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Szakmai beszámoló a levéltár 2019. évi működéséről 
és az intézmény 2020. évi terveiről 

 

1.) Az állomány gyarapodása, mozgása, változásai 
 

1.1.) Iratátvétel, gyarapodás 
2019-ben levéltárunkban nem vettünk át nagyobb mennyiségben iratokat, 16 lezárult köteléki per 

anyagát kaptuk meg az Érseki Bíróságtól, ezek egyelőre az átmeneti levéltári raktárba kerültek (az itt 
őrzött anyag használata hivatali célú, a történeti levéltár állományát egyelőre nem érinti). Ezen kívül, 
ismét jelentős mennyiségben készítettünk digitális másolatokat az egykori Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 
határon túli iratanyagáról. Elsősorban anyakönyvi forrásokat digitalizáltunk, a munka Szabadka 
környékén és Kúlán folyt, és összesen hat település kilenc plébániájának iratanyagát érintette, a 
képfelvételek száma megközelítette a 25 ezret. Az anyag különösen értékes, hiánypótló részét jelentik az 
1826 előtti anyakönyvi felvételek, melyek információi eddig nem voltak elérhetőek Magyarországon (ez a 
tevékenységünk tehát részben Hungarica-gyűjtésnek is tekinthető). Az említett gyűjtőmunkát a 
kutatóforgalom tapasztalatai alapján is hangsúlyosnak érezzük, és 2020-ban is folytatni szeretnénk. 

A jövő évben tervezzük a kapcsolatfelvételt a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye oktatási 
intézményeivel, főként az 1990-es évek óta működő egyházi iskolák esetében szeretnénk tájékozódni, 
hogy a közeljövőben milyen iratátvételi teendők várnak ránk, és milyen gyarapodás várható az egyházi 
oktatási intézmények levéltárérett iratainak átvétele esetén. 

 
1.2.) Kölcsönzés állományunkból 
Az elmúlt évben levéltárunk nem kölcsönzött iratanyagot más gyűjtemény számára, csak a fenntartó 

Főegyházmegye intézményrendszerén belüli, gyűjteményi és hivatali célú kölcsönzések fordultak elő. A 
Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár részére kölcsönöztük az Érseki Hivatal könyvtárra vonatkozó 
iratsorozatát (KFL.I.1.a. Bibliotheca 1758-1992, 7 doboz) feldolgozás és kutatás céljából, valamint az 
elmúlt évekhez hasonlóan, folyamatosan kölcsönöztük Vörös Márta főegyházmegyei főépítész számára a 
Főszékesegyházra vonatkozó Érseki Hivatali iratok egy részét (KFL.I.1.a. Főszékesegyház 84.ND. vegyes 
iratok 1869-1912, restaurálás 1910-1914).  

Az utóbbi években csökkent a kölcsönzések száma, ennek fő oka, hogy az átlagos céloknak-
igényeknek általában megfelel a digitális másolatok átadása, így az eredeti dokumentumokat kímélve, mi 
is ilyen megoldásokra törekszünk. 

 

2.) Állományvédelem, restaurálás 
2019 nyarán, immár harmadik alkalommal gyűjtöttük össze a plébániák kéziratos köteteit, hogy az 

ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely munkatársai helyszíni állományvédelmi munkák keretében 
konzerválják, ill. javítsák a sérült dokumentumokat levéltárunkban. Összesen nyolc plébániát látogattunk, 
és több mint 120 kötetet válogattunk ki, főként a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Bajai esperesi 
kerületében. Elsősorban anyakönyvek, ill. kisebb részt különféle protocollumok-jegyzőkönyvek, valamint 
historia domusok kötése újult meg a projekt eredményeként. 

A munkát – anyagi lehetőségeink függvényében – továbbra is folytatni szeretnénk, a gyorsan 
elvégezhető, helyszíni javítások mellett a jövőben szükség lesz néhány kiemelt forrásértékű, jelentősebben 
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károsodott dokumentum egyedi, teljes körű restaurálására is (ezek a kötetek eddig csak egy védő borítást, 
tékát kaptak, várva a helyreállítás folytatására). 

