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Szakmai beszámoló a levéltár 2020. évi működéséről
1.) Az állomány gyarapodása, mozgása, változásai
1.1.) Iratátvétel, gyarapodás
2020-ban levéltárunkban néhány alkalommal, kisebb mennyiségben vettünk át iratokat. Az Érseki
Bíróságtól 6 lezárult köteléki per anyagát kaptuk meg, ezek egyelőre az átmeneti levéltári raktár-részbe
kerültek (az itt őrzött anyag használata csak hivatali célú, nem a történelmi levéltár része). A Pécsi
Egyházmegyei Levéltár Zichy Gyula érsek (korábban pécsi püspök) 30 éves püspöki jubileumának
fotóalbumát (Kalocsa, 1935) adta át illetékesség címén, ezt a dokumentumot végül a Főszékesegyházi
Könyvtár Fotótárában helyeztük el, Zichy érsek egyéb fotóalbumai mellett. Megkezdtük az egyeztetést
Jávor Ferenc (1910-2003), néhai bajai plébános irathagyatékának átvételéről (Jávor atya több évtizeden át
szolgált Baja-Szent Antal plébánián), a digitalizált másolatot meg is kaptuk, de az iratok átvételét a
járvány-helyzet végül meghiúsította, a hagyatékot őrző, Budapesten élő rokon ősszel már nem vállalkozott
a kalocsai utazásra.
Az említetteken kívül, ismét jelentős mennyiségben készítettünk digitális másolatokat az egykori
Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye határon túli iratanyagáról, a képfelvételek száma megközelítette a
tízezret. Elsősorban anyakönyvi- és helytörténeti forrásokat digitalizáltunk az év első két hónapjában, a
későbbi munkát a járvány-helyzet sajnos ellehetetlenítette. A határon túli digitalizálás négy bácskai
plébánia iratállományát érintette (Ada, Doroszló, Gombos, Militics), az anyag különösen értékes,
hiánypótló részét jelentik az 1826 előtti anyakönyvi felvételek, melyek információi eddig nem voltak
elérhetőek Magyarországon. A hasonló gyűjtőmunkát továbbra is hangsúlyosnak érezzük, és 2021-ben is
folytatni szeretnénk.
Kutatószolgálati munkánk során, kutatóink ajándékaként tíz esetben kaptunk levéltári állományunkat
kiegészítő, digitális dokumentum-másolatokat. Különösen hasznosak a családi hagyatékokból, gyűjtőktől
származó, egyházi személyeket-intézményeket érintő képi források (fotók, képeslapok) másolatai, melyek
hiánypótlónak tekinthetők számunkra, mivel hasonló képekben szegény a hivatali iratok világa.
A 2020-as, „járványos” esztendő sajnos nem volt alkalmas, hogy személyesen felvegyük a kapcsolatot
a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye oktatási intézményeivel, így ez a feladat továbbra is terv maradt.
Arról szeretnénk tájékozódni, hogy az egyes helyszíneken milyen iratátvételi teendők várnak ránk, és
milyen gyarapodás várható az 1990 után újraindult egyházi oktatási intézmények levéltárérett iratainak
átvétele esetén.
1.2.) Kölcsönzés állományunkból
Levéltárunk 2020. július 10-től, feldolgozás céljából kölcsönzi Grősz József érsek 1958-1961 közötti
iratait 0,75 ifm terjedelemben Kálmán Peregrin OFM plébános (Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia)
számára. Peregrin atya korábban az iratanyag 1956-1957-es részét már publikálta (Dokumentumok Grősz
József kalocsai érsek hagyatékából 1956-1957. Szent István Társulat, Bp. 2011.), a feldolgozás most
1958-tól folytatódik, a kölcsönzés tervezett időtartama egy év.
Az év során ezen kívül csak a fenntartó Főegyházmegye intézményrendszerén belüli, gyűjteményi és
hivatali célú kölcsönzések fordultak elő. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár részére továbbra is
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 Hivatalból
származó iratok egy részét (KFL.I.1.a. Főszékesegyház 84.ND. vegyes iratok 1869-1912, restaurálás
1910-1914).
Kiállítási célokra az utóbbi években már inkább digitális másolatokat adtunk át az eredeti iratok
kölcsönzése helyett. 2020-ban a Liszt Ferenc Emlékmúzeum új kiállítását gyarapítottuk digitális
dokumentum-másolatokkal, Haynald Lajos bíboros-érsek iratanyagából. Haynald érsek egyházzenei
alapítványaival kapcsolatos dokumentumaink másolatai a Liszt Múzeum honlapján elérhető virtuális
kiállítás (Vendégségben Liszt Sugár úti otthonában) 18. tárlójában kaptak helyet, melynek címe: Haynald
érsek, Liszt bizalmas barátja. Örömmel láttuk, hogy ez a barátság a Liszt Ferenc életétét bemutató, rangos
kiállításban ilyen hangsúlyos helyet, külön tárlót kapott.

