatón lezajlott vitán megfogalmazódott
annak igénye, hogy megfelelő források felkutatásával biztosítsunk lehetőséget az adatbázis
területi bővítésére további együttműködő partnerek bevonásával.
A Veszprém megyei közigazgatási adatbázis elmúlt év őszi bemutatója egy levéltárinformatikai rendezvénysorozat második elemeként került megrendezésre. Ennek folytatását
tervezzük 2011-ben. Tavasszal a levéltári elektronikus nyilvántartási rendszerek problémáit,
ősszel pedig egy később meghatározandó levéltár-informatikai problémát szeretnénk
megvitatni.
A 2011. év a Herendi Porcelángyár történetében meghatározó Farkasházy Fischer Jenő
születésének 150. évfordulója. A méltó megemlékezés érdekében a Levéltár a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. középtávú együttműködési megállapodást kötött, amelynek
eredményeképpen 2011 őszén nagy szabású közös kiállítás létrehozását és egy Farkasházy
Fischer Jenő életét bemutató kötet megjelentetését tervezzük. Ez a munka szorosan kapcsolódik a porcelángyár iratainak fentebb említett rendezéséhez.
2011 őszén tervezzük a második Veszprémi Levéltári Nap megrendezését a Veszprémi
Érseki és Főkáptalani Levéltárral közösen. Ennek tervezett témája az Esterházy család kevéssé
kutatott, de a megyében jelentős szerepet játszott cseszneki ágának története.
A Levéltáron belüli munkamegosztás értelmében immár hagyományosan a Pápai Levéltár
ad otthont a munkatársak által végzett tudományos tevékenység bemutatására szolgáló szakmai napnak, amelyet 2011-ben is megrendezünk. Ezen külső előadók mellett elsősorban levéltárosaink mutathatják be a kollégák és az érdeklődők számára tudományos munkájuk állását.
Mindezen terveink megvalósítása függ a kínálkozó pályázati forrásoktól és egyéb
támogatásoktól.
A Levéltár egyik munkatársa, Nagy Szabolcs együttműködésben a Szabolcs–Szatmár–
Bereg Megyei Levéltárral együttműködésben részt vesz a székely Hadosztály történetét
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feldolgozó monográfia elkészítésében. A gyűjtő- és feldolgozó munka Kovászna Megye
Tanácsa kezdeményezésére 2009-ben kezdődött meg, az elmúlt év folyamán megkezdődött a
kézirat elkészítése. A kötet várhatóan ez év első felében jelenik meg többek között a Levéltár
kiadványsorozatában.
Közművelődés
A Levéltár közművelődési programkínálata az elmúlt két évben igen gazdag volt.
Könyvbemutatók, levéltári kiállítások, levéltári órák, vezetések mellett ki kell emelni a
Veszprémi Történelmi Szalon programsorozatát, amelyet 2010-ben indítottunk el.
Közművelődési tevékenységünk során legfontosabb célunk az intézménynek otthont adó
város és megye közönségének megszólítása. Ezt — az elmúlt évek tapasztalatai szerint — a
legsikeresebben más intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködésben érhetjük el. Ez
nem csupán a szervezés feladatának megosztását hozza magával, hanem a rendezvények
anyagi hátterét is több forrásból tudjuk így előteremteni.
2011 februárjában nyitjuk meg Levéltárunk állandó kiállítását, amelyet a néhány éve
elhunyt dr. Körmendy József felsőörsi prépost, püspöki, majd érseki levéltáros születésének
századik évfordulójára megemlékező felolvasóüléssel kötünk össze. A kiállítás alapvető célja,
hogy az érdeklődő közönségnek bemutassa a levéltári munka sokszínűségét (az iratképző
szervek felügyeletétől kezdődően a belső feldolgozó munka folyamatán keresztül egészen az
iratrestaurálásig), valamint felhívja a figyelmet mindarra az értékre, amelyet raktáraink
őriznek.
A nagy sikerű Veszprémi Történelmi Szalon sorozatban az idei évben három alkalmat
tervezünk, sorrendben a veszprémi iparosokról, a veszprémi megyeházáról, végül a városban
valaha volt malmokról. A Történelmi Szalon rendezvényein a Levéltár más arcát igyekszik
megmutatni. Dísztermünkből a beszélgetések idejére valódi „szalont” alakítunk ki, ahol az
érdeklődők egy pohár bor és egy kis pogácsa mellett hallgathatják végig a kollégáink által
vezetett beszélgetéseket, s kapcsolódhatnak maguk is aktívan bele a társalgásba. A Történelmi
Szalon szervezésében a Levéltár mellett a Veszprémi Hét Domb Egyesület is részt vesz.
Az elmúlt évben hagyományteremtő célzattal megemlékeztünk a trianoni békediktátumról
