
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Földváriné Kocsis Luca- Kiss Márton - Osváth Zsolt- Zsidi Vilmos  
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és 
Levéltár 

Repertórium 
/1697/ 1908-1999 /2004/ 

- 2. átdolgozott, bővített kiadás - 
 

 
 



 2

A Budapesti Corvinus Egyetem  
Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárának Kiadványai 

4. 
 

Sorozatszerkesztő:  
Dr. Megyeriné Viola Andrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektorálta: Molnár László 
 

Technikai szerkesztő: Rábitsné Táltos Zsuzsanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2010. 
 

 



 3

 
 
 

Előszó a Repertórium 2. átdolgozott, bővített kiadásához:  
 
Az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem és jogelődintézményei 
maradandó értékű levéltári anyagát jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Entz 
Ferenc Könyvtár és Levéltár őrzi. 
Az ezt az iratanyagot feltáró első kutatói segédlet (Repertórium) a Kiss Márton - 
Zsidi Vilmos - Földváriné Kocsis Luca szerzőhármas által készített  „A 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára (1697) 1876-1980” címet 
viselő 1. kiadás tizenegyével ezelőtt, 1999-ben jelent meg.  
Az azóta eltelt időszakban a fent említett maradandó értékű levéltári iratanyag 
jelentős mértékben gyarapodott. Ez az örvendetes tény tette szükségessé, a 
Repertórium 2. átdolgozott, bővített kiadásának megjelentetést. 
Az átdolgozás csak kisebb mértékű volt (pl. az 50/a állag korábbi nevének, 
„Archivum”  megváltoztatása „Intézmény- és szakmatörténeti iratgyűjtemény” 
megnevezésre). 
A Repertórium 1. kiadás fondszerkeszetési elve: az un. számkeretes rendszer a 
2. kiadásban is változatlan maradt. Ez a rendszer, amelyet azóta több hazai 
felsőoktatási szaklevéltár is átvett Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem és 
jogelődintézményei maradandó értékű levéltári anyagának rendezésekor került 
először gyakorlati alkalmazásra.  
Természetesen a 2. kiadás összeállítása során is igyekeztünk a lehető 
legnagyobb mértékben ragaszkodni ahhoz a  fondszerkeszetési alapelvhez, hogy 
a maradandó értékű levéltári anyag tagolása tükrözze a fondképző(k) – 
jelenesetben az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem és 
jogelődintézményei – szervezeti felépítését. 
A bővítés – a már említett iratanyag gyarapodás következményként – 
természetesen nagyobb mértéket ért el. Igen jelentős mértékben gyarapodott az 
1999. évi állományhoz képest, többek között a 4. Kertészeti Egyetem/Kertészeti 
és Élelmiszeripari Egyetem fond, valamint a 11. Termesztési Kar/Kertészeti 
Kar, a 12. Tartósítóipari Kar/Élelmiszeripari Kar fondok anyaga. 
A gyarapodás számos új fond – szám szerint összesen 13 – kialakítását is 
indokolttá tette. 
Részben „az idők szavát megértve”, részben a minél szélesebb körű kutatói 
hozzáférést biztosítandó döntöttünk, úgy, hogy a Repertórium A Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem Levéltára (1697) 1876-1999 /2004/” c. 2. kiadást 
elektronikus formában (az egyidejű on line elérhetőséget is biztosítva) tesszük 
közzé. 

 
 
Osváth Zsolt 
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Bevezetés 
 

A Kertészeti (és Élelmiszeripari) Egyetem és elődintézményei rövid 
története 
 
A magyarországi kertészet történetének első emlékei az Árpád-házi királyok 
korába vezetnek, amikor már figyelemreméltó királyi kertek alakultak ki. 
Hazánk kertészete a 16-17. században európai viszonylatban is jelentőssé vált, 
erőteljesebb fejlődés azonban csak a 19. század közepétől következett be. 
A 18. század végén, a 19. század elején már adtak elő kertészeti ismereteket is a 
pesti egyetemen, illetve Keszthelyen és Magyaróvárott is melléktárgyként 
oktatták. 
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem első jogelődintézménye az Entz Ferenc 
által Pesten létesített magániskola volt, amely Haszonkertészeket Képző 
Gyakorlati Tanintézet néven működött 1853 és 1860 között. Tanulmányi ideje 3 
év volt, minden 14. életévét betöltött jelentkező felvételt nyerhetett. Az oktatás 
magyar és német nyelven folyt. 
Az intézmény rövid időn belül igen népszerűvé vált; a megnövekedett igényeket 
az adott formában már nem tudta kielégíteni. Ezért az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület /OMGE/ 1860-ban átvette, majd Vincellér- és 
Kertészképző Gyakorlati Tanintézetté szervezte át. Az új tanintézet részben a 
Lágymányosra, részben a mai Egyetem területére települt át. Az oktatás célja, a 
gyakorlati szakemberek képzése, továbbra is változatlan maradt. 1864-től a 
meglévő 3 éves tanfolyammal párhuzamosan 1 éves borásztanfolyamot 
szerveztek.  
Ez a változás a következő évben az iskola nevében is megmutatkozott: 
Vincellér-, Kertész- és Pincemestereket Képző Gyakorlati Tanintézetként 
működött tovább. Ezt az intézményt 1869-ben ismét átszervezték. A meglévő 
területeken a zöldségtermesztés részére nem volt megfelelő a talajadottság, ezért 
ezt a részt Istvántelekre költöztették, a megmaradt rész pedig az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület Budai Vincelléreket és Pincemestereket Képző 
Tanintézet nevet vette fel. A képzési idő 2 évre változott. 
1878-ban, a lágymányosi terület értékesítése után, a Gellérthegy déli oldalán 
egyesítették az iskola alsó és felső telepét. 
1880 végén az OMGE-től az állam vette át az iskola kezelését. 1881-től az 
intézmény Budapesti Magyar Királyi Állami Vincellérképezde néven működött 
tovább. A fenntartó Földművelés-, Ipar- és Kereskedelmügyi Minisztérium 
modern szakiskolává fejlesztette, tanterve megegyezett a többi állami 
vincellériskola tantervével. 
A filoxéra-vész következtében parlagon maradt területeket gyümölcsösökkel, 
zöldségfélékkel kezdték hasznosítani, amihez kertészeti szakemberekre volt 
szükség. Így merült fel egy felsőbb fokú kertészeti tanintézet létesítésének terve 
1892-ben. Az építkezés és az Arborétum telepítése a következő évben kezdődött 
meg. 
A Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet 1894 őszén nyitotta meg kapuit. 
Szervezeti szabályzata francia intézetek mintáját követte. 
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Az 1907/08. tanévtől csak a középiskola 6. osztályát elvégzettek, valamint 
egyéves kertésztanulói működést felmutatók jelentkezhettek. Az addigi 
végbizonyítvány helyett, ettől kezdve műkertészi oklevelet kaptak a végzősök. 
Az első világháború éveiben, 1914-től 1916-ig szünetelt az oktatás, a tanárok, s 
a hallgatók többsége katonai szolgálatra vonult be, a tanintézet épületeit pedig 
hadikórház számára vették igénybe. Az 1916 végén beiratkozottak között 
először voltak külföldi - török - hallgatók. 1918-tól nők is felvételt nyerhettek. 
1919-ben, a Tanácsköztársaság idején a megvalósulás küszöbéhez érkezett a 
főiskolává történő átalakítás, de mivel a terv a kommünhöz kapcsolódott, annak 
bukásával lekerült a napirendről. 1919-ben az oktatási (ma "D") épület leégett. 
A húszas évek végén, a harmincas évek elején felgyorsult az intézmény 
fejlődése. Egyre nagyobb számban jelentkeztek érettségizettek. Ezekben az 
években nőtt a Tanintézet tudományos színvonala, amely immár nemcsak hazai, 
hanem nemzetközi elismertségben is tükröződött. 
A fejlődést értékelte a kormányzat, amikor 1939-ben a Tanintézetet Magyar 
Királyi Kertészeti Akadémiává szervezte át. Ettől fogva csak érettségivel 
rendelkezőket vettek fel, a 3 éves tanulmányi idő megmaradt. 
A földművelésügyi kormányzat rövidesen megszüntette a kertészeti és 
szőlészeti szakoktatás több évtizedes kettősségét. Az egyéves Felsőbb 
Szőlészeti és Borászati Tanfolyamot és a Kertészeti Akadémiát közös 
szervezetbe vonta, s így 1943-ban létrehozta a Magyar Királyi Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskolát.  
A tanulmányi idő 4 évre emelkedett, a végzett hallgatók - az egyetemi 
képesítéssel egyenértékű - "okleveles kertész és szőlész" oklevelet kaptak. A 
doktori cím adományozásának a jogát azonban nem nyerte el a Főiskola. 
Doktori fokozatot a M. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Mezőgazdasági Osztályán szerezhettek a végzett hallgatók. 1944 
januárjától dékán vezette a Főiskolát, amelyen ekkor már 16 tanszék működött. 
A front közeledtével 1944 novemberében abbamaradt az oktatás. A háború 
idején jelentős épületkárok keletkeztek, elpusztult az intézmény irattára is. 
1945-ben alapvetően átalakult az agrároktatás rendszere: a magyar 
mezőgazdasági felsőoktatás egyesítése céljából a kormány 8740/1945. M. E. 
rendeletével felállította a Magyar Agrártudományi Egyetemet, amelynek egyik 
fakultása lett a Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar.  
A tanulmányi idő továbbra is 4 év volt, s megnyílt a doktori fokozat kari 
megszerzésének a lehetősége. Az első kertész doktorok avatása 1948. április 4-
én volt. 1945 májusában ismét megkezdődött az oktatás, amely az 1946/47. 
tanévben átmenetileg a Bólyai Műszaki Akadémia hűvösvölgyi épületében folyt. 
A kar 1948 őszén került vissza a Ménesi útra. 1947 októberében indult a 227 
550/1947. F.M. szám rendelettel létrehozott munkástanfolyam. A hallgatóság 
politikai szűrője volt az 1948/49. tanévtől bevezetett felvételi vizsga. Az 1950-
es évek elején megtörtént az oktatás szovjet mintájú átszervezése. Bevezették a 
marxista-leninista szaktárgyak és az orosz nyelv kötelező oktatását. 
Az 1952/53. tanévben kezdődött meg a levelező oktatás. 1953-ban az 
Agrártudományi Egyetem 3 kara /az Állatorvosi, az Erdészeti és a Kertészeti/ 
felvette a karosítás előtti nevét és kivált az egyetem szervezetéből.  
Az Elnöki Tanács 1953. évi 17. szám törvényerejű rendelete alapján felállított 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskola egyetemi rangja megmaradt: képesítése az 
egyetemekével egyenlő értékű volt, doktoráltatási jogot az Elnöki Tanács 1956. 
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évi 26. (XII.1.) szám törvényerejű rendelete és az oktatásügyi kormánybiztos 
8/1957.O.K.2.(II.6.) szám utasítása biztosított. 1957-től "mezőgazdasági 
mérnök" képesítést adott /Elnöki Tanács 1957. évi 35. szám tvr./.  
1948 és 1950 között több oktató és hallgató tanult ösztöndíjasként külföldi 
országokban (Bulgária, Dánia, Franciaország, Anglia, Svájc, Belgium). Az 
1950-es évek végén - egyelőre csak "szocialista viszonylatban" - felélénkültek a 
nemzetközi kapcsolatok. 
Jelentős változást hozott az Elnöki Tanács 1962. évi 22. szám törvényerejű 
rendelete, amellyel a Főiskola élére rektor került, a végzett hallgatók pedig 
kertészmérnöki oklevelet kaptak. 1963-ban, a későbbi egyetemi karok 
elődjeként, bevezették a kétszakos oktatást. A 28/1963./Mg.É. 31./F.M. szám 
utasítás szerint Termesztési Szakon és Kertépítészeti Szakon folytatódott az 
oktatás. Ugyanekkor létesült a soroksári Botanikus Kert. A tangazdaságból 
1964-ben a kutatást és az oktatást segítő kísérleti üzem alakult. Az 1967/68. 
tanévtől a nappali tagozaton bevezették az 5 éves képzési időt, a következő 
tanévtől pedig megindult a 3 éves üzemmérnök képzés. 
Az Elnöki Tanács 1968. évi 25. szám törvényerejű rendeletével a Főiskolából - 
az egész világon elsőként - Kertészeti Egyetemet létesített. A fejlődésnek indult 
élelmiszeripar felsőfokú végzettséggel bíró szakemberellátására az 1969/70. 
tanévtől Tartósítóipari Szakot létesítettek. Az 1970-ben megszűnt budapesti 
Élelmiszeripari Technikum személyi állományának és felszerelésének nagyobb 
része az Egyetemhez került. 
1971-ben a kecskeméti Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum főiskolai karként 
került az Egyetemhez. 1972-ben a korábbi Gyöngyösi Felsőfokú Mezőgazdasági 
Technikumot, Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Kar elnevezéssel csatolták a 
fővárosi intézményhez. Mindkét vidéki karon üzemmérnök képzés folyt. 
A Minisztertanács 1030/1972. szám rendelete alapján az addigi szakok helyét a 
Termesztési Kar és a Tartósítóipari Kar váltotta fel. Az előbbi karon 
termesztési, valamint táj- és kertépítészeti szakon indult meg a képzés. Az 
utóbbin két lépcsőben 3 éves üzemmérnöki és 5 éves okleveles mérnöki 
tagozaton szervezték az oktatást. 1973-ban kezdődött a szakmérnökképzés. A 
minisztertanács 1025/1976. szám határozata a gyöngyösi kart a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemhez csatolta. 
A tudományszak elméleti és gyakorlati fejlődése további szervezeti 
változásokat, újabb reformokat kívánt. E helyen nem feladatunk ezek nyomon 
követése, mindössze annyit szükséges jelezni, hogy az intézmény elnevezése 
1986. szeptember 1-jétől Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (a továbbiakban 
röv.: KÉE) lett. 
Az 1980-as évek végén meginduló társadalmi változások, amelyek 
előkészítették az 1989-es rendszerváltást a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetemet sem hagyták érintetlenül. Ezt bizonyítja, hogy 1989 márciusában a 
budapesti karok (Kertészeti Kar, Élelmiszeripari Kar) KISZ szervezetei 
megszűntek, áprilisban létrejött a KÉE MSZMP-szervezetének Reformköre.  A 
KÉE Egyetemi Tanácsa ez év decemberi ülésére, pedig beszámoló készült a 
politikai okból hátrányt szenvedett egykori oktatók és hallgatók rehabilitációjára 
vonatkozóan. 
A társadalmi változássokkal egy időben folytatódott a KÉE szervezetének 
további fejlesztése.   
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Felmerült egy harmadik budapesti fakultás a Környezettudományi Kar 
felállításának gondolata. Ezt az ötletet, 1991. december 16-án hozott 
határozatával az Egyetemi Tanács is támogatta.  
Ekkor vette kezdetét a helyi szintű kreditrendszer szabályzat kidolgozása és 
későbbiekben bevezetendő többszintű képzés előkészítése is. 
Az 1992-es év – ez év februárjában jelentette be az egyetemi vezetés, hogy a 
KÉE nem csatlakozik a Budapesti József Nádor Egyetemi Szövetséghez – a 
budapesti kertészeti és élelmiszeripari felsőoktatás 2003-ig tartó „integrációs 
évtizedének” nyitányát is jelentette. Ekkortól több az egyetem szervezeti hova 
tartozását rendezni kívánó állásfoglalás is született. 
Az FM ekkor készített tervezetet az agrár-felsőoktatás szerkezeti átalakítására. 
A tervezet a KÉE budapesti karait az Agrár-felsőoktatási Intézmények 
Szövetsége alföldi tagozatához kívánta csatolni. A szegedi székhelyű 
Élelmiszeripari Főiskolai Kar – a fenti terv szerint – a Szegedi Universitas 
Egyesülethez csatlakozott volna, míg a kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kar 
önálló intézménnyé vált volna. 
Az Agrár Rektori Kollégium, ugyanebben az évben összeállított tervezete a 
földrajzi és szakterületi integrációt tartotta kívánatosnak. Elképzelésük szerint a 
KÉE vagy a Duna-Tiszaközi, vagy a Dunántúli Agrár-felsőoktatási és Kutatási 
Egyesüléshez csatlakozhatott volna. A két vidéki kar számára, ugyanakkor – az 
Agrár Rektori Kollégium tervezetében foglaltak szerint – a földrajzi integráció 
lenne a célszerű. 
Az Egyetemi Tanács 1992. júniusi döntése értelmében a KÉE belépett a Duna-
Tiszaközi Felsőoktatási és Kutatási Egyesülésbe, a társasági szerződést azonban 
már nem írta alá. 
Az integrációs tervek időszakában is folytatódott a már említett szervezeti 
fejlődés. Az 1059/1992 (X. 27.) Korom. sz. határozat kimondta, hogy 1992. 
szeptember 1-én a KÉE-n új fakultás alakul, Tájépítészeti, -védelmi és – 
fejlesztési Kar néven. Így az egyetemnek már három budapesti székhelyű kara 
lett. 
Az 1993. szeptember 1-én életbe lépő új felsőoktatási törvény (1993: LXXX. 
tv.) előírásainak eleget téve a KÉE főhatósági jogait a továbbiakban az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium, majd jogutódai gyakorolják. 
Az Egyetemi Tanács 1994 szeptemberében hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet kiváljon a KÉE szervezetéből. 
Az 1996 januárjában megtartott rendkívüli Egyetemi Tanácsülésen jóváhagyták 
a KÉE-nek (a szegedi és a kecskeméti székhelyű karok nélküli) csatlakozását a 
Budapesti Egyetemi Szövetséghez. 
Az integrációs folyamat, következő lépéseként 1996 szeptemberében, négy 
fővárosi szakegyetem (a KÉE, a BKE, a BME és az ÁOTE) integrációs 
tárgyalásokat kezdet egymással. A KÉE az egyesülés feltételeként szabta, hogy 
abban a kecskeméti főiskolai kar is részt vegyen. A főhatóság azonban ezt nem 
támogatta, így a fenti szakegyetemek egyesülése meghiúsult 
A KÉE 1997-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemmel kezdett újabb integrációs tárgyalásokat. A 
három egyetem által javasolt Budapesti Universitas, mivel abban a kecskeméti 
Kertészeti Főiskolai Kar is, ismételten részt vett volna, ugyancsak nem kapott 
főhatósági jóváhagyást. 
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A 8/91/1998. (V.8.) sz. Korm. Rendelet a KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Karát 
a szegedi József Attila Tudományegyetem karai közt sorolta fel.  
A KÉE azonnal tiltakozott a rendelet ezen szakasza ellen, azonban a tiltakozás 
eredménytelen maradt.  
A kormányrendelet érvényben maradt, így az Élelmiszeripari Főiskolai Kar a 
továbbiakban nem tarozott a KÉE szervezetéhez. 
A KÉE Egyetemi Tanácsa 1999. január 14-án egyhangú határozatban mondta ki 
az egyetem csatlakozását az Állatorvostudományi Egyetem, a Gődöllői 
Agrártudományi Egyetem, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola és az Ybl Miklós 
Műszaki Főiskola által alkotott egyetemi szövetséghez.  
Ez az egyetemi szövetség képezte a magját az 1999. június 1-én elfogadott a 
felsőoktatás átalakításáról rendelkező 1999: LII. Törvénnyel létre hozott új 
felsőoktatási intézménynek a gödöllői székhelyű Szent István Egyetemnek. Az 
új egyetem megalakulása egyúttal a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, mint 
önálló felsőoktatási intézmény megszűnt, karai Szent István Egyetem 
szervezetébe tagozódva működtek tovább. 
 