 

3.) Feldolgozó munka (iratrendezés, segédletkészítés, digitalizálás) 
 

3.1.) A népességre vonatkozó források iratsorozatainak kialakítása, és kutatási segédletük 
elkésztése a plébániai iratállományban 

Az Érseki Hivatal plébániai iratállományában (KFL.I.1.b.) a népességre vonatkozó források jelentős 
forrásértékű és gyakran kutatott állományrészt képviselnek. A témával kapcsolatos, jellemző irattípusok a 
lélekösszeírások, a jelentések vegyes házasságokról, elváltakról és vallást változtatókról, a különféle 
anyakönyvi felmentések és javítások, valamint az iskolai összeírások is. A feudális kori, vegyes plébániai 
iratokban a hasonló akták válogatását még 2017-ben kezdtük meg, a korábbi években 80, múlt évben 21 
plébániát dolgoztunk fel. Az egyes települések iratsorozatában a témával kapcsolatban külön alsorozatot 
hoztunk létre, s a számozott aktákról egy lajstromot is készítettünk Excel-tábla formájában, a jellemző 
adatokkal: tételszám, dátum, irat jellegének-típusának meghatározása, információs tartalom leírása. A 
táblázat összesen mintegy kilencezer leírási tételt tartalmaz, egy-egy plébániához átlagosan 80-90 adatsor 
köthető. A 2019-ben rendezett anyag képi digitalizálását 2020-ban szeretnénk elvégezni, és a kutatók 
számára is elérhetővé tenni. 

 
3.2.) Tematikus kutatási segédlet késztése építés-felszerelés témában 
A helytörténeti- és művészettörténeti kutatások legtöbbször a különféle épületek, építmények 

létrehozására és felújítására, ill. azok felszerelésére-berendezésére vonatkoznak (ld. tervek, árajánlatok, 
megrendelések, vásárlások, leltárak stb.) Hasonló iratokban gazdagnak mondható az Érseki Hivatal 
plébániai iratállománya (KFL.I.1.b.), mégis nehezen lelhetők fel ezek az akták speciális segédletek, 
mutatók nélkül. Elérhetőségükön igyekszünk javítani „építés, felszerelés” témában készült tematikus 
segédletünkkel, mely Excel-tábla formájában készül a feltárt iratok jellemző adataival (azonosító szám, 
dátum, irat jellegének meghatározása, említett művész vagy tervező stb. nevek felsorolásával). 2017-
2018-ban 40, majd 2019-ben további 27 plébánia, és három egyházkormányzati iratsorozat 1867-1945 
közötti anyagának feldolgozása történt meg az említett módon. A kapcsolódó Excel-tábla leírási 
tételeinek száma megközelíti a hatezret. Az elmúlt években feltárt iratok képi digitalizálása is megtörtént, 
a képanyagot a szükséges szerkesztési munkák után, 2020-ban tesszük elérhetővé honlapunkon, és 
emellett természetesen a segédlet-készítést is folytatni szeretnénk. 

 
3.3.) Digitalizált dokumentumaink gyarapodása 
Az év során 180 ezer digitális képfelvétel készült levéltárunkban, ebből 25 ezer felvétel volt anyakönyvi 

eredetű, az egykori Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye határon túli, 1920 előtti anyagából összesen 115 
kötetet digitalizáltunk. A kutatók részéről nagy érdeklődéssel várt anyakönyvi képanyagot elérhetővé is 
tettük honlapunkon. 