2.) Állományvédelem, restaurálás
A plébániák levéltáraiban megkezdett, helyszíni állományvédelmi munkát 2020-ban sajnos nem tudtuk
folytatni a Covid-járvánnyal együtt járó mozgási-találkozási korlátozások miatt. (Korábban, 2019-ben pl.
nyolc plébániát látogattunk és 120 kéziratos kötetet válogattunk.)
Kalocsán elkezdtük régi raktári klíma-mérőeszközeink cseréjét, hogy a hőmérséklet- és páratartalom
értékeit továbbra is megfelelő módon figyelemmel követhessük. Három db TFA KlimaLogg Pro
30.3039.IT típusú készüléket vásároltunk, melyek a mért értékek naplózására is alkalmasak, digitális
adatállományuk számítógépeinkre letölthető. Korábbi, másfél évtizeden át használt (szintén TFA)
mérőeszközeink sajnos már nem kommunikálnak az újabb számítógépes hardverekkel és szoftverekkel.
Az eszközcserét jövőre is folytatni szeretnénk, és remélhetőleg két-három év alatt be is fejezzük.
Raktári körülményeinkkel kapcsolatos, hogy az Érseki Gazdasági Levéltárnak helyet adó épület
(Katona István ház) központi fűtésrendszere múlt év őszén sajnos meghibásodott, ottani raktáraink év
végére fűtés nélkül maradtak. Szükségmegoldásként, elektromos olajradiátorok használatával a
hőmérsékletet 10 fok felett tudjuk tartani a raktárakban, a központi fűtés javítása folyamatban van, a
fenntartó Főegyházmegye új rendszer kiépítését kezdte meg az elavult, régi helyett.