egy határainkot túl élő történészeket megszólaltató beszélgetéssel. Ezt a rendezvényt az idei
évben is szeretnénk megtartani, vendégeinket Erdélyből és a Partiumból hívjuk meg.
Pápai Levéltárunkban tovább folytatódik az elmúlt két évben megkezdett településtörténeti kiállítás- és előadássorozat, amelyhez mintegy kísérőrendezvényként a Múzeumok
Éjszakája, valamint a Város Napja programokba történő bekapcsolódás is hozzájárul. Ezeken
az alkalmakon kollégáink vezetésével megtekinthető az intézmény, s további programokkal is
várjuk az érdeklődőket. Az idei évben tervezzük a veszprémi intézményrész bekapcsolódását
is a fenti országos programba.
Tervezett rendezvényeink felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Szakmai kapcsolatok, továbbképzés
A Levéltár az elmúlt években széles hazai és nemzetközi, elsősorban határon túli magyar
kapcsolatokat épített ki a társintézményekkel. A legszorosabb kapcsolati kört a Veszprém
városában és a megyében található közgyűjtemények, kulturális intézmények jelentik. Ezzel a
körrel az együttműködés elsődleges terepét a programok egyeztetése, közös programok
szervezése jelenti. Tágabb kört jelenítenek meg a dunántúli levéltárak, valamint a távolabbi,
határon túli intézmények. Ezek esetében a rendszeres szakmai tapasztalatcsere, a rendezvé-
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nyeken való kölcsönös részvétel előadóként, hallgatóként, valamint közös szervezésű szakmai
rendezvények jönnek számításba.
Kapcsolataink közül külön ki kell emelni a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékével kötött keretmegállapodásunkat. A
már eddig is gyümölcsözőnek bizonyult együttműködést 2011-ben tovább folytatjuk.
2011-ben, 2006 után ismételten Levéltárunk rendezi meg a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlését, ami egyúttal a 25 éves egyesület negyedszázados fennállása előtt
tisztelgő ünnepi közgyűlésnek is helyet ad. A levéltáros szakma legrangosabb rendezvényének házigazdájaként a Levéltár nem csupán a szervezés és lebonyolítás feladatát vállalta
magára, hiszen ez egyúttal elismerése az intézményben folyó szakmai munkának is.
Kiemelkedő fontosságúnak tartom a Levéltár munkatársainak folyamatos szakirányú
továbbképzését, amelyre a közgyűjteményi dolgozók hétéves továbbképzési támogatásának
felfüggesztésétől függetlenül is meg kell valósulnia. Az intézmény restaurátora három éves
képzését követően az idei évben szerzi meg emelt szintű papír- és könyvrestaurátor
szakképesítését. Négy munkatársunk az idei év elején szerezte meg felsőfokú segédlevéltárosi
képesítését, sajnos egyikük azóta már nem dolgozik az intézményben. 2011-ben kezdi meg
levéltári kezelői tanulmányait két kollégánk. A képzéseken való részvételt részben az
Önkormányzati Levéltárak Tanácsa anyagi támogatása tette lehetővé, részben a Levéltár és a
Magyar Országos Levéltár közötti együttműködés biztosítja a részvétel lehetőségét. A Levéltár
munkatársai közül egy fő 2011-ben nyújtja be doktori (PhD) disszertációját, míg egy fő doktori
(PhD) képzését befejezve az idei esztendőben disszertációja elkészítését kezdi meg. Egy
levéltári kezelő államilag támogatott képzésben történelem (BA) szakra jár, az ő esetében az
intézmény támogatása a szükséges távollét biztosítására terjed ki. A képzéseken való részvétel
a magas színvonalú szakmai munka alapfeltétele.
A Levéltár munkatársai közül többen kaptak felkérést országos szakmai szervezetek
munkájában való közreműködésre. Pákozdi Szilvia levéltári könyvtárost a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei szervezetének elnökségi tagjává választották az elmúlt
évsorán tartott tisztújításon. Boross István csoportvezetőt a Nemzeti Erőforrás Minisztere
mellett működő tanácsadó testület, a Levéltári Kollégium által életre hívott s a nemzetközi
levéltári szabványok adaptációját, illetve új szabványok elkészítését feladatul kapó szakmai
bizottság tagjának választották. Somfai Balázs igazgatóhelyettes a Pápai Művelődéstörténeti
Társaság megválasztott elnökeként fontos társadalmi feladatot vállalt 2010 őszétől. Hermann
István igazgatót pedig levéltári szakfelügyelőnek nevezte ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára.
Mellékletek
1.
2.
3.
4.