Az egyetemi iratanyag sorsa, a szaklevéltár létrehozása 
 
Az Egyetem 1945 előtti jogelődeinek iratanyaga csak töredékesen maradt fenn. 
Egyáltalán nincs tudomásunk arról, hogy mi lett a sorsa a Haszonkertészeket 
Képző Gyakorlati Tanintézet /1853-1860/ és a Vincellér- és Kertészképző 
Gyakorlati Tanintézet /1860-1869/ iratainak. Az első intézeti irat, hallgatói 
nyilvántartás az OMGE Budai Vincellér- és Pincemestereket Képző Tanintézet 
működésének idejéből, 1876-ból származik. Kertészeti szaktörténeti anyagot, 
például szőlőeladási okiratot jóval korábbról, a 17. század végéről őriz a 
Levéltár.  
A 19. század végétől egyre több, de még mindig csak töredékes, általában nem 
regisztratúra jellegű iratanyag és egyéb forrás áll rendelkezésre. E II. 
világháború előtti korból származó iratok közül kétségkívül legértékesebb a 
nemrég előkerült kertészeti tanintézeti jegyzőkönyvek 1908-1920 közötti 
sorozata. A nagymértékű világháborús iratpusztulás miatt az Egyetem 
jogelődeinek 1945 előtti történetére vonatkozó iratokat más 
közgyűjteményekben, elsősorban a Magyar Országos Levéltárban kell keresni. 
Szinte teljesen hiánytalanul maradtak meg az 1945 utáni intézmények iratai. 
Vonatkozik ez regisztratúra jellegű iratokra és hallgatói nyilvántartásokra 
egyaránt. Külön ki kell emelni azt az örvendetes tényt, hogy sok más egyetemi 
archívummal ellentétben, begyűjtésre került és megmaradt a tanszéki iratok 
legnagyobb része, igaz csak az 1960-1970-es évektől. 
Az elmúlt évtizedek folyamán többször is felmerült a kertészeti oktatás 
történetére vonatkozó dokumentumok összegyűjtésének igénye. Először 1929-
ben egy múzeum alapításának ötlete merült fel, majd húsz évvel később már 
Kertészeti Múzeum és Okmánytár létrehozását tervezték. 
Az Egyetem Központi Könyvtára mellett - több egyetemhez hasonlóan - 
kialakult egy, az intézmény és a szakma történetére vonatkozó, vegyes történeti 
értékű, könyvekből, fényképekből, nyomtatványokból, hagyatékokból és 
irattöredékekből álló gyűjtemény, amely esetünkben az "Archívum" nevet 
viselte. Amikor az 1990-es évek elején felmerült az önálló szaklevéltár 
létesítésének gondolata, először ennek az anyagnak a rendezése kezdődött el, 
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Földváriné dr. Kocsis Luca kezdeményezésére. Így vált lehetővé, hogy a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1993. január 1-jével engedélyezte a 
szaklevéltár létesítését.  
A mai BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár elődintézménye, a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem Levéltára alapító tagja volt az 1993-ban megalakult 
Budapest-Gödöllői (1996-tól Magyar) Egyetemi és Főiskolai Levéltári 
Szövetségnek, amelynek a BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár jelenleg is 
tagja. 
 

A Szaklevéltár története 1999 után 
 
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem megszűnése illetve a Szent István 
Egyetem (a továbbiakban röv.: SZIE) megalakulását követően az egykori KÉE 
budapesti karaihoz hasonlóan a KÉE Központi Könyvtára és vele közös 
szervezeti keretben működő KÉE Levéltára is az újonnan felálló egyetem 
szervezetének része lett. Hivatalos neve 2000. január 1-től SZIE Kertészet-, 
Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár lett.  Amikor a 
SZIE budai karai kiváltak az egyetemből és a Budapesti Közgazdaságtudományi 
és Államigazgatási Egyetemhez (BKÁE) csatlakoztak, az intézmény BKÁE 
Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár néven 
folytatta működését. 
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem a 2003/04. 
tanév kezdetétől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) nevet vette fel, így a 
Könyvtár és Levéltár, mint Budapesti Corvinus Egyetem Kertészet-, Élelmiszer-
tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár elnevezéssel működött tovább. 
Entz Ferenc születésének bicentenáriumi évében, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és 
Levéltár tisztelegve a hazai kertészeti és élelmiszeripari szakoktatás 
megalapítója emléke előtt, felvette Entz Ferenc nevét. Így 2005. január 1-től új 
hivatalos neve BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. 
A Szaklevéltár 1999 utáni történetének legkiemelkedőbb eseménye a levéltári 
helyiségek teljes körű felújítása és részbeni átalakítása volt, amelyre 2006-ban 
került sor.  
Ennek során új és korszerű gördülő állványos raktári rendszer beépítésére került. 
A raktári rendszer kialakításával jelentősen megnövekedett a levéltári raktár 
befogadó képessége. Jelenleg mintegy 300 ifm irat biztonságos, a legmodernebb 
állományvédelmi előírásoknak megfelelő tárolására nyílik lehetőség a raktárban. 
A 2008. szeptember 1-i állapot szerint a Szaklevéltár majd nem 40 ifm szabad 
tároló kapacitással rendelkezik. 
Az levéltár másik korábban raktárként, irodaként és kutató teremként egyaránt 
működő helyiségének átalakításkor sor került nemcsak a helyiség minden 
részletre kiterjedő felújítására, hanem az irodától térelválasztással elkülönített 
kutató hely kialakítására és önálló kutatói számítógép állomás kiépítésére is. A 
már említett levéltári raktári férőhely bővülés egyik eredményeként megszűnt az 
irodai helyiség irat megőrzésre való felhasználása. 
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A levéltári anyag rendezése (1993-1999) 
 