3.) Feldolgozó munka (iratrendezés, segédletkészítés, digitalizálás)
3.1.) A népességre vonatkozó, feudális kori források iratsorozatainak kialakítása, és kutatási
segédletük elkészítése 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 101, múlt évben 25
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. A táblázat összesen mintegy tízezer leírási tételt tartalmaz, egy-egy plébániához átlagosan 80
adatsor köthető. A 2017-ben megkezdett munkát 2020-ban befejeztük, a rendezett anyag képi
digitalizálása is megtörtént, és a kutatók számára is elérhetővé tettük.
3.2.) Tematikus kutatási segédlet készítése építés-felszerelés témában
A helytörténeti- és művészettörténeti kutatások legtöbbször a különféle épületek, építmények
létrehozására és felújítására, ill. azok felszerelésére-berendezésére vonatkoznak (pl. 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-től
kezdődően 67 plébánia és 3 egyházkormányzati iratsorozat főként 1867-1945 közötti anyagának
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feldolgozása történt meg az említett módon. 2020-ban 41 iratsorozat (40 plébánia) állományáról készült
segédlet, a kapcsolódó Excel-tábla tételeinek száma meghaladja a nyolcezret. Az elmúlt években feltárt
iratok képi digitalizálása is megtörtént, a képanyagot szerkesztettük és méreteztük, terveink szerint 2021ben elérhetővé tesszük honlapunkon, és emellett a segédlet-készítést is folytatni szeretnénk.
3.3.) Digitalizált dokumentumaink gyarapodása
Az év során 121 ezer digitális képfelvétel készült levéltárunkban, főként plébániákra vonatkozó
iratsorozataink közül válogattunk, hogy ezzel is segítsük a népszerű helytörténeti- és családtörténeti
kutatásokat. Összesen 116 iratsorozatról, mintegy 106 ezer képfelvétel készült a következő megoszlásban:
plébániai feudális kori népesség-összeírások (25 plébánia, 11 ezer felvétel); feudális kori, szentszéki peres
iratok (50 plébánia, 48 ezer képfelvétel); építéssel-felszereléssel kapcsolatos akták 1867-1945 (41
plébánia, 47 ezer kép).
Főegyházmegyénk ma már határon túli, négy plébániáján közel 10 ezer, valamint egyéb, kéziratos
kötetes állományunkból (Kalocsai Főegyházmegyei Tanfelügyelőség kötetei) mintegy 5 ezer képfelvételt
készítettünk.
A képi digitalizálás a fentebb említett iratrendezéssel és segédletkészítéssel párhuzamosan, azzal
szoros összefüggésben haladt, mivel valamennyi digitalizálási tevékenység rendszeres levéltáros
teendőket feltételez iratrendezés, előkészítés, segédletkészítés és egyéb adminisztrációs munkák terén.