2019-ben főként levéltárunk plébániákra vonatkozó iratsorozataiból digitalizáltunk, hogy újabb 
irattípusokkal bővítsük a népszerű helytörténeti- és családtörténeti kutatások lehetőségeit. Összesen 
mintegy 150 ezer képfelvétel készült a következő állományokról: plébániai alapítványi iratok 1867-1945 
(130 plébánia, 43 ezer felvétel); feudális kori, szentszéki peres iratok (68 plébánia, 40 ezer képfelvétel); 
építéssel-felszereléssel kapcsolatos akták 1867-1945 (27 plébánia, 34 ezer kép); felmentések, anyakönyvi 
javítások 1867-1920 (10 plébánia, 33 ezer felvétel). Az elkészült képanyag egy része már elérhető, a 
fennmaradt rész 2020-ban fogja gazdagítani e-kutatás szolgáltatásunk tartalmát.  

Egyéb kéziratos-kötetes állományainkról 5 ezer képfelvétel készült (a főkáptalani Hiteleshely és az 
egyházmegyei Főtanfelügyelőség jegyzőkönyvei, iktatói-mutatói esetében). 

Jól látható, hogy a képi digitalizálás a fentebb említett iratrendezéssel és segédletkészítéssel 
párhuzamosan, azzal szoros összefüggésben haladt, és ez a jövőben is így várható, hiszen valamennyi 
digitalizálási tevékenység rendszeres levéltáros teendőket feltételez (iratrendezés, előkészítés és egyéb 
segédletek, adminisztrációs munkák terén). 
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4.) Kutató- és ügyfélszolgálat, közművelődés 
 

4.1.) Kutatók, ügyfelek és kutatási szolgáltatások 
2019-ben 31 kutatót fogadtunk Kalocsán, akik összesen 80 esetben kerestek fel bennünket, és 

dolgoztak levéltárunk kutatószobájában. Jóval nagyobb arányú forgalmunk volt az interneten: e-kutatás 
szolgáltatásunkat 430 regisztrált kutató vette igénybe, ők összesen 9.723 alkalommal használták kutatás 
céljából honlapunkat. A látogatójegyek és az e-kutatási regisztrációk összesített száma így 461, s a 
kutatási esetek összesített végeredménye 9.803. Szembetűnő, hogy a kutatások döntő része az interneten, 
honlapunkon keresztül történik, és ez a forgalom az előző évekhez hasonlóan, továbbra is intenzív (e-
kutatóink évente több mint 2 millió képfelvételt böngésznek, azaz naponta átlagosan mintegy 6 ezer oldalt 
„lapoznak” forrásainkban). 

E-kutatás szolgáltatásunk kilenc éve működik, múlt évben az átlaghoz képest száz fővel többen 
regisztráltak, és továbbra is jelentős volt a külföldiek aránya (23 %, több mint száz külföldi e-kutatói 
regisztrációt fogadtunk, míg személyesen a határon túlról csak hatan jutottak el hozzánk). A regisztrációk 
összesített száma meghaladja a háromezret, a kutatási eseteké pedig a százezret, ilyen nagyságrendű 
kutatóforgalom itt helyben, Kalocsán elképzelhetetlen lett volna (naponta 30-40 kutatót kellett volna 
fogadnunk 2-3 férőhelyes kutatószobánkban). 

Az év során 41 alkalommal végeztünk adatkeresést ügyfeleink számára, ezek közül az anyakönyvi 
kutatási megbízások száma 7 volt. Az ügyfélszolgálat részeként, ill. kutatóinknak mintegy 500 
képfelvételt és 50 pdf dokumentumot (azaz összesen több mint ezer oldalnyi digitális másolatot) adtunk át 
levéltári forrásainkról, és 82 anyakönyvi kivonatot készítettünk. Fénymásolás már csak szerény 
mennyiségben fordult elő (inkább hivatali célból jellemző), általában digitális másolatokat kérnek-
használnak kutatóink, és fotójegy vásárlásával maguk is szívesen készítenek digitális felvételeket. 