Az Egyetem levéltári anyaga két nagyobb dokumentum együttesből állt össze. 
Az egyik a már említett “Archívum”. Ennek rendezése során első lépésként a 
különböző személyi fondok kiválogatására került sor. Ezt követően, Kiss József 
Mihály és Ujváry Gábor munkáját folytatva és részben kiegészítve, az 
“Intézmény- és szakmatörténeti iratgyűjtemény” többi anyagából tematikus 
egységeket, állagokat alakítottunk ki.  
Az “ Intézmény- és szakmatörténeti iratgyűjtemény” anyagának nyilvántartása 
dokumentumonként, leltári számok alapján történt, illetve történik. A leltári 
számok növekvő sorrendjét az anyag jellegétől függően tartottuk meg; ez 
esetben a leltárkönyvek és a mutatók segédletként használhatók.  
Speciális jellege miatt az “ Intézmény- és szakmatörténeti iratgyűjtemény”-nek a 
fondrendszerbe történő beillesztése kisebb gondot okozott. Végül azt a 
megoldást választottuk, hogy Vegyes iratok néven 50. sorszámmal soroltuk be a 
Levéltár fondjai közé. Az “ Intézmény- és szakmatörténeti iratgyűjtemény”-ből 
kialakított fondok évköre az anyag speciális jellege és nyilvántartása miatt 
napjainkig terjed. 
A Levéltár alapját képező másik nagyobb irategyüttest az Egyetem Központi 
Irattárában megőrzött dokumentumok alkották. Ennek rendezése során először 
elkülönítettük a Levéltárba kerülő, illetve a továbbra is a Központi Irattárban 
maradó anyagokat. Évhatárnak az iratok “levéltárérettségét” és a Levéltár raktári 
kapacitását is figyelembe véve 1980. december 31-ét választottuk, a 21. és a 25. 
fond kivételével.  
Ma már újabb évek iratainak átvétele is indokolt lenne, de ennek – legalábbis 
nagyobb mennyiségben – a raktári helyzet továbbra is gátat szab. Sajnos az 
iratok kezdő évhatárát is könnyű volt megállapítani, mivel az Egyetem 
elődintézményeinek iratai a II. világháború alatt és közvetlenül utána szinte 
teljesen elpusztultak, így számottevő iratanyag csak az 1945 utáni időszakból 
maradt meg. 
Ekkortól az iratokból és a segédkönyvekből az ügykezelés rendje is nyomon 
követhető. A központi hivatalokban 1952-ig sorszámosan iktattak, majd 1952-
1956 között az országosan alkalmazott csoportszámos iktatásra tértek át. Ezt 
követően visszatértek a sorszámos iktatásra, amelynek keretében a gyűjtőszámot 
is használták. A tanszékek, s egyéb szervezeti egységek végig sorszámosan 
iktatták az irataikat. 1972-ben az Egyetem összes szervezeti egységénél 
bevezették a tételszámok használatát. 
Jelentős mértékben nehezítette és főleg időben megnyújtotta a rendezést az a 
tény, hogy az Irattárban az elmúlt évtizedekben egy sajátos “rendet” alakítottak 
ki. Eszerint az eredeti regisztratúrákat megbontva, a különböző szervezeti 
egységek iktatott és nem iktatott iratait összekeverve előbb egyszerű évrendben, 
majd 1972-től a tételszámok szerint, és ezen belül évrendben őrizték az iratokat. 
Az említettekből következik, hogy csak aprólékos munkával, az iratok szinte 
egyenkénti rendezésével tudtuk a fondokat, illetve ahol szükséges volt, az 
állagokat kialakítani.  
Ennél a szervezeti önállóságot, s az önálló iktatást tekintettük mérvadónak. Az 
első négy fondba az Egyetem, illetve elődintézményei központi hivatalának 
(igazgatói, rektori) iratai kerültek.  
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A fondokat az intézmény szervezeti változásait alapul véve különítettük el 
egymástól. Mivel az 1945 előtti időszakból alig maradt fenn irat, ezért az 1945 
(1946) előtti jogelőd intézmények anyagát egyetlen fondba vontuk össze.  
Külön fondot képeztünk viszont az Agrártudományi Egyetem Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Kara, a Kertészeti és Szőlészeti és a Kertészeti 
Egyetem kari, főiskolai, illetve rektori hivatalának az irataiból. Mind a négy 
fond esetében – a hivatalok többi irataitól elkülönítve – külön állagban 
helyeztük a különböző (tanártestületi, kari, vezetőségi, egyetemi és rektori) 
tanácsülési jegyzőkönyveket. Ugyanezt a módszert alkalmaztuk a Kertészeti 
Egyetemi karok (Termesztési Kar, Tartósítóipari Kar) fondjainak esetében is.  
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára – a többi egyetemi levéltártól 
eltérően – az Egyetem szinte minden szervezeti egységétől őriz iratokat. Ezek 
fondjai két nagyobb csoportra oszthatók; a kari szervezeten kívüli egységek 
fondjai, valamint az intézetek, tanszékek, tanszéki csoportok fondjai. Néhány 
kivételtől eltekintve közös jellemzőjük, hogy irataik az 1960-1970-es évektől 
kezdődnek, éppen ezért kis mennyiségűek, s nem lehet, illetve nem is kell 
állagokra bontani őket.  
Az eddig említett regisztrarúra jellegű fondok mindegyikében keletkeztek nem 
iktatott iratok is. Ezeket a fondokon belül az adott év iktatott iratainak a végén 
helyeztük el, kivéve a 2., 3. és 4. fondot, ahol a nagyobb mennyiség miatt külön 
állagot alakítottunk ki a nem iktatott iratokból. A fondok további nagyobb 
csoportját képezik a már említett személyi fondok. Egyes személyi fondokban 
az illető személyre vonatkozó megemlékezések dokumentumai is 
megtalálhatók.  
A fondhatárt minden esetben az elhunyt személy halálozási éve zárja, abban az 
esetben is, ha "utóéletével" kapcsolatos dokumentumok is kerültek a fondba. 
Élő személyeknél a fondhatárt zárójelben tüntettük fel. A hallgatói 
nyilvántartások nem tagolódnak az Egyetem szervezeti változásainak 
megfelelően, hanem külön fondban helyezkednek el. Ezen belül az egyes 
nyilvántartások típusai szerint alakítottuk ki az állagokat. 
 

A levéltári anyag rendezése (1999-2008) 
 
Az egykori KÉE levéltárérett iratanyagainak átadás-átvétele és beszállítása a 
Szaklevéltárba, a Repertórium 1999-ben történt megjelenését követően is 
folyamatosan zajlott. Ez nagymértékben segítette a Központi Irattár (2000. 
szeptember 1-től, hivatalos nevén SZIE Budai Területi Iroda Központi Irattára) 
szabad raktári kapacitásának fenntartását, amit a volt KÉE jogutód nélkül 
megszűnő önálló iratkezelést végző szervezeti egységei un. kézi irattári 
anyagainak átvétele követelte meg.  
Ez a Szaklevéltár részére azonban súlyos megőrzési problémákat okozott. A 
beszállítások nyomán, ugyanis 2003 őszére a levéltári raktár teljesen telítetté, 
már nemcsak, – az egyébként nem levéltári anyag tárolására alkalmas polcokon 
– hanem a földön is nagyobb mennyiségű maradandó értékű irat 
állományvédelmi szempontból egyáltalán nem megfelelő megőrzését (pl. 
zsákokban ömlesztve, tárolva) tette szükségessé.  
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A helyzet súlyosbodása oda vezetett, hogy a Szaklevéltár a már említett 2003 
őszi időponttól kénytelen volt a maradandó értékű, levéltárérett iratanyagok 
további átvételét átmenetileg meghatározatlan időre (megfelelő megőrzési 
körülmények kialakításáig) felfüggeszteni. 
A raktári túltelítettség miatt, ugyanakkor a maradandó értékű iratanyag levéltári 
rendezésére sem kerülhetett számottevő mennyiségben sor. Ez csak a 
Szaklevéltár helyiségeinek, fentebb már említett 2006-ban zajlott teljes körű 
felújítása és részbeni átalakítása után vált lehetségessé. 
A jelen – 2008. szeptember 1-i állapot szerint – az egykori KÉE valamennyi 
jogutód nélkül megszűnt, önálló iratkezelést végző szervezeti egységének 
maradandó értékű, levéltárérett iratanyaga (kb. 40 ifm) levéltári megőrzésbe 
került és befejeződött ezeknek az iratanyagoknak levéltári rendezése is. 
Ugyanez mondható el a volt KÉE budapesti karai dékáni hivatalainak 
maradandó értékű, 1999. december 31. előtt keletkezett, levéltárérett 
iratanyagairól. 
A fenti regisztratúra jellegű irategységeken túl 1999-2008 közt több személyi 
irathagyaték is – ezek teljes terjedelme 2,82 ifm – is begyűjtésre és rendezésére 
került, valamint befejeződött a közelmúlt egyik igen neves kertészeti 
szakembere, pomológusa, a 2001. szeptember 12-én elhunyt Probocskai Endre 
professzor már 1999-től a Szaklevéltárban őrzött személyes iratainak (8, 85 ifm) 
teljes körű rendezése is. 
 

A levéltári anyag tagolása, a repertórium szerkezete 
 
Az 1999-ben befejeződött rendezési munkákat követően került sor a 
fondrendszer kialakítására. Ebben a fondokat nem egyszerű számsorrendben, 
hanem – az Egyetem szervezeti felépítését is tükröző – számkeretekre tagolva 
helyeztük el. A küszöbön álló egyetemi integrációt is figyelembe véve a 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltárának számkeretét a többi 
egyetemi levéltárban használtakat módosítva alakítottuk ki.  
Külön számkeretet adtunk a megszűnt vagy jogelőd intézményeknek és az 
Egyetem központi hivatalának; a karoknak; a kari szervezeten kívüli egyéb 
szervezeti egységeknek és a gyűjteményes fondoknak; az Egyetem oktatási 
egységeinek, s végül külön számkeretet kaptak a személyi fondok is. Úgy 
véljük, hogy az így kialakított levéltári rendben minden – az Egyetem bármely 
szintjén történő szervezeti változás kapcsán keletkező, s később levéltárba 
kerülő – új fond anyaga a megfelelő helyre besorolható. 
Egy étvized tapasztalati alapján leszögezhető, hogy az 1999-ben kialakított 
fondrendszer kiállta az idők próbáját, így lényegi átalakítása – a repertórium 
jelenlegi átdolgozott, bővített kiadásakor illetve az azt megelőző rendezési 
munkálatok során – sem vált szükségessé. Csupán egyes fondok 
megnevezéseknek az intézmény történeti változásokat követő és tükröző 
megváltozatását tartottuk helyén valónak. Egy esetben (50/a állag) a zavaró 
megnevezést (Archívum) megváltoztattuk (Intzézmény- és szakmatörténeti 
iratgyűjtemény). Természetesen levéltári szempontból új iratképzők maradandó 
értékű iratanyagainak beszállításával és rendezésével, új fondok kialakítására is 
sor került.  
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A Levéltár fondrendszere az alábbiak szerint foglalható össze: 
 
1-10. fond Megszűnt vagy jogelőd intézmények, illetve az Egyetem 

központi hivatalának iratai 
11-20. fond Az Egyetem karainak az iratai 
21-50. fond A kari szervezeten kívüli egyéb szervezeti egységek, illetve a 

gyűjteményes fondok iratai 
51-150. fond Intézetek, tanszékek, tanszéki csoportok iratai 
151. fondtól Személyi fondok, gyűjtemények 
 
A kötetben a fondokat arab számmal, az állagokat az ábécé kisbetűivel jelöltük. 
A fondok címében a szervezeti egység 1980-ban használt neve, ezen kívül az 
évhatár, a raktári egységek száma, s az iratok mennyisége olvasható 
iratfolyóméterben.  
A csoportszámosan iktatott iratokról készült jegyzékekben a raktári egységeken 
s az éven belül a csoportszámot, a csoportszámon belüli megkülönböztető 
számot vagy betűjelet, s az ezekhez tartozó iratok témáját tüntettük fel. A 
sorszámosan iktatott iratoknál, ha az éven belül tíznél kevesebb irat maradt meg, 
akkor az összes iktatószámot felsoroltuk, ha ennél több, akkor az első és az 
utolsó iktatószámot adtuk meg. 
 Az 1972 utáni iratoknál az összes tételszámot közöltük, az egyes tételszámok 
címét a kötet végén található tételszámok jegyzéke tartalmazza. Az iktatott 
iratokhoz tartozó iktató- és mutatókönyveket, valamint iktató- és mutatólapokat 
gyakran egybekötötték vagy együtt őrizték.  
Ezeket az iktatókönyvek között vettük fel, s jeleztük a mutató meglétét. 
Azoknál4a fondoknál, ahol a nem iktatott iratokból külön állagot képeztünk, a 
kutatást segítendő a fontosabb iratok témáját is megadtuk. 
A repertórium BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár levéltári anyagának 2011. 
február 1-i állapotát tükrözi. A feldolgozott és ismertetett iratanyag 91 fond, 94 
állag, 3255 raktári egység (2864 doboz, 19 csomó, 376 kötet) 398,32 ifm. 
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1. 1946 előtti jogelőd intézmények 
1908-1946 