4.) Kutató- és ügyfélszolgálat
2020-ban 25 kutatót fogadtunk Kalocsán, akik összesen 49 esetben kerestek fel bennünket. A járványhelyzet miatt két hónapon át zárva voltunk, és a kutatás az év második felében is korlátozott volt, az
érseki palota helyett külső helyszínt, a Katona István-házat vettük igénybe, és egyszerre csak egy kutatót
fogadtunk. Mindeközben az interneten „csúcsforgalmat” bonyolítottunk: e-kutatás szolgáltatásunkat 830
regisztrált kutató vette igénybe, ők összesen 13.310 alkalommal használták kutatás céljából honlapunkat.
A látogatójegyek és az e-kutatási regisztrációk összesített száma így 855, s a kutatási esetek összesített
végeredménye 13.359. Jól látható, hogy a kutatások döntő része az interneten, honlapunkon keresztül
történt, és ez a forgalom az előző évekhez képest még intenzívebb volt. Ennek egyik magyarázata, hogy
az e-kutatás a járvány-helyzet idején is zavartalanul üzemelt, az emberek több időt töltöttek otthon, és
több időt tudtak szakítani a kutatásokra (a szolgáltatást többen házi karanténból is igénybe vették).
E-kutatás szolgáltatásunk 2020-ban volt tíz éves, jubileumát tíz nyílt kutatónappal ünnepeltük az év
végén. Az említett forgalom-növekedés másik oka ez a lehetőség volt, tíz napos, ingyenes akciónkat
sokan vették igénybe, hogy az e-kutatás lehetőségeiről-tartalmáról tájékozódjanak (tíz nap alatt 370
regisztrációt fogadtunk). A tíz éves internetes szolgáltatás egyik fontos eredménye a határon túliak és a
fiatalabb korosztályok számának-arányának erősödése. A külföldiek aránya pl. 25-30% között mozog, ami
nagyon jelentős (a határon túlról személyesen csak nagyon kevesen jutnak el hozzánk Kalocsára, 2020ban egyetlen ilyen esetünk volt). A regisztrációk összesített száma megközelíti a 4 ezret, a kutatási eseteké
pedig meghaladja a 115 ezret, ilyen nagyságrendű kutatóforgalom itt helyben, Kalocsán szintén
elképzelhetetlen lett volna (naponta átlagosan 40 kutatót kellett volna fogadnunk 2-3 férőhelyes
kutatószobánkban). E-kutatóink egyébként igen aktívan dolgoznak, a képmegjelenítések száma évente
átlagosan 2 millió volt a rendszerben, múlt évben ez a szám meghaladta a 2,8 milliót, és egy-egy kutatónk
átlagosan 6 ezer oldalt böngészett a forrásainkból.
Az év során 61 alkalommal végeztünk adatkeresést ügyfeleink számára, az ügyfélszolgálat, valamint
szakmai-hivatali kapcsolataink során több mint 1600 digitális fájlt (jpg és pdf dokumentumokat, összesen
több ezer oldalnyi digitális másolatot) adtunk át levéltári forrásainkról, és 24 anyakönyvi kivonatot
készítettünk.
2020 februárjában második alkalommal, ezúttal internetes kategóriában vehettük át a Magyar
Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) által alapított Év Kutatóhelye (2019) díjat. 2020
decemberében pedig a Magyar Honvédségtől kaptunk elismerő oklevelet a hadisírgondozás, valamint a
honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése érdekében kifejtett munkáért, mely szintén az online
kutatási szolgáltatásainkon alapult.
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5.) Szakmai kapcsolatok, publikációk, honlap
5.1.) Konferenciák, szakmai események
Az év során a vírus-helyzet miatt a szakmai konferenciák-találkozók általában elmaradtak, így szakmai
közreműködőként mindössze négy rendezvényen vehettünk részt, a programok részletezése a következő:
Előadás helytörténeti kutatási lehetőségekről - online konferencián: 2020. június 9-én, Molnár József
csengeri helytörténetkutató 115. születésnapján online konferenciát szerveztek „Molnár József 115 múltunkkal a jövőnkért” címmel. Az egész napos program részeként hangzott el Lakatos Andor
levéltárvezető előadása Család- és helytörténeti kutatási lehetőségek a Kalocsai Főegyházmegyei
Levéltárban (KFL) - Matricula-Historia-online címmel.
Közreműködés doktori eljárásban: a levéltár vezetője 2020. szeptember 23-án opponensként vett részt
a Pécsi Tudományegyetemen Kőfalviné Ónodi Márta PHD doktori eljárásában, a disszertáció témája a
következő volt: A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulatának története 1860
és 1946 között, különös tekintettel a második világháborús eseményekre.
Patachich Ádám érsek és az Árkádia-mozgalom: 2020. október 13-án, Budapesten rendezték a
Filozófia-Vallás-Művészet a 18. században című konferenciát, mely alkalommal Lakatos Adél levéltáros
is előadást tartott Az Árkádia-mozgalom hatásai báró Patachich Ádám életében (1716-1784) címmel.
Kalocsai iskolanővérekről, missziós konferencián: Magyar misszionáriusok hat világrészen címmel
rendeztek tudományos konferenciát a Magyar Földrajzi Múzeumban, Érden, 2020. október 20-21-22-én.
A három napos rendezvény gazdag programjának keretében, az első nap délutánján hangzott el
levéltárunk munkatársa, Lakatos Adél levéltáros előadása „Krisztus követségében”. A Miasszonyunkról
Nevezett Kalocsai Iskolanővérek 1926-1950 közötti kínai missziós tevékenysége című előadása.
5.2.) Publikációk
2020-ban levéltárunknak nem volt önálló kiadványa. Az intézmény munkatársainak az év során kilenc
témában-esetben jelentek meg tanulmányai a következő kötetekben-szakfolyóiratokban:

XI-1-5: Ludwig Haynald 1867-1891. In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein
amtsbiographisches Lexikon. Hrgs. Rupert Klieber, Band I. Duncker&Humblot, Berlin, 2020. 319328. (Lexikon-szócikk, L. Andor)

XI-1-6: Georg Császka 1892-1904. In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein
amtsbiographisches Lexikon. Hrgs. Rupert Klieber, Band I. Duncker&Humblot, Berlin, 2020. 328335. (Lexikon-szócikk, L. Andor)