A Levéltár 2011. évi javasolt költségvetési előirányzata
A Levéltár által 2011-ben ellenőrizni tervezett szervek
A Levéltár által 2011-ben rendezésre kijelölt fondok
A Levéltár 2011-ben tervezett közművelődési és tudományos rendezvénye

Veszprém, 2011. február 11.
Hermann István
igazgató
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1. számú melléklet

A Veszprém Megyei Levéltár
2011. évre vonatkozó költségvetésének fenntartó által tett javaslata

Bevételek

Előirányzat megnevezése
Intézményi működési bevételek
Felügyeleti szervtől kapott
támogatás
Átvett pénzeszközök
Előző évi alulfinanszírozás
Felhalmozási és tőke jellegű
bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek
Bevételek összesen

2010. évi előirányzat
Teljesítés
Eredeti
Módosított
4 000
4 060
3 089
119 410

120 597
3 639

115 693
3 639
799

240
2 624

240
2 624

123 410

131 160

978
127 062

74 608
19 864
28 938

79 804
20 833
29 396
1 127

78 884
20 659
23 582
1 127

131 160

186
124 438

ezer
forintban
2011. évi
előirányzat
3 200
111 542

114 742

Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Beruházási kiadások
Függő, átfutó, kiegyenlítő
kiadások
Kiadások összesen

123 410

72 604
19 171
22 967

114 742

A kiadási oldal 2010. évi teljesítési adata csupán pénzügyi teljesítést jelent. Ehhez járul még az
elmúlt évben folyamán a fenntartónak szabályosan leadott, ugyanakkor 2010. december 31-én
kifizetetlen 2 350 ezer forint értékű számla, valamint 545 ezer forint értékű fel nem használt,
2011-re áthozott pályázati forrás. Emellett hangsúlyozni kell, hogy az elmúlt évi
költségvetésbe lett betervezve a 2010. év gáz- és áramköltsége. A november-decemberi
fogyasztásra vonatkozó számlák azonban csak 2011. január elején érkeztek be az intézménybe
összesen 1 996 ezer forint (gáz) és 627 ezer forint (áram) értékben. A fenti összegekkel korrigált
2010. évi teljesítési adat összege 29 100 ezer forint. Ez természetesen tartalmazza a fenntartói
támogatás mellett a pályázati forrásokat is (4 579 ezer forint értékben).
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2. számú melléklet