5 doboz  = 0,60 ifm 
 
Az egyetem fejlődéstörténetének sajátossága, hogy gyakorlati jellegű 
magániskolából fokozatosan nőtt fel egyetemi szintig szoros összefüggésben a 
kertészeti termesztés gazdasági jelentőségével és tudományos megalapozásának 
igényével. Az intézmény jelenlegi helyére 1860-ban költözött, az OMGE 
iskolájaként állami támogatással folytatta működését 1880-ig, amikor is állami 
kezelésbe került.  
A Földművelésügyi Minisztérium a kertészeti képzés előmozdítása érdekében a 
vincellériskolaként működő intézményt kertészeti tanintézetté szervezte át. A 
M. Kir. Kertészeti Tanintézet szervezeti szabályzatát a király 1894. április 30-án 
hagyta jóvá. A Kertészeti Tanintézet helye a szakoktatási rendszer 
hierarchiájában különleges volt, mint középfokú iskolát tartották számon, 
jóllehet a hallgatók között volt érettségizett is.  Irányítása - felsőfokú iskolákhoz 
hasonlóan - közvetlenül a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozott.  
A Kertészeti Tanintézetben alsó-, közép- és felső szintű oktatás folyt. 
Akadémiává illetve főiskolává szervezésére sikertelen kísérletek történtek az 
első világháború előestéjén, majd 1919 nyarán.  
A Kertészeti Tanintézet a hazai kertészeti termesztés fejlesztési szükségletei 
szerint országos hatókörű szakmai, szaktanácsadó és kísérletügyi szerveknek 
adott otthont (Országos Pomológiai Bizottság, Kertészeti Növényújdonságokat 
Elbíráló Bizottság, Kertészeti Magvizsgáló Állomás). Akadémiává 1939-ben 
szerveződött. Teleki Pál földművelésügyi miniszter 1939. okt. 13-án hagyta jóvá 
a M. Kir. Kertészeti Akadémia szervezeti, tanulmányi, vizsga- és fegyelmi 
szabályzatát (FM 153129/1939. szám I/3. üo.)  
1943-ban a kormányzat - a kertészeti és szőlészeti szakoktatás fennálló 
kettősségének megszüntetése érdekében - a Kertészeti Akadémiát a Felsőbb 
Szőlészeti és Borászati Tanfolyammal egyesítve intézményünket M. Kir. 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskolává szervezte át. A főiskola szervezeti 
szabályzatát a kormányzó 1942. okt. 7-én hagyta jóvá, módosítását pedig 1944. 
ápr. 22-én (FM rendeletek száma: 95800/1943., 524370/1944.)  
A jogelőd intézmények élén 1853-tól 1944-ig igazgató állt. Entz Ferenc volt az 
első igazgató 1853-1876-ig. Követői: (Rudinai) Molnár István (1876-1896), 
Angyal Dezső (1896-1919), Rerrich Béla (1919-1923), Horn János (1919), 
Dezsényi Béla (1923-1929), Mohácsy Mátyás (1930-1944). 1944. január 15-én 
volt az első dékánválasztás a Főiskolán.  
1944/45-re a korábbi igazgatót Mohácsy Mátyást választották meg. Az 1945/46-
os tanévben Horn János töltötte be a főiskola dékáni tisztségét 1946. március 
11-i lemondásáig. 
Sajnálatos tény, hogy az egyetem l946 előtti jogelőd intézményeinek hivatali 
irataiból csekély mennyiséget leltünk fel. Irattöredékekből, a Magyar Országos 
Levéltárban is csak hiányosan meglévő iratokból tudunk következtetni arra, 
hogy fél évszázadon keresztül évente több ezres nagyságrendben keletkeztek 
sorszámosan iktatott iratok, amelyek az intézmény történetének elsődleges 
forrásait képeznék.  
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Ezek hiányában az első jubileumi évkönyvek - a vincellériskolai (1885) és a 
tanintézeti (1919) - továbbá a korabeli szakfolyóiratok intézményünkkel 
kapcsolatos gyakori tudósításai állnak a kutatók rendelkezésére. 
Mint ritka kincsek kerültek elő a Kertészeti Tanintézet tanártestületi üléseinek 
jegyzőkönyvei az 1908-1920 közötti időből, amelyek hitelesen elevenítik fel az 
intézmény működését, hasonlóan az 1945. márc. 24. és 1946. ápr. 30. között 
tartott tanári kari ülések jegyzőkönyveihez.  
Jelentősebb mennyiségű sorszámosan iktatott irat 1945-ből maradt meg. Iktató- 
és mutatókönyvek nincsenek, az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók. Bár az 
elveszett iratok nem pótolhatók, az 1946 előtti jogelőd intézményekre 
vonatkozóan értékes dokumentumok lelhetők fel az 50. fondban és a személyi 
fondokban. Örvendetes tény, hogy 1876-tól csaknem hiánytalanul megmaradtak 
a hallgatókra vonatkozó nyilvántartások (21. fond). 
Az intézménytörténetre további források találhatók a Magyar Országos Levéltár 
Abszolutizmuskori Levéltárában (D 46.) és a Földművelésügyi Minisztérium (K 
184.) iratai között. 
 

1/a. Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet tanártestületi  
üléseinek jegyzőkönyvei 

1908-1920 
1 doboz = 0,12 ifm 

 
1. doboz 1. kötet: 1908. jan. 20. - 1914. 

jún. 30. 
 2. kötet: 1914. okt. 1. - 1920. 

dec. 13. 
 

1/b. Magyar Királyi Kertészeti és Szőlészeti Főiskola tanári kari 
üléseinek jegyzőkönyvei 

1945-1946 
1 doboz = 0,12 ifm 

 
 
 1. doboz 1945. márc. 24. - 1946. ápr. 30. 
 

1/c. Iratok 
1930-1945 

3 doboz = 0,36 ifm 
 
1. doboz 1930 1865. szám 
 1931 1887 szám + nem iktatott 
 1934 3882. szám 
 1938 4501, 4502, 4504. szám 
2. doboz 1940-1942   nem iktatott 
3. doboz 1943 1909, 2094. szám + nem iktatott 
 1944 1651, 1655, 1678, 1693. szám 
 1945 155-1608. szám + nem iktatott (tanári önéletrajzok) 
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2. Magyar Agrártudományi Egyetem 

Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar 
1945-1953 

15 doboz = 1,80 ifm 
 
A Magyar Királyi Kertészeti és Szőlészeti Főiskola – a Magyar Agrártudományi 
Egyetem létesítéséről szóló 1945. szeptember 26-i rendelet (8740/1945. M. E. 
szám) értelmében – az új agráregyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kara 
lett. 1945. szeptember 27-én az egyetem szervezeti szabályzata is megállapításra 
került (53999/1945. F. M. szám). Intézményünk működése, a kari tanács és a 
dékán hatásköre a szabályzatban foglaltak szerint módosult. A betagozódás 
folyamata 1946. május 6-án zárult le, amikor az első kari tanácsülésre sor került. 
Az agráregyetem struktúrája azonban nem bizonyult időtállónak, az 
átszervezések intézményünket 1953-ban érintették ismét.  
A Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar tanácsa 1953. augusztus 31-én tartotta 
utolsó ülését. Napirendjén az Elnöki Tanács 1953. évi 17. szám törvényerejű 
rendeletének ismertetése szerepelt. Ennek értelmében 1953. szeptember 1-től 
intézményünk önállósult, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola néven folytatta 
működését.  
A Magyar Királyi Kertészeti és Szőlészeti Főiskola dékáni tisztét 1945/46-ban 
Mohácsy Mátyást követően Horn János vette át. 1946. március 11-i lemondása 
után a vezetést Hellei András prodékán látta el. A Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Karon tanévenként került sor dékánválasztásra. A 
dékáni feladatokat 1946/47-ben Rázsó Imre, 1947/48-ban Okályi Iván, 1948/49-
ben Ormos Imre, 1949/50-ben Szabó Béla, 1950/51-ben Fekete Zoltán, 
1951/52-ben Probocskai Endre látta el. Az 1952/53-as tanévben ismét 
Probocskai Endre lett a dékán, aki 1953 végéig az önállóvá lett intézmény 
igazgatói teendőit is vállalta.  
Az egyetem rektora 1948/49-ben Mohácsy Mátyás volt. Az egyetem 
autonómiája, a korszakban hangoztatott egyszemélyi felelős vezetés, az 
agráregyetemen sem valósult meg. Az 1949 végén felállított Tanulmányi 
Osztályok szerves kapcsolata a minisztériummal, a Személyzeti Osztályok 
kapcsolata a pártbizottságokkal, a dékáni és a rektori vezetés számára is 
bizonytalanságot, a hatáskörök összekuszálódását eredményezte. 1950-1952 
között a tanulmányi, a személyzeti és a gazdasági ügyeket a rektori hivatalon 
keresztül intézték. A közös ügyintézés miatt a dékán a hatáskörébe tartozó 
ügyeket is nehezen tekinthette át. 1952. november 26-án az FM utasítást adott ki 
az Agrártudományi Egyetem szervezetének ideiglenes szabályozásáról (B-
856/I/1952. II. 3. szám).  
A szabályzat függeléke felsorolja a Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karhoz 
tartozó 22 szervezeti egységet (15 tanszék, orosz nyelvi lektorátus, kari 
könyvtár, budai és budaörsi kísérleti telepek, Kerttervezési Kísérleti Intézet, 
Gyümölcs- és Zöldségfeldolgozási Kísérleti Intézet, soroksári tangazdaság). A 
Kar tanácsülési jegyzőkönyvei 1946-1953 között hiányosan maradtak meg. A 
jegyzőkönyveket időrendben, esetleges mellékleteikkel csoportosítva rendeztük. 
A Kar iratai 1946. januártól 1952. márciusig sorszám szerinti iktatási rendben 
bőven rendelkezésre állnak, sajnos segédletek nélkül. Iktatókönyv hiányában 
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csak következtetni tudunk arra, hogy 1946. július 31-én az iktatott iratok 
sorszámozását eltévesztették.  
A kisebb mennyiségű nem iktatott irat évenként került az iktatott iratok után 
elhelyezésre. 1952. március 1-je után a hivatalokban egységesen elrendelt 
csoportszámos iktatás kezdődött az egyetemen.  
A csoportszámok (a csoportszámokon belül az iktatószámok) sorrendjében 
évenként rendeztük az iratokat, meghagyva a tartalomra utaló elnevezéseket. A [ 
] általunk megállapított tartalomra utal. A fellelt iktatólapokat az iratok mellett 
helyeztük el. Az iktatólapokon felsorolt iratok nagyon hiányosan maradtak meg. 
Az iratok csoportszámok szerinti gyűjtőkben az iktatólapok segítségével 
kutathatók. *-gal azokat a tételeket jelöltük, ahol csak az iktatólapok állnak 
rendelkezésre.  
Az agráregyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karán 1953-ban került sor 
először diplomaterv-védésre és államvizsgákra. Ezek előkészítése a karon 
kezdődött és a főiskolán fejeződött be. Az erre vonatkozó iratokat és a melletük 
található diploma-terveket a 2/b állagban helyeztük el. A 2/c állagba vegyes, 
agráregyetemi vonatkozású iratok kerültek. 
A Kar történetére vonatkozó további iratok a Szent István Egyetem Kosáry 
Domokos Könyvtár és Levéltárban, illetve a Magyar Országos Levéltárban 
(XIX-K) találhatók.  
 

2/a. Kari tanácsülések jegyzőkönyvei 
1946-1953 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
1. doboz 1946. máj. 6. – 1953. aug. 31. 
 

2/b. Iktatott és nem iktatott iratok 
1946-1954 

12 doboz = 1,44 ifm 
 
1. doboz 1946 1-1099. szám (júl. 30-ig) 
2. doboz  2001-2762. szám ( júl. 31-től) 
3. doboz 1947 2-998. szám 
4. doboz      1015-2550. szám + nem iktatott 
5. doboz 1948 5-3000. szám 
6. doboz 1949 78-2866. szám + nem iktatott (rendkívüli hallgatók 

leckeívei 10 db 
7. doboz 1950 6-640. szám + nem iktatott 
8. doboz 1951 2-1584. szám + nem iktatott 
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9. doboz 1952 1-194. szám (1952. márc. 1-ig) 
  842 csopsz. Jegyzetek, tankönyvek [Jegyzetbírálat] 
  847     ” Beiskolázás 
  847     ” F Fegyelmi ügyek 
  847     ” v Vegyes ügyek 
  848     ” Igazolások 
  856     ” - 14 [Személyzeti Osztály szervezése] 
   - 62 Tangazdaságok ügyei 
   - 95 [Előterjesztés Kossuth- díjra] 
  856      ”  - 134 [Oktatási munkaterv] 
   

 
- 202 [Statisztikai adatszolgáltatás 
hallgatókról]  