 
4.2.) Közművelődési tevékenység, ismeretterjesztő előadások 
Az év során hat alkalommal tartottak ismeretterjesztő előadásokat levéltárunk munkatársai különféle 

rendezvények alkalmával. Az említett programok ismertetése a következő: 
Szűz Mária tiszteletéről Kecelen: 2019. május 28-án, az esti májusi litániát követően tartottak előadást 

levéltárunk munkatársai Mária-enciklopédia. Szűz Mária tiszteletével kapcsolatos örökségünk a 21. 
század elején címmel, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Keceli Csoportjának 
rendezvényén. A program részeként Szűz Mária tiszteletének kultúrtörténeti vonatkozásairól és az 
egyházmegye „Máriás” emlékeiről is hallhattak az érdeklődők. 

Szűz Mária tiszteletéről Akasztón: 2019. szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének előestéjén 
tartottak előadást levéltárunk munkatársai Mária-enciklopédia. Szűz Mária tiszteletének öröksége a 21. 
század elején címmel, a templom búcsújának ünnepéhez kapcsolódva. A levéltár Mária-enciklopédia c. 
kiadványát ismertetve, Szűz Mária tiszteletéről és az egyházmegye tárgyi emlékeiről is hallhattak az 
érdeklődők. 

Ismeretterjesztő előadások Kalocsán. 2019 őszén, a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár 
szervezésében, „A világ nagy vallásai” című ismeretterjesztő előadássorozat részeként két előadást 
tartottak levéltárunk munkatársai, a helyszín a Művelődési Központ (volt Tiszti Klub) nagyterme volt. 
2019. szeptember 10-én Lakatos Adél levéltáros Szent László tiszteletéről, szeptember 17-én Lakatos 
Andor levéltárvezető pedig a Szerzetesrendek „családfájáról” beszélt a mintegy negyven fős érdeklődő 
közönségnek. 

Genealógia 2019: Mi terem a családfán? címmel előadássorozat indult a TIT József Attila 
Szabadegyetem és a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) együttműködésével Budapesten, 
2019. november 21-én. A sorozat első, bevezető előadását Lakatos Andor levéltárvezető tartotta 
Genealógia 2019. Miből áll a családtörténet-kutatás? Kutatási irányzatok, módszerek, társadalmi 
környezet címmel. Több mint száz megjelent érdeklődő hallhatott a családkutatás aktuális kérdéseiről és 
lehetőségeiről. 



 4 

Genealógia 2019. Anyakönyvek használatának lehetőségei a családkutatásban címmel hangzott el 
Lakatos Andor levéltárvezető előadása 2019. december 10-én Budapesten, a Tomori Szabadegyetem 
szeniortagozatán. Az érdeklődők a kilenc éves e-kutatás (Matriula-Historia-online) szolgáltatás 
működésének főbb tapasztalatait is megismerhették. 

 

5.) Szakmai kapcsolatok, publikációk, honlap 
 

5.1.) Konferenciák, szakmai események 
Az év során tíz szakmai konferencián vettünk részt, melyek alkalmával hét előadást tartottak 

levéltárunk munkatársai. Az előadások vázlatait általában honlapunkon is elérhetővé tettük, a programok 
részletezése a következő: 

Kalocsai előadások a III. Scriptorium-konferencián: 2019. május 22-23-án, az Egri Érseki Palota 
Turisztikai Látogatóközpontjában rendezték a III. Scriptorium-konferenciát. A két napos program 
részeként két kalocsai vonatkozású előadás is elhangzott, Lakatos Adél Patachich Ádám érsek 1784-es 
hagyatéki leltárát, Lakatos Andor pedig Haynald Lajos érsek 1846-os, nyugat-európai utazásának 
feljegyzéseit ismertette. A konferencia előadásainak anyagából szerkesztett tanulmánykötet várhatóan 
2020-ban fog megjelenni. 

Részvétel a MELTE vándorgyűlésén, Szombathelyen: 2019. július 1-3. között, Szombathelyen tartotta 
éves vándorgyűlését és konferenciáját a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE), 
melyen levéltárunk munkatársai is részt vettek. A program részeként Lakatos Andor levéltárvezető 
előadást tartott E-kutatás az egyházi levéltárakban - tapasztalatok, lehetőségek, közös felület 
(matricula.hu) fejlesztése címmel. 

