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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

a Veszprém Megyei Levéltárnak a Nemzeti Kulturális Alap 

Levéltári Szakmai Kollégiumához benyújtott, 

2014. II. félévére kiírt pályázatához 

 

„A Veszprém megyei köziratképzők irattári alkalmazottainak továbbképzése” 

című rendezvény lebonyolítására 
 

Levéltárunk a tavalyi évben – szintén az NKA támogatásával – a Veszprém megyei önkormányzati 

hivatalokban dolgozó irattárosoknak rendezett továbbképzést. A rendezvény hírére több közigazgatási 

szerv megkereste levéltárunkat, miszerint szeretné, ha az idei évben a képzés kereteit bővítve, a teljes 

megyei közszférának részvételi lehetőséget biztosítva megismételnénk azt. Mivel a visszajelzések 

alapján a résztvevők a 2013. évi önkormányzatoknak szóló továbbképzésünket hasznosnak ítélték, s mi 

is tapasztaltuk az oktatási anyagnak az érintett iratképzőknél történő gyakorlati hasznosulását, 

szívesen pályáztunk az NKA-hoz az új rendezvénysorozat támogatásának reményében, s a támogatást 

szerencsére el is nyertük. 

A meghívottak körének jelentős bővülése, illetve az esetleges résztvevők utazásának 

megkönnyítése miatt ezúttal nem egy központi, hanem öt, a megye nagyobb városaiban megrendezett 

képzést tartottunk. A továbbképzés mindenütt ugyanazon négy blokkból állt. Először a területtel 

kapcsolatos fogalmak és normák bemutatása, ismertetése következett, majd az iratkezelési 

szabályzatok, irattári tervek elkészítésével, kezelésével kapcsolatos ismeretekről tájékoztattuk a 

megjelenteket. A következő részben az iktatással, iratkezeléssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 

hangoztak el. Végezetül az iratselejtezés, és a levéltári iratátadás problémakörét tárgyaltuk. (Lásd még 

a 2. számú mellékelt meghívót!) 

A rendezvényeken rendkívül nagyszámú hallgatóság gyűlt össze. Balatonfüreden másfél tucat 

Pápán és Tapolcán mintegy negyven–negyven, Ajkán több, mint ötven, Veszprémben pedig száznál 

is több résztvevő jelent meg. A közigazgatás és közoktatás valamennyi részéből regisztráltak 

rendezvényünkre, a bíróságok, ügyészségek, rendőrségek, járási és megyei kormányhivatalok 

irattárosai éppúgy, mint általános-, és középiskolai iskola titkárok. A résztvevők a problémák–

kérdések közös tárgyalása során rendkívül aktívak voltak, s visszajelzéseik alapján a továbbképzést 

szakmailag értékesnek, további munkájuk során hasznosnak találták. 

Köszönjük, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé tették a rendezvény megrendezését. 

 

 

Veszprém, 2014. december 16. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

       Hermann István 

             igazgató 
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