   J jelentések 
   T Tantervmódosítás 
  861       ”   Kutatási tervek, beszámolók ifjúsági 

tudományos diákkörök ügyei 
  865 csopsz Könyvtár ügyek 
10. doboz 1953 147     ” Dolgozók jutalmazása, segélyek* 
  314     ” Költségvetési hitelek 
  809     ” Terem ügyek 
  841     ” Nevelés elvi ügyei 
  842     ” Tankönyv, tanszer, jegyzet, fordítás* 
   jb Jegyzetbírálat* 
  845     ” Tankötelezettség, mulasztás, szünet 
  846     ” Segélyek, ösztöndíjak, diákotthon 
  847     ” Tanulmányi ügyek, hallgatók ügyei 
   B Beiskolázás 
   E Elengedés az egyetemről* 
   Fegyelmi ügyek, kizárás 
   v Vizsga ügyek 
  848     ” Oklevél ügyek* 
  856     ” - 14 Személyi ügyek 
   - 62 Tangazdasági ügyek 
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11. doboz 1953 856     ” - 133 Munkaidő, túlóra, vizsgadíj* 
   - 134 Munkatervek 
   - 141 [Személyzeti ügyek] 
   Ált. Mezőgazdasági felsőoktatással 
   Gh Általános gazdasági ügyek 
   Gy Gyakorlati oktatás 
   J Jelentés, jegyzőkönyv 
   L Levelező oktatás 
   Okt.Tanszemélyzet továbbképzése* 
   T Tantervek, tematikák, órarend 
   Programok 
  858     ” Tanfolyamok, szakérettségi 
   Középiskolák* 
  861     ” Tudományos kutatás  
   Td Tudományos diákkör ügyek 
  865     ” Könyvtár ügyek 
  Csoportszám nélküli, vegyes, nem iktatott iratok 
12. doboz 1953  Db-1  Légoltalmi 
  Ib-2  Diplomaterv, államvizsga 
  Ib-3  V. évesek elosztása 
 1953-1954 Db-2  Diplomaterv védés és államvizsga 

program 
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2/c. Tematikusan kezelt vegyes iratok 
1945-1953 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
1. doboz  1946-1953 Vegyes agráregyetemi iratok, jegyzőkönyvek, 

szabályzatok 
 1946-1953 Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 
 1950. jan. – ápr.   Mezőgazdaságtudományi Kar tanácsülési 

jegyzőkönyvei 
 1950. jan.16.;30. Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar Tanulmányi 

Bizottság jegyzőkönyvei 
 1950. dec. 28. Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar 

költségvetési értekezlete jegyzőkönyve 
2. doboz 1945-1954 A Kar történetére vonatkozó iratmásolatok a MOL 

(1945-1953) és a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár 
és Levéltár (1945-1954) anyagaiból 
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3. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
1953-1968(1969) 

54 doboz, 16 kötet = 6,79 ifm 
 
Az önálló Kertészeti és Szőlészeti Főiskola az Elnöki Tanács 1953. évi 17. 
törvényerejű rendeletével 1953 szeptemberében alakult meg. Ez a változás 
értelemszerűen új szervezeti formák kialakítását tette szükségessé. Az átalakulás 
kizárólag csak a szervezetet érintette, az oktatásban lényeges változást nem 
okozott, mivel az egyetemi kart megillető jogokat a Főiskola továbbra is 
megtartotta.  
A szabályzat szerint a Főiskola élén igazgató állt, aki a működésért közvetlenül 
a földművelésügyi miniszternek volt felelős. Az igazgatót a főiskola tanárai 
közül, a Főiskolai Tanács javaslata alapján, a földművelésügyi miniszter 
előterjesztésére, a Minisztertanács határozatlan időre nevezte ki.  
A Főiskolai Tanács az igazgató tanácsadó testülete, elsősorban az intézmény 
egészét érintő elvi, politikai, nevelési, tudományos, módszertani és szervezeti 
kérdésekkel foglalkozott.  
Tanácskozási és szavazati joggal rendelkező tagjai voltak a tanszékvezetők, az 
igazgatóhelyettesek, az idegennyelvi lektorátus vezetője és a miniszter által 
kinevezett tanácstagok.  
Tanácskozási joggal bíró tagjai voltak a párt (MDP, MSZMP), az ifjúsági 
szervezet (DISZ, KISZ), a szakszervezet képviselői az igazgatói hivatal és a 
főiskolai könyvtár vezetői. A tanácsot az igazgató szükség szerint, de legalább 
havonta egyszer hívta össze. Az igazgató egyes oktatási nevelési, tudományos 
vagy egyéb kérdések vizsgálatára, továbbá egyes feladatok elvégzésére állandó, 
vagy alkalmi jellegű bizottságot alakíthatott, ha szükséges külső szakemberek 
bevonásával is.  
Fontos, de a szervezetet alapvetően nem érintő változtatás történt 1962-ben, 
amikor az Elnöki Tanács 22. szám törvényerejű rendeletével a Főiskola élére az 
igazgató helyett rektor került. A helyettesek, illetve a hivatal elnevezése ennek 
megfelelően módosult „rektorhelyettes”-re, „rektori hivatal”-ra.  
A rektor és helyetteseinek beiktatása 1963. január 18-án történt. A tanács 
elnevezése továbbra is főiskolai tanács maradt. Az intézmény vezetője 1953-
1954-ig Probocskai Endre igazgató, 1954-1960-ig Ormos Imre igazgató, 1960-
1965-ig Somos András igazgató, 1963-tól rektor, 1965-1971-ig Kozma Pál 
rektor volt.  
A főiskolai, egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek be nem kötött, teljesnek 
mondható sorozata került a levéltárba, mellékletekkel együtt. A tanácsülésekről 
időrendi nyilvántartás készült, ezek segítségével, illetve egyenkénti átnézéssel 
kutathatók a jegyzőkönyvek (3/a). A 3/b. állagban helyeztük el a vezetőségi 
ülések 1961-1969 közötti jegyzőkönyveit.  
A „vezetőségi ülés” az egyetemi tanácsnál kisebb létszámú, operatív testület, 
amely a napi, gyakorlati feladatok megoldását segítette. Az anyaghoz, ahogy a 
tanácsülési jegyzőkönyveknél is, időrendi nyilvántartás készült.  
Ezek segítségével és egyenkénti átnézéssel kutathatók a vezetőségi ülés 
jegyzőkönyvei. Az intézménytörténet legfontosabb forrását jelentik a tanácsülési 
jegyzőkönyvek mellett, a 3/c. állagban lévő központi hivatali iratok. E hivatal 
iratai szinte hiánytalan sorozatban maradtak ránk.  
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Az iktatott iratok mellett jelentős mennyiségben találhatók úgynevezett nem 
iktatott, de a forrásérték szempontjából egyáltalán nem kevésbé fontos anyagok 
is. (3/d. állag.)  
Külön állagban (3/e) helyeztük el a „bizalmas” megjelölésű iratokat, valamint 
csekély mennyiségű más állagokban be nem sorolható vegyes iratot (3/f). 
1953-1956 között csoportszámosan iktattak, a csoportszámokon belül 
számokkal, betűjelekkel, a tartalomra utaló címekkel; illetve ezek 
kombinációival különítették el egymástól az egyes tárgyi sorozatokat. A jegyzék 
az eredeti elnevezéseket tartalmazza. A kutatás megkönnyítése érdekében 
nemcsak a csoportszámokat, hanem azok tárgyát is közöljük, *-gal külön jelölve 
azokat a tételeket, ahol csak iktatólapok találhatók. 1957-től áttértek az 
évenként 1-gyel kezdődő sorszámos iktatásra.  
Az anyag iktató-, és mutatókönyvekkel könnyen kutatható. A mutatókönyveket 
az iktatókönyvek mellé kötötték, azonban bizonyos években külön név- és 
tárgymutató is készült, amelyeket külön sorozatban helyeztünk el. A vegyes 
(3/d.) állag jelentősebb forrásértékű iratairól jegyzéket készítettünk. Az 
intézmény történetének erre a korszakára a Magyar Országos Levéltár FM és 
MÉM (XIX-K) iratanyagában találhatók további források. 
 

3/a. Főiskolai tanácsülési jegyzőkönyvek 
1953-1968 

10 doboz = 1,20 ifm 
 

1. doboz 1953-1956 
2. doboz 1960, 1961 
3. doboz 1962 
4. doboz 1963 
5. doboz 1964. jan.- ápr.  
6. doboz 1964. máj.- dec. 
7. doboz 1965 
8. doboz 1966 
9. doboz 1967 

10. doboz 1968. jan. - jún. 
 

3/b. Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei 
1961-1969 

5 doboz = 0,60 ifm 
 
1. doboz 1961-1963 
2. doboz 1964 
3. doboz 1965 
4. doboz 1966-1967 
5. doboz 1968-1969 
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3/c. Az Igazgatói, Rektori Hivatal iktatott iratai 
1953-1968 

27 doboz, 16 kötet = 3,40 ifm 
 

1. doboz 1953   
  147 csopsz Dolgozók jutalmazása, segélyezése* 
  314      ” Költségvetési hitelek * 
  809      ” Terem ügyek 
  841      ” Nevelés elvi ügyei 
  842      ” Tankönyv, jegyzet 
  845      ” Hallgatói tanköt., mulasztás, szünet 
  846      ” Segély, ösztöndíj, diákotthon 
  847      ” E Elengedés * 
   13 Beiskolázás 
   F Fegyelmi ügyek 
   Tanulmányi ügyek 
   Vizsgák, beszámolók 
  848  Oklevélügyek, bizonyítványok 

 856      ” Ált 
2. doboz 1954  Gh Gazdasági ügyek 

   Gy Gyakorl. oktatás* 
   Levelező oktatás 
   Okt. Dolgozók továbbképzése * 
   62 Tervgazdasági ügyek * 
   T Tanterv, tematika 
   14 Személyi ügyek 
   133 Munkaidő, előadói díjakstb.* 
   202 Statisztikai adatszolgáltatás 
   J 
  861      ” Asp. Aspiránsképzés * 
   Tudományos diákkör * 
   Tudományos kutatás 
  865      ” Könyvtár * 
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3. doboz 1955 147      ”  I. Dolgozók jutalmazása * 

  809      ” Terem ügyek, tanszéki és személyzeti 
termek átalakítása * 

  841      ” Nevelés elvi ügyei 
  842      ”  Tankönyv, tanszer, jegyzet 
  845      ” Tankötelezettség, mulasztás, szabadság 

engedélyezés * 
  846      ” Segély üdültetés * 
   II Ösztöndíj * 
   III Diákotthon, menza 
   IV-T Tandíj * 
   Segély, ösztöndíj, tandíj, diákotthon, 

menza 
 847      ” Áv Diplomaterv, államvizsga 

    B Beiskolázás 
   E/1 Elengedés, tanulmányi 

halasztás * 
   E/2 Elengedés, végleges távozás 

* 
   F Fegyelmi ügyek, kizárások, 

fegyelmi úton elküldöttek 
visszavétele 

   Inf. Információ 
   I Tanulmányi ügyek 
   Vizsgák, beszámolók, 

szakszemináriumok 
  848      ”  Oklevélügyek, bizonyítvány 

4. doboz  856 csopsz. 14 Személyi ügyek 
   62 Tangazdaság 
   134 Munkatervek 
   Ált. Általános ügyek 
   Asp. Aspirantúra 
   Gh Gazdasági ügyek 
   Gy Gyakorlati oktatás 
   L Levelező oktatás 
   L. I. Levelező oktatás, beiskolázás 
   L. II. Levelező oktatás,

 tanulmányi ügyek 
   L. III. Levelező oktatás, elengedés, 

halasztás 
   Okt. Oktatás 
   O Órarend 
   P Programok 
   Fa Főiskolai programok 
   T Tanterv, tematika 
  861      ” Td Tudományos diákkörök 

Tudományos kutatás 
  865      ” Könyvtár 
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5. doboz   1956 147      ” Dolgozók jutalmazása * 
  809      ” Terem ügyek * 
  845      ” Hallgatók hiányzása tankötelezettségi 

mulasztás, szabadság engedélyezés * 
  846      ” I. Segély üdültetés, hallgatók 

jutalmazása 
   II. Ösztöndíj * 
  847      ” I. Beiskolázás 
   II. Beiskolázás, máshonnan 

átvéve * 
   E/1 Elengedés, tanulmányi 

halasztás * 
 

   E/2 Elengedés, végleges * 
   F Fegyelmi ügyek 
   T Tanulmányi ügyek 
   Áv Diplomaterv, államvizsgák 
   V Vizsgák, beszámolók 

szemináriumok 
  848      ” Oklevélügyek, bizonyítványok, 

igazolások 
  856      ” Könyvtár 
   14 Személyi ügyek 
   134  
   Gh Gazdasági ügyek 
   Gy Gyakorlati oktatás 
   L. III. Levelező oktatás, Elengedés, 

tanulmányi halasztás 
   Meghívók 
   P Programok 
  861 csopsz. Tudományos kutatás 

6. doboz 1957  2-1100. szám 
7. doboz   1101-1253. szám 
8. doboz   1256-1535. szám 
9. doboz 1958    1-1230. szám 

10. doboz   1237-1518. szám +  
Fegyelmi ügyek 1-14.szám 

11. doboz 1959  15-1279. szám +  
Fegyelmi ügyek 1-10.szám 

12. doboz 1960  1-995. szám 
13. doboz   1031-1444. szám +  

Fegyelmi ügyek 1-8. szám 
14. doboz 1961  1-1000. szám 
15. doboz   1004-1828. szám + 

Fegyelmi ügyek 1-10. szám 
16. doboz 1962  2-1600. szám 

    
17. doboz   1604-1921. szám 
18. doboz 1963  301-1068. szám 
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19. doboz 1964  3-499. szám 
20. doboz   502-643. szám 
21. doboz 1965  4-195. szám 
22. doboz   201-1062. szám 
23. doboz   1065-1693. szám 
24. doboz 1966  4-73. szám 
25. doboz   77-798. szám 
26. doboz 1967  1-227. szám 
27. doboz   234-1368. szám 
 