A Veszprém Megyei Levéltár
ellenőrzési tervébe 2011-ben felvett iratképző szervek
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Iratképző szerv megnevezése
Litéri Általános Iskola
Litéri Körjegyzőség
Halimba-Öcs Községek Körjegyzősége
Ajkai Városi Bíróság
Halimbai Körzeti Általános Iskola
Ajkai Városi Kórház-Rendelőintézeti Egység
Somlószölős-Kisszőlős Községek Körjegyzősége
Somlóvásárhely-Somlójenő Községek Körjegyzősége
Somlószöllősi Körzeti Általános Iskola
Somlóvásárhelyi Körzeti Általános Iskola
Nemesgulács-Káptalantóti Községek Körjegyzősége
Nemesgulácsi Körzeti Általános Iskola
Szigliget-Hegymagas Községek Körjegyzősége
Szigligeti Körzeti Általános Iskola
Kisfaludí Sándor Gimnázium, Szki, Kollégium Sümeg
Pszichiátriai Betegek és Fogy. Otthona Lesenceto
Ajkai Földhivatal
Idősek otthona Devecser
Balatonfelvidéki Erdőgazdaság, Balatonfüredi Erdés
Földhival Balatonfüred
Káptalanfa-Bodorfa-Gyepükaján-Nemeshany Körjegyzős
Káptalanfai Körzeti Általános Iskola
Állami Kórház Balatofüred
Lóczy Lajos Gimn, Két Tanítási Nyelvű Balatonfüred
Kővágóőrsi Körjegyzőség
Köveskáli Kjgy
Kékkút pmh
Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld Kjgy
Balatonederics-Nemesvita Községek Körjegyzősége
Lesenceistvándi Körjegyzőség
Olaszfalui Körjegyzőség
Pétfürdő Pmh
Mezőlak-Békás Községek Körjegyzősége
Iszkázi Kjgy
Balatonvilágos Község Polgármesteri Hivatala
Papkeszi Község Polgármesteri Hivatala
Papkeszi Körzeti Általános Iskola
Öveges József Szakképző Isk, Gimn. B.fűzfő
Nyirádi Község Polgármesteri Hivatala
Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola Taplolca
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Ellenőrzés
dátuma
2011.01.26
2011.01.26
2011.02.09
2011.02.09
2011.02.09
2011.02.09
2011.02.23
2011.02.23
2011.02.23
2011.02.23
2011.03.09
2011.03.09
2011.03.09
2011.03.09
2011.04.06
2011.04.06
2011.04.20
2011.04.20
2011.04.20
2011.04.20
2011.05.04
2011.05.04
2011.05.04
2011.05.04
2011.05.18
2011.05.18
2011.05.18
2011.05.18
2011.06.01
2011.06.01
2011.08.31
2011.08.31
2011.09.14
2011.09.14
2011.09.28
2011.09.28
2011.09.28
2011.09.28
2011.10.12
2011.10.12

Sorszám
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Iratképző szerv megnevezése
Gyulakeszi Kisapáti Raposka Kjgy Tapolca
Balatonudvari Község Polgármesteri Hivatala
Révfülöp Község Polgármesteri Hivatala
Öskü Község Polgármesteri Hivatala
Ösküi Általános Iskola
Közgazdasági (Varga Jenő) szakközép Veszprém
Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szaki
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Ellenőrzés
dátuma
2011.10.12
2011.10.26
2011.10.26
2011.11.09
2011.11.09
2011.11.23
2011.11.23

3. számú melléklet

Kimutatás a 2011-ben rendezésre kerülő fondokról

Sorszám

Törzsszám

A fond/állag címe

A fond évköre

Terjedelem

XIX. század

0,24

1.

V.2.b

Pápa város Tanácsának iratai
(gyámpénztári iratok)

2.

VII.-XXV.

Közjegyzői okirattár

1875–1971

15,00

3.

VIII.71

A Pápai Állami Tanítóképző iratai

1896–1959

7,11

4.

X.406

MSZMP Veszprém megyei tanácsi
alapszervezetének iratai

1970–es, 1980–
as évek

1,50

5.

XI.12

A Magyar Elekthermax Rt. iratai

1924–1949

2,52

6.

XI.46

A Herendi Porcelángyár iratai

XIX. szd.–1993

13,50

7.

XI.602.b

Gr. Esterházy-család pápai uradalmának
iratai

1568–1858

0,11

8.

XII.1.d

A Veszprémi Káptalan Hiteleshelyi
Levéltára. Litterae Statutoriales

1636–1842

0,65

9.

XIII.28

A Martonfalvay-család iratai

(1494–)1679–
1932

0,18

10.

XIII.31

A Békássy-család iratai

XVIII–XIX.
század

0,10

11.

XIII.79

A Faragó-család (Pápa) iratai

XIX–XX.
század

0,36

12.

XIII.80

A Kapossy-család (Pápa) iratai

XIX–XX.
század

0,48

13.

XIII.100

A kardosréti Ányos-család iratai

XVIII–XIX.
század

1,26

14.

XV.2

A veszprémi Bakonyi Múzeum történelmi
iratgyűjteménye

XVI–XIX.
század

1,20

15.

XXIII.12.e

Veszprém MTVB Műszaki Osztálya
iktatatlan iratai

1950–1990

2,00

16.

XXIII.12.h

Veszprém MTVB Műszaki Osztálya
iktatott iratai

1990

7,56

17.

XXIII.16.m

Veszprémi MTVB Mezőgazdasági
Osztálya iktatott iratai

1966–1981

32,66

18.

XXIII.17.a

Veszprém MTVB Művelődési Osztálya
bizalmas és személyzeti iratai

1950–1965

0,75

19.

XXIII.202.b

A Balatonfüredi Járási Tanács iratai,
Bizalmasan és titkosan kezelt iratok

1952–1955

0,12

20.