Vizuális forrásainkról, szabadkai konferencián: 2019. szeptember 19-20-án, Szabadkán rendezték A 
vizuális források szerepe a műemlékek értékelésében és bemutatásában című konferenciát, melynek 
házigazdája a szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet volt. A program második napján Lakatos Adél 
tartott előadást A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) vizuális forrásainak bemutatása 
(forrástípusok, kutatási segédletek, használat, elérhetőség) címmel. 

E-kutatásról a 12. Szabadkai Nemzetközi Levéltári Napon: 2019. szeptember 20-án, a szabadkai 
városháza impozáns nagytermében tartották a 12. Szabadkai Nemzetközi Levéltári Napot, melynek témája 
idén Az egyházi és állami anyakönyvek mint levéltári forrásanyag volt. A program részeként Lakatos 
Andor levéltárvezető is előadást tartott E-kutatás Kalocsán (Matricula-Historia-online). Beszámoló az 
elmúlt évtized tapasztalatairól (2009-2019) címmel. 

A Haynald családról az MHGT konferenciáján. A régi hagyományoknak megfelelően a Magyar 
Nemzeti Múzeum adott otthont a Magyar Heraldikai és Geneaológiai Társaság (MHGT) Családok, 
címerek, történetek című konferenciájának 2019. november 11-én. A program részeként hangzott el 
Lakatos Andor levéltárvezető előadása Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek családja a 19. században - 
avagy életutak a tudás jegyében címmel. Az előadás írott változatban várhatóan 2020-ban, a Turul című 
folyóiratban fog megjelenni. 

A 18. századi kalocsai érseki konyháról a Magyar Tudomány Ünnepe konferenciáján. Gasztronómiai 
kalandozás Patachich Ádám érseki udvarában címmel tartott előadást Lakatos Adél a Magyar Tudomány 
Ünnepe 2019. évi (Értékteremtő Tudomány) konferenciáján Budapesten, 2019. november 19-én, a Tomori 
Pál Főiskolán. 

 
5.2) Kiadványok megjelentetése, publikációk 
A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványsorozatának 15. köteteként, levéltárunk 

kiadásában jelent meg C. Tóth Norbert: A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori 
archontológiája című munkája. (KFL, Kalocsa, 2019. 191 o.) A hiánypótló könyv elsőként összegzi a 
középkori főegyházmegyében működő székes- és társaskáptalanok létszám-adatait, ismertetve az egyes 
testületeket alkotó személyek neveit és tisztségviselésük időszakát. 1526-ban, a török hódítás 
következtében valamennyi káptalan (a bácsi és kalocsai székeskáptalanok, valamint a háji és titeli 
társaskáptalan is) beszüntette működését, az életben maradt kanonokok az ország védettebb vidékére 
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menekültek. Az archontológiában szereplő névsorok összeállítása az egyes káptalanok hiteleshelyi 
kiadványai, valamint a vizsgált időszak kiadott forrásait tartalmazó oklevéltárak alapján történt, néhány 
korábbi szerző (Érdújhelyi Menyhért, Winkler Pál és Udvardy József) munkáinak felhasználásával, és 
adataik ellenőrzésével. Bízunk benne, hogy az így egybegyűlt, tekintélyes névanyag ösztönözni fogja a 
további középkori kutatásokat. 