Iktatókönyvek Mutatókönyvek 
1. kötet 1957 + mutató 1. kötet 1961 
2. kötet 1958 + mutató 2. kötet 1964 
3. kötet 1959 + mutató 3. kötet 1965 
4. kötet 1960 + mutató 4. kötet 1966 
5. kötet 1961 5. kötet 1967 
6. kötet 1962 + mutató   
7. kötet 1963 + mutató   
8. kötet 1964   
9. kötet 1965 + mutató   
10. kötet 1966 + mutató   
11. kötet 1967 + mutató   
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3/d. Nem iktatott iratok 
1955-1967 

11 doboz = 1,32 ifm 
 

1. doboz 1954-1961 
(1964) 

Nem iktatott iratok 
 

2. doboz 1954-1961  Nem iktatott iratok 
 

3. doboz 1962 Nem iktatott iratok 
 

4. doboz 1963 A 100 éves jubileummal kapcsolatos iratok 
5. doboz 1955-1964 Nem iktatott iratok 

 
6. doboz 1963 Nem iktatott iratok 

 
7. doboz 1963-1964 Nem iktatott iratok 

 
8. doboz 1965 Nem iktatott iratok 
9. doboz 1966 Nem iktatott iratok 

10. doboz 1967 Vegyes 
11. doboz  1967 Nem iktatott 

   
 
 

3/e. Bizalmas iratok 
1953-1965 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
1. doboz 1953 -1956. 
2. doboz 1957-1965 
 

3/f. Vegyes iratok 
1953-1964 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
1. doboz 1953 -1964. 
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4. Kertészeti Egyetem/ Kertészeti Élelmiszeripari Egyetem 
(1963)1968-1999 (2000) 

324 doboz, 85 kötet, = 43,13ifm 
 
Az elnöki Tanács 1968. évi 25. szám törvényerejű rendelete hozta létre a 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskolából a Kertészeti Egyetemet. Az ötéves képzés 
azonban már az 1967/68. tanévben megindult. A szegedi Élelmiszeripari 
Főiskola átszervezésével egyidőben megszűnt a Budapesti Felsőfokú 
Élelmiszeripari Technikum. A felszámolt intézmény személyi állományának, 
épületeinek és felszerelésének egy része a Kertészeti Egyetemhez került. 1971. 
május 1-jétől a Kecskeméti Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot az Egyetem 
főiskolai karává szervezték át / 1038/1971. (IV. 8.) szám korm. rend. /. Egy 
évvel később a Minisztertanács 1030/1972. szám határozata Termesztési Kart, 
illetve Tartósítóipari Kart létesített. Ugyanakkor megszűnt a Gyöngyösi 
Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum is, ami helyett az Egyetemhez tartozó 
Kertészeti és Agronómiai Kar alakult. 1976-ban ez a fakultás a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemhez került.  
Az intézmény elnevezése 1986. szeptember 1-jétől Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem lett. 
Az 1059/1992 (X. 27.) Korom. sz. határozat hatályba lépésével, 1992. 
szeptember 1-én új fakultás alakult, Tájépítészeti, -védelmi és - fejlesztési Kar 
néven.  
Az 1999. június 1-én elfogadott a felsőoktatás átalakításáról rendelkező 1999: 
LII. Törvénnyel új felsőoktatási intézmény a gödöllői székhelyű Szent István 
Egyetem jött létre. Az új egyetem megalakulásával egyidejűleg a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem, mint önálló felsőoktatási intézmény megszűnt, karai 
Szent István Egyetem szervezetébe tagozódva működtek tovább. 
Az Egyetem vezetője már 1963-től rektor volt, akit az 1970. évi SzMSz szerint 
az egyetem tanárai közül a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter javaslata, 
illetve az egyetemi tanács véleménye alapján a Minisztertanács bízott meg 3 évi 
időtartamra.  
Az egyetemi tanács a rektor mellett működött, mint véleményező és javalattevő 
testület, egyes kérdésekben döntési joga is volt. Elnöke a rektor, tagjai 
tisztségük, választás vagy megbízás alapján kerültek a testületbe. A tanács 
szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezett.  
A rektori tanács az egyetem vezetésével összefüggő feladatok megoldását 
készítette elő, a rektor irányítása alatt. Döntési joga nem volt, feladatait és 
munkarendjét is a rektor határozta meg. A rektori tanács tagjai voltak a 
rektorhelyettesek, a gazdasági igazgató, a rektori hivatal, a személyzeti osztály 
vezetője, az MSzMP, a KISz, a szakszervezet titkára és a tangazdaság vezetője. 
Az Egyetem vezetői mellett az igazgatási feladatokat a Rektori Hivatal látta el. 
Elsősorban az intézmény működésével kapcsolatos központi adminisztrációt 
végezte. A Kertészeti Egyetem rektora 1965-1971-ig Kozma Pál, 1971-1975-ig 
Somos András, 1975-1986-ig pedig Dimény Imre, volt.  
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem első rektora Tamássy István (1986-
1990) lett, őt Mőcsényi Mihály (1991-1993), Deák Tibor (1993-1996), Sass Pál 
(1996 -1999. június), végül Papp János (1999. június-december) követte. 
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A 4/a. állagban az egyetemi tanácsülések, a 4/b. állagban a rektori tanácsülések 
jegyzőkönyveit és azok mellékleteit helyeztük el időrendben. Az 1972-es évből 
egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek nem, csak mellékletek maradtak meg,. 
Mindkét állag anyaga egyenkénti átnézéssel kutatható. A 4/c. állagban találhatók 
a Rektori Hivatal iktatott iratai, a 4/d. állagban pedig az 1963-1974 közötti 
úgynevezett „bizalmas iratok”. (Utóbbiaknál a főiskolai és az egyetemi korszak 
iratait együtt hagytuk.)  
A Rektori Hivatal iktatott iratai a segédkönyvekkel könnyen kutathatók, míg a 
bizalmas iratokat egyenként kell átnézni. A mutatókönyveket az iktatókönyvek 
mellé kötötték, azonban bizonyos években külön név- és tárgymutató is készült, 
amelyet külön sorozatban helyeztünk el. 
 A 4/e. állag tartalmazza a Rektori Hivatal nem iktatott vegyes iratait. Az első 
sorozatban a Rektori Hivatal nem iktatott iratait rendeztük részben évrendbe és 
ezen belül témák szerint, részben pedig csak évrendbe. 
 A második és harmadik sorozatba a külön kezelt, a negyedik sorozatba a 23. 
tételből korábban kiválogatott, különféle szervezeti egységekből származó 
iratok kerültek. Az ötödik sorozat pedig útijelentéseket tartalmaz.  
Az első sorozat fontosabb iratairól a kutatást megkönnyítő jegyzéket 
készítettünk. A többi sorozat iratanyaga egyenkénti átnézéssel kutatható. E 
korszak történetéhez a MOL MÉM (XIX-K) anyagában találhatók további 
források. Az állag iratai egyenkénti átnézéssel kutathatók 
A 4/f. állag a Rektori Hivatal tematikusan kezelt iratit, a 4/h. állag az Egyetem 
főtitkárának és rektorhelyetteseinek iratait, a 4/g. Vígh Péter c. egyetemi tanár a 
Rektori Hivatalba beosztott tudományos tanácsadó titkárságának iratait 
tartalmazza. Az utóbb felsorolt állagok közül a 4/f. illetve a 4/g. állag iratai 
egyenkénti átnézéssel, míg a 4/h. állag segédkönyvek segítségével kutathatók.  
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4/a. Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 
1968 – 1999 

33 doboz = 3, 30 ifm 
 
1. doboz 1968. nov. – dec. 
2. doboz 1969 
3. doboz 1970. febr. – máj.  
4. doboz 1970. jún. – dec. 
5. doboz 1971. jan. – máj. 
6. doboz 1971. jún. – dec. 
7. doboz 1972 Jkv. Hiányzik, csak mellékletek vannak. 
8. doboz 1973 
9. doboz 1974 
10. doboz 1975 
11. doboz 1976 
12. doboz 1977 
13. doboz 1978 
14. doboz 1979 
15. doboz 1980 
16. doboz 1981 
17. doboz 1982-1983 
18. doboz 1984 
19. doboz 1985 
20. doboz 1986 
21. doboz 1987 
22. doboz 1988 
23. doboz 1989 
24. doboz 1990 
25. doboz 1991 
26. doboz  1992 
27. doboz  1993 
28. doboz  1994 
29. doboz 1995 
30. doboz 1996 
31. doboz 1997 
32. doboz 1998 
33. doboz 1999 
 

4/b. Rektori tanácsülési és Vezetőségi értekezleti jegyzőkönyvek 
1970-1999 

26 doboz = 3,12 ifm 
 

1. doboz 1970 
2. doboz 1971. jan. – okt. 
3. doboz 1971. nov. 
4. doboz 1972 
5. doboz 1973 
6. doboz 1974. jan. – máj. 
7. doboz 1974. júl. – okt. 
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8. doboz 1975 
9. doboz 1976 

10. doboz 1977 
11. doboz 1978 
12. doboz 1979 
13. doboz 1980 
14. doboz 1981 
15. doboz 1982 
16. doboz 1982 
17. doboz 1983 
18. doboz 1984-1985 
19. doboz  1986-1987   
20. doboz 1988  
21. doboz 1989 
22. doboz 1990-1991 
23. doboz 1992-1995 
24. doboz 1996-1997 
25. doboz 1998-1999 
26. doboz Vezetőségi értekezleti jegyzőkönyvek 1989-1999 
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4/c. A Rektori Hivatal iktatott iratai 
1963-1999 

122 doboz, 63 kötet = 17,79 ifm 
 

1. doboz 1968 3-10. szám 
2. doboz  11-44. szám 
3. doboz  47-65. szám 
4. doboz  6-90. szám 
5. doboz  91-210. szám 
6. doboz  211-858. szám 
7. doboz  861-1108. szám 
8. doboz 1969 5, 46, 129. szám 
9. doboz 1970 1. szám 

10. doboz  3-7. szám 
11. doboz  11-12. szám 
12. doboz  14-55. szám 
13. doboz  61-829. szám 
14. doboz  831. szám 
15. doboz  832-1199. szám 
16. doboz  1201-1247. szám 
17. doboz 1971 1-70. szám 
18. doboz  71-268. szám 
19. doboz  270. szám 
20. doboz  272-1075. szám 
21. doboz  1101-1186. szám 
22. doboz  1201-1295. szám 
23. doboz 1972 1-5. tétel 
24. doboz   6-26. tétel 
25. doboz  30-112. tétel 
26. doboz  121- 254. tétel 
27. doboz 1973 1- 11. tétel 
28. doboz  13- 37. tétel 
29. doboz  52- 61. tétel 
30. doboz  65- 112. tétel 
31. doboz  118, 121. tétel 

 32. doboz  122. tétel 
33. doboz  122. tétel 
34. doboz  147- 254.tétel 
35. doboz 1974 2- 5. tétel 
36. doboz  6, - 25. tétel 
37. doboz  26. tétel 
38. doboz  30- 65. tétel 
39. doboz  66-115. tétel 
40. doboz  118. tétel 
41. doboz  121,- 254. tétel 
42. doboz 1975 2- 13. tétel 
43. doboz  14- 112. tétel 
44. doboz  118. tétel 
45. doboz  118. tétel 
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46. doboz  121- 254. tétel 
47. doboz 1976 2-14. tétel 
48. doboz  15- 65. tétel 
49. doboz  66- 217. tétel 
50. doboz 1977 2- 13. tétel 
51. doboz  14-33. tétel 
52. doboz  34, -91. tétel 
53. doboz 1978 1 -25. tétel 
54. doboz  26-34. tétel 
55. doboz  35-243. tétel 
56. doboz 1979 1-11. tétel 
57. doboz  13- 25. tétel 
58. doboz  26-34. tétel 
59. doboz  35- 251.tétel 
60. doboz 1980 2- 33. tétel 
61. doboz  34- 69. tétel 
62. doboz  86- 251. tétel 
63. doboz 1981 1-4. tétel 
64. doboz  5-16. tétel 
65. doboz  23. tétel 
66. doboz  23-34. tétel 
 67.doboz    34-92. tétel 
68. doboz  147-192. tétel   
69. doboz 1982 4-16. tétel 
70. doboz  23. tétel 
71. doboz  23-36. tétel 
72. doboz  39-59. tétel 
73. doboz  59-60. tétel 
74. doboz  65-251. tétel 
75. doboz 1983 1-16. tétel 
76. doboz 1984 1-13. tétel 
77. doboz  23-165. tétel 
78. doboz 1985 2/b-165. tétel 