XXIII.203

A Balatonfüredi Járási Tanács Titkársága
iratai

1950–1956

0,04
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Sorszám

Törzsszám

A fond/állag címe

A fond évköre

Terjedelem

21.

XXIII.204

A Balatonfüredi Járási Tanács Pénzügyi
Osztálya iratai

1950–1956

0,15

22.

XXIII.208

A Balatonfüredi Járási Tanács Oktatási és
Népművelési Osztálya iratai

1952–1955

0,02

23.

XXIII.227.b

Az Ajkai (Devecseri) Járási Tanács, 1971-től
Járási Hivatal, Bizalmasan és titkosan
kezelt iratok

1955–1976

1,20

24.

XXIII.228

Az Ajkai (Devecseri) Járási Tanács, 1971től Járási Hivatal Titkársága, majd
Szervezési és Jogi osztálya iratai

1951–1970

0,96

25.

XXIII.229

1973

0,06

26.

XXIII.368

Az Ajkai (Devecseri) Járási Tanács, 1971-től
Járási Hivatal Személyzeti Osztályának
iratai
A Veszprémi JH szakosztályai központilag
iktatott iratai

1981–1983

1,50

27.

XXIII.386

A Zirci Járási Tanács Egészségügyi
csoportja iratai

1950–1969

0,48

28.

XXIII.388

A Zirci Járási Tanács
Munkaerőgazdálkodási csoportja iratai

1950–1970

0,24

29.

XXIII.390

A Zirci Járási Tanács Személyzeti
csoportjának iratai

1953–1970

0,12

30.

XXIII.603

A Tapolcai Városi Tanács Titkársága, majd
Szervezési és Jogi Osztály iktatott iratai

1974–1984

8,44

31.

XXIII.605

A Tapolcai Városi Tanács Igazgatási
Osztálya iratai

1974–1984

1,15

32.

XXIII.606

A Tapolcai Városi Tanács mezőgazdasági-,
ipari- és kereskedelmi szakigazgatási
szervek iratai

1974–1984

4,05

33.

XXIII.654

Veszprém Városi Tanács együttesen kezelt
iratainak segédletei

1950–1987

3,00

34.

XXIII.660.3

Veszprém Városi Tanács Tervtára

1960–1980

25,00

35.

XXIII.660.6

Veszprém Városi Tanács Balatonparti
műszaki-építési ügyek

1978–1983

16,50

36.

XXIII.727.b

1965–1990

21,00

37.

XXIII.919.b

Balatonalmádi Községi Tanács iktatott
iratai
Ugodi Községi Tanács iratai

1980–1984

5,25

38.

XXVI.721

A veszprémi Petőfi Színház iratai

1962–1971

1,85

39.

XXVI.801

A Veszprém Megyei Kórház iktatott iratai

1965–1987

5,00

40.

XXIX.17

Az Elekthermax Vállalat (Pápa) iratai

1949–1967

5,00

41.

XXIX.18.c

Az ÉPGÉP veszprémi gyára, majd ÁGK
Kft. iratai. Tervdokumentációk

1952–2000

10,00
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Sorszám
42.

Törzsszám
XXX.549

A fond/állag címe

A fond évköre

Terjedelem

A nemesvámosi Balatonfüred-Csopaktája
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai

1951–1992

5,00

Rendezés alá vonandó iratok terjedelme összesen:
203,31 ifm
4. számú melléklet

A Veszprém Megyei Levéltár
2011. évben tervezett közművelődési programjai
(Veszprém)

Konferencia: levéltártörténet dr. Körmendy József emlékére

2011. II. 25

Veszprémi Történelmi Szalon 3: veszprémi iparosok, ipartestületi
székház

2011. III. 24

Szakmai műhely: Elektronikus nyilvántartási rendszerek a
levéltárban

2011. IV. 14

Trianon emléknap
Konferencia: Személyes történelem projekt zárás

2011. VI. 03
2011. VI. 16

Veszprémi Történelmi Szalon 4: Megyeháza

2011. IX. 15

Konferencia: Esterházy-család cseszneki ága

2011. X. 07

Szakmai Műhely: elektronikus levéltári szabványok
Könyvbemutató: Herendi Porcelángyár
Veszprémi Történelmi Szalon 5: veszprémi malmok
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2011. XI. 17
2011. XI. 24
2011. XII. 08