XI-1-7: Julius Városy 1906-1910. In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein
amtsbiographisches Lexikon. Hrgs. Rupert Klieber, Band I. Duncker&Humblot, Berlin, 2020. 335340. (Lexikon-szócikk, L. Andor)

XI-1-8: Arpad Leopold Várady 1914-1923. In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918.
Ein amtsbiographisches Lexikon. Hrgs. Rupert Klieber, Band I. Duncker&Humblot, Berlin, 2020.
340-345. (Lexikon-szócikk)

Tudomány és művészet Haynald Lajos (1816-1891) bíboros, kalocsai érsek életében In: Magyar
Egyháztörténeti Vázlatok 30. évf. (2018) 3-4. szám (2020-ban jelent meg) 5-34. o. (L. Andor)

Digitalizálás, e-kutatás Kalocsán (2009-2019) In: Levéltári Szemle 70. évf. 2020/1. szám, 40-66.o.
(L. Andor)

Jekelfalusy Vince székesfehérvári püspök és az I. vatikáni zsinat. In: A Székesfehérvári
Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 70. évében, az Úr 2020.
esztendejében. Szerk. Mózessy Gergely, Pestiné Paics Marianna, Székesfehérvári Egyházmegye,
Székesfehérvár, 2020. 21-35.o. (L. Andor)