 79. doboz 1986 1-16. tétel 
80. doboz  23-152. tétel 
 81. doboz 1987 1-11. tétel 
 82. doboz  13-191. tétel 
 83. doboz 1988 1-16. tétel 
 84. doboz  35-36. tétel 
85. doboz 1988 86-165. tétel 
86. doboz 1989 1-165. tétel 
87. doboz 1990 1-191. tétel 
88. doboz 1991 1-23. tétel 
89. doboz  30-218. tétel 
90. doboz 1992 1-23. tétel 
91. doboz  36-191. tétel 
92. doboz 1993 1-35. tétel 
93. doboz  36-218. tétel 
94. doboz 1994 2-16. tétel 
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95. doboz  23-37. tétel 
96. doboz  61-243. tétel 
97. doboz 1995 1-13. tétel 
98. doboz  14-37. tétel 
99. doboz  65-243. tétel + Humánpolitikai Csoport iktatott 

iratai (1995) 
100.doboz 1996 1-5. tétel 
101.doboz  11-16. tétel 
102.doboz  33-173. tétel 
103.doboz 1997 1-6. tétel 
104.doboz  7-14. tétel 
105.doboz  15-79. tétel 
106.doboz  86-243. tétel 
107.doboz 1998 1-3. tétel 
108.doboz  5-7. tétel 
109.doboz  8-38. tétel 
110.doboz  39. tétel 
111.doboz  40-67. tétel 
112.doboz  69-124. tétel 
113.doboz  128-187. tétel 
114.doboz  198-302. tétel 
115.doboz 1999 1-7. tétel 
116.doboz  8. tétel 
117.doboz  11-38. tétel 
118.doboz  39. tétel 
119.doboz  40-67. tétel 
120.doboz  67. tétel 
121.doboz  68-94. tétel 
122.doboz  40-67. tétel 
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Iktatókönyvek Mutatók 

1. kötet 1968 + mutató 1. kötet  1968 
2. kötet 1969 + mutató 2. kötet 1969 
3. kötet 1970 + mutató 3. kötet 1970 
4. kötet 1971 + mutató 4. kötet 1971 
5. kötet 1972 + mutató 5. kötet 1973 
6. kötet 1973 + mutató 6. kötet 1975 
7. kötet 1974 + mutató 7. kötet 1976 
8. kötet 1975 + mutató 8. kötet 1995 
9. kötet 1976 9. kötet 1996 

(névmutató) 
  10. kötet 1996 

(tárgymutató) 
  11. kötet 1997 
  12. kötet 1998 

10. kötet 1977 + mutató 13. kötet 1999 I. 
11. kötet 1978 + mutató 14. kötet 1999 II. 
12. kötet 1979 + mutató 15. kötet FM- ből és 

MKM-ből 
érkezett 
ügyiratok1992 
IX.-től 

13. kötet 1980 + mutató 16. kötet FM- ből és 
MKM-ből 
érkezett 
ügyiratok 1996. 
szept. 23-tól 

14. kötet 1981 + mutató   
15. kötet 1981    
16. kötet 1982+ mutató   
17. kötet 1982 (átfutó iratok)   
18. kötet 1983+ mutató   
19. kötet 1983 (átfutó iratok)   
20. kötet 1984+ mutató   
21. kötet 1984 (átfutó iratok)   
22. kötet 1985+ mutató   
23. kötet 1985 (átfutó iratok)   
24. kötet 1986+ mutató   
25. kötet 1986 (átfutó iratok)   
26. kötet 1987+ mutató   
27. kötet 1987 (átfutó iratok)   
28. kötet 1988+ mutató   
29. kötet 1988 (átfutó iratok)   
30. kötet 1989+ mutató   
31. kötet 1989 (átfutó iratok)   
32. kötet 1990+ mutató   
33. kötet 1990 (átfutó iratok)   
34. kötet 1991+ mutató   
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35. kötet 1992+ mutató   
36. kötet 1992 (átfutó iratok)   
37. kötet 1993   
38. kötet 1993 (átfutó iratok)   
39. kötet 1994   
40. kötet 1994 (átfutó iratok)   
41. kötet 1995+ mutató   
42. kötet 1995 (másolat)   
43. kötet 1995,1996,1997   
44. kötet 1996 (másolat)   
45. kötet 1997 (kézbesítőkönyv)   
46. kötet 1998   
47. kötet 1999   

 
4/d. Bizalmas iratok 

1963-1974 
2 doboz = 0,24 ifm 

 
1. doboz 1963 5, 6, 8, 9. szám 

 1964 1. szám 
 1965 1, 2, 3, 6. szám 
 1966 1, 3, 5, 6. szám 
 1967 1, 2, 3, 4, 5, 6. szám 
 1968 1, 2, 4, 5, 10. szám 
 1969 2. szám 
 1970 1, 2, 3, 4, 5, 6. szám 

2. doboz 1971 1, 3, 4, 5, 22. szám 
 1972 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. szám 
 1973 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. szám 
 1974 1-15. szám 

 
4/e. Tételszám nélküli illetve nem iktatott iratok 

1968-1999 
 26 doboz = 3,12 ifm  

 
1. doboz 1968 Beszámoló a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

1967. évi tudományos munkájáról 
  Jelentés a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola külföldi 

kapcsolatairól 1967-ben 
  Doktori értekezések vázlata és bírálata 
  Tanszéki beszámolók 

2. doboz 1968 Vegyes levelezés 
3. doboz 1968 Kutatási jelentések 
 4. doboz 1968 Kutatási jelentések 
 5. doboz 1969 Kutatásfejlesztéssel kapcsolatos iratok 

  Oktatással kapcsolatos iratok 
  Doktori értekezések vázlata és bírálata 
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6. doboz 1969 Doktori értekezések vázlata és bírálata 

  Államvizsgákkal kapcsolatos iratok 
  Meghívók 
  Tudományos kutatómunka iratai 
  KGST-együttműködések iratai 

7. doboz 1970 Vegyes levelezés 
8. doboz  Kutatási beszámolók 

  Doktori értekezések vázlata és bírálata 
  Egyetemi szabályzatok 

9. doboz  Államvizsga-jelentések 
10. doboz  Kutatási feladattervek 

  Államvizsgával kapcsolatos iratok 
11. doboz 1971 Doktori értekezések vázlata és bírálata 

  Az oktatás korszerűsítésének perspektivikus terve 
12. doboz  Oktatással, kutatással kapcsolatos iratok 
13. doboz 1972 Iratkezelési szabályzat 

  Kutatási beszámolók 
  Külföldi utak beszámoló jelentései 
  Gyakornokokkal kapcsolatos iratok 

14. doboz 1973 „Előterjesztés a Minisztertanács részére a 
szőlőtermelés, borgazdaság jelenlegi helyzetéről, a 
fejlesztés érdekében teendő intézkedésekről” 

  „Előterjesztés a Minisztertanács részére a 
gyümölcstermesztés jelenlegi helyzetéről, a 
fejlesztés érdekében teendő intézkedésekről” 

15. doboz 1974 Vegyes iratok 
16. doboz 1975 SzMSz-tervezet 

  Tantervek (1975-1978) 
  Gyöngyösi karral kapcsolatos iratok 

17. doboz 1976 A gyöngyösi kar jelentései 
18. doboz 1977 A Kertészeti Egyetem fejlesztésének irányelvei 

  A Kertészeti Egyetem 5 éves és távlati 
fejlesztésének irányelvei és káderfejlesztésének 
terve 

  Intézményi, egyetemi négyszög jegyzőkönyvei 
  Feljegyzés a külügyi rektorhelyettesi munkakörben 

elvégzendő feladatokról 
  Feljegyzés az oktatási rektorhelyettesi 

munkakörben elvégzendő feladatokról 
  Emlékeztetők 

19. doboz  Átfutó iratok nyilvántartó könyve 1977-1980 
20. doboz 1978 Tantervek 

  „Az Egyetem fejlesztésének terve és az ezzel 
kapcsolatos feladatok” 

  Munkatervek és szabályzatok 
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21. doboz 1979 Szabályzatok és tervek 

  1980 Államvizsgával kapcsolatos iratok 
  Egyetemi Munkaterv (1980/81) 
  „A Kertészeti Egyetem és a Kertészeti Egyetem 

tangazdasága között 1974-1978. években fennálló 
együttműködési szabályzat felújítása” 

22. doboz 1976,1977, 
1980 

Rektori Utasítások 

23. doboz 1984-1990 Nem iktatott iratok 
 

24. doboz 1991-1992 Nem iktatott iratok 
 

25. doboz 1993-1997 Nem iktatott iratok+ a „Budapest Universitas” 
felsőoktatási integrációs pályázat munkaanyaga 
(1997) 
 

26. doboz 1999 Nem iktatott iratok 
 

 

 
4/f. Tematikusan kezelt iratok 

1963-1999 (2000) 
37 doboz = 4,44 ifm 

 
Tudományos ülésekkel, ünnepélyekkel, rendezvényekkel kapcsolatos iratok 

1972-1982 
18 doboz = 2,16 ifm 

 
1. doboz 1972 
2. doboz 1973 
3. doboz 1973 
4. doboz 1975 
5. doboz 1975 
6. doboz 1975 
7. doboz 1976 
8. doboz 1976-1977 
9. doboz 1977 
10. doboz 1977 
11. doboz 1977 
12. doboz 1978 
13. doboz 1978 
14. doboz 1978 
15. doboz 1979 
16. doboz 1980 
17. doboz 1981 
18. doboz (1978) 1981-

1982 
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Útijelentések 
1961-1976 

3 doboz = 0,36 ifm 
 

1. doboz  1961-1967 
2. doboz 1968-1970 
3. doboz 1971-1976 

 
 

Tematikusan kezelt vegyes iratok 
1964-1998(2000) 

10 doboz = 1,20 ifm 
 
1. doboz 1964-1971 Külügyi tervek, jelentések 
2. doboz 1969-1980 Kutatási programok 
3. doboz 1971-1974 Gyöngyösi Főiskolai Kar Kari Tanács ülési jegyzőkönyvei 
4. doboz  1972-1977 Lakásügyek iratai 
5. doboz 1974-1977 Személyzeti munkával kapcsolatos vegyes iratok 
6. doboz 1974-1996 Kitüntetési ügyek iratai 
7. doboz 1985-1996 Címzetes oktatók kinevezési ügyeinek iratai, KÉE Kegyeleti 

Bizottság iratai, KGST-vel kapcsolatos ügyiratok, Tiszteletbeli 
doktori ügyek iratai 

8. doboz 1993-1998 Vezetői megbízások, Létszámcsökkentés, Idegen nyelvű 
levelezés, meghívók 

9. doboz 1993-2000 A KÉE integrációjával kapcsolatos nyomtatott és elektronikus 
sajtódokumentumok 

10. doboz 1973-1991 Külügyi munkatervek, beszámoló jelentések, kimutatások 
 

 
 

Agrár Rektori Kollégium üléseinek iratai 
1990-1997 

6 doboz = 0,72 ifm 
 
1. doboz 1990-1991 
2. doboz 1992. január 20.-1992.július 16. 
3. doboz 1992. október 15.-1992. november 11.+ Határozatok 1990/91-1991/92 
4. doboz 1993 
5. doboz 1994 
6. doboz 1995-1997 
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4/g. Főtitkár és rektorhelyettesek iratai 
1964-1999 

24 doboz, 22 kötet = 4,05 ifm 
 

Főtitkár iratai 
1991-1996 

2 doboz, 3 kötet= 0,34 ifm 
 

1. doboz 1991 1-191. tétel 
 1992 2/b-191. tétel 
 1993 1-152. tétel 
 1994 1-152. tétel 
 1995 1-171. tétel 
 1996 2 -90. tétel 
2. doboz 1992 

1991-1995 
Tematikusan kezelt iratok  
Tételszám nélküli iratok  

 
Iktatókönyvek 

1. kötet 1990 
2. kötet 1991 
3. kötet 1992-1996 

 
Kutatási rektorhelyettes iktatott iratai 

1988-1996 
7 doboz, 8 kötet = 1,24 ifm 

 
1. doboz 1988 1-241. tétel 
 1989 1-171. tétel 
2. doboz 1990 4-121. tétel 
 1993 2-121. tétel 
3. doboz 1994 1-232. tétel 
4. doboz 1995 2/a-86. tétel 
5. doboz 1995 86-231. tétel 
6. doboz 1995 2/b-86. tétel 
7. doboz 1995 86-90. tétel 
 

Iktatókönyvek 
1. kötet 1987  
2. kötet 1988 
3. kötet 1989 
4. kötet 1990 
5. kötet 1991 
6. kötet 1992-1993 
7. kötet 1992-1994 
8. kötet 1995-1998 
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Kutatási rektorhelyettes vegyes iratai 
1964-1997 

4 doboz = 0,48 ifm 
 

1. doboz 1964-1966 Vegyes iratok 
2. doboz 1991 (1992) K+F jelentések 
3. doboz 1992 K+F beszámoló jelentések, 

keretszámok 
4. doboz 1992-1997 K+F beszámoló jelentések  
 

 
Oktatási rektorhelyettes iktatott iratai 

1994-1999 
6 doboz, 11 kötet = 1,27 ifm 

 
1. doboz 1994 1-186. tétel 
 1995 2-231. tétel 
2. doboz 1996 1-198. tétel 
3. doboz 1997 2-232. tétel 
4. doboz 1998 1-69. tétel 
5. doboz 1998 71-302. tétel 
6. doboz 1999 1-246. tétel + nem iktatott iratok 
 

Iktatókönyvek Mutatók 
1. kötet 1992 1. kötet  1997 
2. kötet 1993 2. kötet 1998 
3. kötet 1994 3. kötet 1999 
4. kötet 1995 (másolat)   
5. kötet 1995-1998   
6. kötet 1996 (másolat)   
7. kötet 1997 (másolat)   
8. kötet 1999   
 
 

Oktatási rektorhelyettes vegyes iratai 
1971-1999 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
1. doboz 1971/72-1980 Vegyes iratok 
2. doboz 1988 

1996-1999 
1997 

Országos Felsőoktatási Tanács,  
Egyetemi Oktatási Bizottság,  
Egyetemi Kollégiumi Bizottság iratai 
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Tudományos rektorhelyettes iratai 
1986-1993 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
1. doboz 1986 112. tétel 
 1987 65, 69. tétel 
 1992 1-177. tétel + nem iktatott iratok 
 1993 2-249. tétel + nem iktatott iratok 
 
 

Általános és tudományos rektorhelyettes vegyes iratai 
1992-1998 

1 doboz = 0,12 ifm 
 

1. doboz 1992-1998 Felsőoktatás fejlesztési és kutatási koncepciók,  
stratégiák 

 1995 Szonda Ipsos jelentések (K+F) 
 

 
4/h. Vígh Péter titkárságának iratai 

1975-1996 
55 doboz = 6,60 ifm 

 
Az állagban Dr. Vígh Péter c. egyetemi tanár, a Rektori Hivatalba beosztott 
tudományos tanácsadó titkárságán keletkezett illetve a hivatalból oda került és 
ott irattárazott iratok kerültek elhelyezésre tematikus csoportosításban. 
 