Az intézmény saját könyv-kiadványán túl, levéltárunk munkatársainak az év során tíz alkalommal 
jelentek meg tanulmányai a következő kötetekben-szakfolyóiratokban: 
 Kalocsa kora középkori „erőteréről”, egy 18. századi térkép kapcsán. In: Laborator Assiduus. A 70 

éves Zombori István köszöntése. Szerk.: Somorjai Ádám OSB, Somorjai Gabi, MTA BTK 
Történettudományi Intézet, MNL-OL, Budapest, 2019. 141-147 o. (L. Andor) 

 Országos hírű nagygimnázium egy alföldi kisvárosban – Jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-
1920). In: Határtalan tudomány Szerk.: Dr. Csanádi-Bognár Szilvia, Dr. Fata Ildikó. Tomori Pál 
Főiskola, Budapest, 2019. 167-179.o. (L. Andor) 

 Tudomány és Művészet egy kiemelkedő 19. századi főpap életében. Haynald Lajos (1826-1891), a 
tudományok művésze és a művészetek tudósa. In: Tudományos Mozaik 17. Kaleidoszkóp. Szerk.: 
Dr. Fata Ildikó, Dr. Kissné dr. Budai Rita. Tomori Pál Főiskola, Budapest, 48-70.o. (L. Andor) 

 Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban – megfigyelések, következtetések. In:. Hagyományok 
és kihívások VII. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2018. Szerk.: Szabó Panna és Székelyné Török 
Tünde, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest, 2019. 59-68.o. (L. Andor) 

 Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban – megfigyelések egy kérdőíves felmérés alapján. In: 
Levéltári Szemle 69. évf. 2019/2. 20-31.o. (L. Andor) 

 Digitalizálás, e-kutatás Kalocsán (2009-2019). Közlésre leadva, várható megjelenés a Levéltári 
Szemle 2020. évfolyamában. 

 Oltáregyletek a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében 1897-1945 között. In: Eucharisztia és Úrvacsora 
a magyarországi vallási kultúrában 1. Szerk.: Barna Gábor, Szegedi Vallási néprajzi könyvtár 57. 
SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2019. 95-111.o. (L. Adél) 

 A hajósi kegyhely története. Hajósi Róm. Kat. Plébánia, Hajós, 2019. 60 o. (L. Adél) 
 „Á la Daberto.” Adalékok az egykori zombori vármegyeháza érsekportréit festő Daberto Félix 

(1829-?) életéhez és működéséhez. In: Bácsország, 2019/3. (88) 81-90.o. (L. Adél) 
 Haynald Lajos bíboros, kalocsa-bácsi érsek törekvései az első kalocsai főpap, Asztrik kultuszának 

felelevenítésére. In: Collactanea Sancti Martini. VII. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek 
Értesítője 7. Pannonhalma, 2019. 9-43.o. (L. Adél) 

 
5.3.) Honlapunk működése, egyéb szakmai tevékenységek 
Digitalizált dokumentumaink böngészése honlapunkon lehetséges, e-kutatás szolgáltatásunkat 

regisztrált kutatók veszik igénybe. A levéltár honlapja a legfontosabb kutatási segédlet és egyben a 
leghatékonyabb információs csatorna számunkra. Az év során a honlapon 35 cikkel-hírrel jelentkeztünk, 
13 előadás-vázlatot és tanulmányt közöltünk, és rendszeresen figyelemmel követtük e-kutatói 
statisztikánkat. Az e-archivum tartalmát négy alkalommal, összesen mintegy 250 ezer képfelvétellel 
bővítettük (365 iratsorozat és 130 kötet képanyagával), a kutatható digitalizált dokumentumok 
felvételszáma 2019 végén meghaladta a másfél milliót. A 2019-ben feltöltött állományok a következők 
voltak: felmentések, anyakönyvi javítások 1867-1920 (235 iratsorozat, 180 ezer felvétel); bácskai 
anyakönyvi állományok (11 település, 26 ezer felvétel); plébániai alapítványi iratok 1867-1945 (130 
iratsorozat, 43 ezer felvétel). 