Megjelent a Szent László ÁMK jubileumi évkönyve (könyvismertető). In: Bajai Honpolgár 2020.
december XXXI. évf. 12. (361. szám) 21-22. o. (L. Andor)
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Patachich Ádám (1716-1784) tudomány- és művészetpártoló tevékenysége nagyváradi püspöksége
és kalocsai érseksége idején. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (MEV) 31. évf. (2019) 1-4. szám
127-189.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 a
leghatékonyabb információs csatorna számunkra (https://archivum.asztrik.hu). Az év során a honlapon 30
cikkel-hírrel jelentkeztünk, 11 tanulmányt és előadás-vázlatot közöltünk, és havonta frissítettük e-kutatói
statisztikánkat. 2020-ban az e-archivum kutatható tartalmát négy alkalommal, összesen 117 ezer
képfelvétellel bővítettük (214 iratsorozat képanyagával), a kutatható digitalizált dokumentumok
felvételszáma év végén meghaladta az 1,6 milliót. A 2020-ban feltöltött állományok a következők voltak:
feudális kori népesség-összeírások (87 sorozat, 30 ezer felvétel); feudális kori, peres iratok (101 sorozat,
66 ezer felvétel); bácskai plébániák anyakönyvi- és helytörténeti dokumentumai (7 ezer felvétel);
anyakönyvi javítások, felmentések (22 sorozat, 14 ezer felvétel).
2020 novemberének végén, újraprogramozott környezetben, a régi tartalommal, de új keresési
lehetőségekkel indult újra honlapunkon Kalocsa és szállásai 1700-1910 közötti anyakönyvi adatbázisa
(https://archivum.asztrik.hu/kflk/). Az adatbázis mintegy 170 ezer anyakönyvi bejegyzés átírt szövegét
tartalmazza, és a korábban öt éven át sikeresen működő szolgáltatás folytatásának tekinthető. A honlapot
év végéig (kb. egy hónap alatt) több mint 500 alkalommal böngészték, és mintegy 8 ezer kereséstlekérdezést végeztek az adatbázisban. A tartalom egyelőre szabadon (kutatói regisztráció nélkül)
használható, nem tartalmazza az eredeti források képét, csak az átírt szövegeket. A teljes verziót
honlapunk e-kutatás szolgáltatásának részeként fogjuk majd elhelyezni, ill. hosszabb távon üzemeltetni.
A levéltár vezetője az előző évekhez hasonlóan, az EMMI megbízásából, munkaköri kötelezettségein
kívül levéltári szakfelügyelőként is tevékenykedett, s az év során hét látogatást tett más 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 2020-ban három főállású és két részmunkaidős (heti 20 órás) dolgozóval működött, és
időnként egy megbízási díjas, külső digitalizáló munkatársat is alkalmaztunk pályázati forrásból, főként a
határon túli feladatokhoz. Intézményünkben két felsőfokú, szakirányú végzettségű (levéltáros-történész)
és egy felsőfokú végzettségű segédlevéltáros (BA, katekéta) tevékenykedik teljes munkaidőben, két
részmunkaidős technikus, digitalizáló munkatárs mellett. Az év során Csongrádi Gabriella részmunkaidős
segédlevéltárost Tóth Krisztina főállásban váltotta, Gabriella 2005-től, tizenöt éven állt kapcsolatban
levéltárunkkal, de Krisztina is dolgozott már nálunk korábban, Gabriellát helyettesítve a gyes idején,
2011-2016 között.
6.2.) Tárgyi eszközeink
Az év során egyrészt régi eszközeink javításával kapcsolatos teendőink-költségeink adódtak: két Nikon
fényképezőgépünket is szervizbe kellett küldenünk mozgató mechanikájuk meghibásodásaelhasználódása miatt (120 eFt); a fotózásnál használt lámpáink és izzóink egy részét is cseréltük (50 eFt);
számítógépeink-szervereink szünetmentes tápegységeit új akkumulátorokkal frissítettük (73 eFt);
valamint 16 (4x4) TB tárolóhelyet vásároltunk fájlszerverünkbe a régi, kisebb tárhelyű winchesterek
helyett (150 eFt).
Pályázati támogatás segítségével egy új hálózati tárolóeszközt (NAS Synology DS418, 4x4 TB HDD,
330 eFt) és 3 db hőmérséklet- és páratartalom mérőeszközt (TFA KlimaLogg Pro 30.3039.IT, 100 eFt)
vásároltunk, összesen 430 eFt értékben. Az említett cserékkel és beszerzésekkel hálózati adattároló
kapacitásunk jelentősen megújult, ill. kibővült. Erre nagy szükségünk volt, ugyanis a különböző digitális
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képváltozatokat figyelembe véve (egy-egy képfelvételből eredeti, archivált és időnként szolgáltatóiátméretezett változatok is vannak), összesen több mint 5 millió kép tárolásáról, rendszeres biztonsági
mentéséről kell gondoskodnunk eszközeinkkel.
Számítógépes munkaállomásainkat is fokozatosan cseréljük-fejlesztjük, múlt évben egy új
számítógépet vásároltunk (2x4 TB háttértárral 370 eFt), és megkezdtük szoftvereink frissítését is (57 eFt),
mivel a legtöbb régi eszközünkön még Windows 7 operációs rendszert és MS Office 2003-at
alkalmazunk. A jövő évben az említett operációs rendszerek cseréjét végig szeretnénk futtatni irodai
eszközeinken, munkaállomásainkon (Windows 10 operációs rendszerek alkalmazásával és MS Office
2019 programcsomagok beszerzésével).
6.3.) Pályázatok, támogatások
2020-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvános magánlevéltári támogatásként 1.530 eFt-tal
segítette szakmai feladataink megvalósítását (az iratrendező- és segédletkészítő munkálatainkhoz
kapcsolódó képi digitalizálást, a hőmérséklet- és páratartalom mérőeszközök, valamint hálózati adattároló
NAS beszerzését). Az MVM Paksi Atomerőmű 500 eFt-tal támogatta a digitális másolatok készítését a
Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye határon túlra került forrásairól és levéltári iratanyagáról.
A fenti támogatások összege 2 mFt volt, intézményünk szolgáltatási bevételei (e-kutatói regisztrációs
díjak, kiadványok értékesítése) pedig meghaladták a 2,7 mFt-ot. 2020-ban a tevékenységünkhöz elnyert
támogatások és saját bevételeink végösszege 4,7 millió forint volt, az említett források költségvetési
kiadásaink 24%-át adták, vagyis jelentős módon segítették levéltárunk működését és szakmai céljaink
megvalósítását.

Kalocsa, 2021. február 2.
Dr. Lakatos Andor
levéltárvezető
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