Előző éves beszámolónkban már jeleztük, hogy 2018 novemberétől Kalocsa és szállásai anyakönyvi 
adatbázisa (http://kalocsa.asztrik.hu) működése technikai okokból, bizonytalan ideig szünetel. Az 
adatbázis korábban szolgáltatott változatát (az Arcanum Adatbázis Kft. szerverén) sajnos nem sikerült 
helyreállítani, így múlt év végén, az alapoktól kezdtük el egy új változat felépítését, ez a terveink szerint a 
levéltár internetes szolgáltató szerverén kap majd helyet, és remélhetőleg 2020-ban már működni fog. 
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A levéltár vezetője az előző évekhez hasonlóan, az EMMI megbízásából, munkaköri kötelezettségein 
kívül levéltári szakfelügyelőként is tevékenykedett, s az év során hat látogatást tett katolikus egyházi 
levéltárakban. Szintén munkaköri kötelezettségein kívül vett részt a Tomori Pál Főiskola szabadbölcsész 
levelezős képzésében. 

 

6.) A működés személyi- és tárgyi feltételei, pályázatok-támogatások 
 

6.1.) Személyi feltételek 
Levéltárunk 2019-ben két főállású és három részmunkaidős (heti 20 órás) dolgozóval működött, és 

időnként egy megbízási díjas, külső munkatársat is alkalmaztunk pályázati forrásból, a digitalizálással 
kapcsolatos, határon túli feladatokhoz. Intézményünkben két felsőfokú, szakirányú végzettségű levéltáros 
tevékenykedik teljes munkaidőben, egy részmunkaidős segédlevéltáros és két részmunkaidős technikus, 
digitalizáló munkatárs mellett (utóbbiak megváltozott munkaképességű, kedvezményesen foglalkoztatott 
személyek). A technikus munkatársak folyamatos alkalmazásával, a múlt év során vált tervezhetőbbé a 
digitalizáló tevékenység, korábban ez a munka elsősorban a pályázati- és egyéb támogatások függvénye 
volt. Megítélésünk szerint az elmúlt évben a munkamegosztást sikerült jól a feladatainkhoz igazítanunk, a 
kiszámítható, stabil technikai háttér a digitalizálásban több szempontból is előnyös lehet, így a jövőben is 
hasonló módon szeretnénk folytatni a munkát. 

 
6.2.) Tárgyi eszközeink 
Az év során mindössze egy nagyobb értékű eszközbeszerzés történt levéltárunkban, pályázati 

támogatás segítségével egy új hordozható számítógépet vásároltunk (Notebook Lenovo IdeaPad 330S), 
203 eFt értékben. A jövő évben főként hálózati adattárolóinkat szeretnénk fejleszteni, hogy minél 
hatékonyabban helyezhessük el digitális állományainkat, és lehetőség szerint automatizáltan készíthessük 
el biztonsági mentéseinket. (Tekintettel a különféle formátumú és minőségű képváltozatokra, ma már 
több mint négymilliós képállományt kell áttekintenünk és kezelnünk.) 

 
6.3.) Pályázatok, támogatások 
2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvános magánlevéltári támogatásként 1.400 eFt-tal 

segítette szakmai feladataink megvalósítását (iratrendező- és segédletkészítő munkálatainkat, a 
kapcsolódó képi digitalizálást, a könyvkiadást és egy notebook beszerzését). 

Az MVM Paksi Atomerőmű 500 eFt-tal támogatta digitális másolataink gyűjtését a Kalocsa-Bácsi 
Főegyházmegye határon túli anyagáról, a Probate Research Hungary – Magyar Örököskutató Iroda Kft. 
pedig a Kalocsai anyakönyvi adatbázis újraépítési-programozási feladatait segítette 300 eFt értékben  

A fenti támogatások összege 2,2 mFt volt, intézményünk szolgáltatási bevételei (e-kutatói regisztrációs 
díjak, kiadványok értékesítése) pedig meghaladták a 2,4 mFt-ot. 2019-ben a tevékenységünkhöz elnyert 
támogatások és saját bevételeink végösszege 4,6 millió forint volt, az említett források jelentős módon 
segítették levéltárunk működését és szakmai céljaink megvalósítását. 

 
 

Kalocsa, 2020. január 30. 
 Dr. Lakatos Andor 

 levéltárvezető 
 