1. doboz 1980-1991 Rektorhelyettesi vegyes levelezés 
2. doboz 1991 Rektorhelyettesi vegyes levelezés 
3. doboz 1992-1993 Rektorhelyettesi vegyes levelezés 
4. doboz  1994-1996 Rektorhelyettesi vegyes levelezés 
5. doboz 1984-1994 Rektorhelyettesi vegyes iratok 
6. doboz 1985-1987 Egyetemfejlesztési koncepciók 
7. doboz 1988-1993 Nemzetközi kapcsolatok vegyes iratai 
8. doboz 1991-1993 KÉE Gazdálkodási Bizottság iratai 
9. doboz 1990 Kertészeti Kutatási és Fejlesztési Kollégium 

iratai 
10. doboz 1991 Kertészeti Kutatási és Fejlesztési Kollégium 

iratai 
11. doboz  1989-1994 Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetekkel 

(Eger, Pécs, Badacsony, Tokaj-Tarcal, 
Kecskemét) kapcsolatos levelezés 

12. doboz 1986-1990 MÉM ÁP-2 K+F tárcaszintű program pénzügyi 
tervei 

13. doboz 1987-1990 MÉM ÁP-2 K+F tárcaszintű program iratai 
14. doboz 1979-1982 Kutatási-fejlesztési tervek, programok 
15. doboz 1983-1987 Kutatási-fejlesztési tervek, programok 
16. doboz 1986-1990 K+F témák 
17. doboz 1988-1995 K+F témák 
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18. doboz 1980-1988 + 
kelt. nélküli 

K+F bejelentőlapok  

19. doboz 1986-1990 K+F bejelentőlapok Kertészeti Kar, Kecskeméti 
Főiskolai Kar 

20. doboz 1988-1990 K+F bejelentőlapok Élelmiszeripari Kar 
21. doboz 1988-1990 K+F bejelentőlapok  
22. doboz 1977-1980 Kutatási tervek, beszámolók 
23. doboz 1981-1991 Kutatási tervek, beszámolók 
24. doboz 1978-1986 Kutatási jelentések 
25. doboz 1986-1987 Kutatási jelentések 
26. doboz 1985-1986 Kutatási beszámolók, jelentések 
27. doboz 1986-1989 Kutatási beszámolók, jelentések 
28. doboz 1985-1989 Kutatási beszámolók, értékelések 
29. doboz 1991-1993 Kutatási beszámolók, értékelések 
30. doboz 1994-1995 Kutatási beszámolók, értékelések 
31. doboz 1986-1990 K+F zárójelentések 
32. doboz 1994 K+F kutatási tervek, bírálatok Kertészeti Kar, 

Tájépítészeti, - védelmi és – fejlesztési Kar 
33. doboz 1994 K+F kutatási tervek, bírálatok Élelmiszeripari 

Kar, Kecskeméti Főiskolai Kar, Szegedi 
Főiskolai Kar, Szarvasi Arborétum 

34. doboz 1980-1985 TCP Kutatási Program iratai 
35. doboz 1987-1990 

1988-1989 
Vegyes kutatási statisztikák 
A Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszerrel 
kapcsolatos egyetemi kutatási javaslat 

36. doboz 1986-1993 
(1995) 

OTKA pályázatok iratai 

37. doboz 1988-1991 
(1994) 

OTKA pályázatok iratai 

38. doboz 1990 OTKA I/3 beadott pályázatok iratai 
39. doboz 1989-1991 OTKA részjelentések, zárójelentések 
40. doboz 1989-1995 OMFB pályázatok iratai 
41. doboz 1991-1995 OMFB „Mecenatura”pályázatok iratai 
42. doboz 1989-1994 Nemzetközi pályázatok iratai 
43. doboz 1988-1994 FEFA pályázatok iratai 
44. doboz 1989-1995 Alapítványi, pályázati vegyes iratok 
45. doboz 1981-1982 Pályázati vegyes iratok 
46. doboz 1983-1986 Pályázati vegyes iratok 
47. doboz 1981-1986 Diszciplináris kutatások iratai 
48. doboz  1985-1991 Diszciplináris kutatások iratai 
49. doboz 1975-1985 Fajtahasználati díj ügyek iratai 
50. doboz  1987-1991 Fajtakísérletek iratai 
51. doboz 1990-1993 Szőlőfajta kutatások iratai 
52. doboz 1980 

1975-1992 
Lippay János tudományos ülésszak iratai 
Lippay János tudományos ülésszak meghívói 

53. doboz 1986-1988 Lippay János tudományos ülésszak iratai 
54. doboz 1990 Lippay János tudományos ülésszak iratai 
55. doboz 1992 Lippay János tudományos ülésszak iratai 
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11. Termesztési Kar/Kertészeti Kar 
1971-1997 (1999) 

71 doboz, 29 kötet = 9,97 ifm 
 
A Termesztési Kar elődjének, a Termesztési Szaknak a kialakulása az 1960-as 
évek elején lezajlott oktatási reformhoz köthető. A reform eredményeként jött 
létre az Egyetemen a Kertépítészeti Szak, amelyet a földművelésügyi miniszter a 
28/1963. (Mg. É. 31.) FM számú utasításával hagyott jóvá. Ekkortól az 
Egyetemen kétszakos (Termesztési Szak, Kertépítészeti Szak) képzés folyt. 
Ezek 1969 őszétől kiegészültek az újonnan létrehozott Tartósítóipari Szakkal. 
Következő szervezeti változásként 1971. január 1-jétől a Kertépítészeti Szak 
nevét Táj- és Kertépítészeti Szakra módosították.  
A Minisztertanács 1030/1972. szám határozatával megszüntették a Kertészeti 
Egyetemen a Szakokat, s létrehozták a Termesztési Kart, valamint a 
Tartósítóipari Kart. Ezt követően a Karon termesztési, illetve táj- és 
kertépítészeti szakon folyt tovább a képzés. A Kar hivatalos neve 1990-től 
Kertészeti Kar. 
A Kar első dékánja Nagy Béla volt (1972-1980). Őt előbb Karai János (1981-
1983), majd Papp János követte (1983-1990). Utána Bálint János (1991-1995), 
majd pedig Bernáth Jenő (1996-1999) viselte a dékáni tisztet. 
A fondban a Kar iratai találhatók, a Termesztési Szakra vonatkozó iratokat a 3. 
és 4. fond anyaga tartalmazza. A Kar történetének legfontosabb dokumentumai 
a kari tanácsülésre, illetve dékáni tanácsülésre benyújtott előterjesztések, illetve 
a tanácsülésekről készített jegyzőkönyvek, ezért ezeket külön állagokban 
helyeztük el, amelyeknek az anyagát az iratok közül válogattuk ki. Sajnos 
mindkét állag meglehetősen hiányos.  
A Dékáni Hivatal 1973-tól induló iktatott és 1974-től induló nem iktatott iratai 
teljesnek mondható sorozatot alkotnak.  Két évből (1998, 1999) iratok nem 
kerültek, sem levéltári, sem, pedig irattári átadásra. Ezek a Kertészettudományi 
Kar Dékáni Hivatalának kézi irattárában találhatók. 
Az a), b), d), e), f) állag egyenkénti átnézéssel, a c) állag a segédkönyvek 
segítségével kutatható (1996-ból segédkönyv nem áll rendelkezésre). 
 

11/a. Kari tanácsülési jegyzőkönyvek 
1972-1998 

14 doboz = 1,68 ifm 
 

1. doboz  1972-1973 8. doboz  1982 
2. doboz 1974 9. doboz  1983 
3. doboz 1975-1976 10. doboz  1984 
4. doboz 1977-1978 11. doboz  1985 
5. doboz 1979 12. doboz  1986-1990 
6. doboz  1980 13. doboz  1990-1993 
7. doboz  1981 14. doboz 1994-1998 
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11/b. Dékáni tanácsülési jegyzőkönyvek 
1973-1976 

1 doboz = 0,12 ifm 
 

1. doboz  1973-1976 
 
 

11/c. A Dékáni Hivatal iktatott iratai 
1971-1997 

40 doboz, 29 kötet = 6,25 ifm 
 

1. doboz 1972 58. tétel 
2. doboz 1973 2 - 191. tétel 
3. doboz 1974 1-173. tétel  
4. doboz 1975 1-58. tétel  
5. doboz 1975 60-191. tétel  
6. doboz 1976 2- 218. tétel 
7. doboz 1977 2-58. tétel 
8. doboz 1977 60-191. tétel  
9. doboz 1978 1- 218. tétel 

10. doboz 1979 2-191. tétel  
11. doboz 1980 1- 191. tétel 
12. doboz 1981 1 - 37. tétel 
13. doboz 1981 51-173. tétel  
14. doboz 1982 1- 191. tétel  
15. doboz 1983 1- 177. tétel 
16. doboz 1984 1. tétel 
17. doboz 1984 2- 218. tétel 
18. doboz 1985 1-191. tétel  
19. doboz 1986 1- 191. tétel 
20. doboz 1987 1-243. tétel  
21. doboz 1988 2- 87. tétel 
22. doboz 1988 88. tétel 
23. doboz 1988 88- 218. tétel 
24. doboz 1989 2- 217. tétel 
25. doboz 1990 1-69. tétel 
26. doboz 1990 73/a -177. tétel 
27. doboz 1991 1-5. tétel 
28. doboz 1991 6-243. tétel 
29. doboz 1992 1-75. tétel 
30. doboz 1992 69-88. tétel 
31. doboz 1992 89-241. tétel 
32. doboz 1993 1-64. tétel 
33. doboz 1993 90-24l. tétel 
34. doboz 1994 1-69. tétel 
35. doboz 1994 86-243. tétel 
36. doboz 1995 2- 5. tétel 
37. doboz 1995 6-79. tétel 
38. doboz 1995 86- 251. tétel 
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39. doboz 1996 2- 177. tétel 
40. doboz 1997 1-241. tétel 

 
 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1971 A kari Tanulmányi Osztály iktatókönyve 
2. kötet 1972 A kari Tanulmányi Osztály iktatókönyve 
3. kötet 1973 + mutató 
4. kötet 1974 + mutató 
5. kötet 1975 + mutató 
6. kötet 1976 + mutató 
7. kötet 1977 + mutató 
8. kötet 1978 + mutató 
9. kötet 1979 + mutató 

10. kötet 1980 + mutató 
11. kötet 1981 
12. kötet 1982  
13. kötet 1983  
14. kötet 1984  
15. kötet 1985 + mutató 
16. kötet 1986  
17. kötet 1987 (a 401. ikt.sz.-tól csak másolatban) 
18. kötet 1988  
19. kötet 1989 + mutató 
20. kötet 1990  
21. kötet 1991 
22. kötet 1992 + mutató 
23. kötet 1993  
24. kötet 1994  
25. kötet 1995 (másolat az 1995-96-97-es kötetből) 
26. kötet 1997 
27. kötet 1999 
28. kötet 1979-1984 Felvételi iktatókönyv 
29. kötet 1958-1993 Doktori nyilvántartókönyv 

 

 
11/d. A Dékáni Hivatal nem iktatott iratai 

1974-1997 
3 doboz = 0,36 ifm 

 
1. doboz 1974-1975 
2. doboz 1975-1992 
3. doboz 1993-1997 
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11/e. A Dékáni Hivatal tanulmányi vegyes iratai 
1972-1981 

6 doboz = 0,72 ifm 
 

1. doboz 1972 -1981  
2. doboz 1975-1977  
3. doboz 1978-1980  
4. doboz 1964-1980 Tanulmányi szabályzatok 
5. doboz 1972-1976 Felvételi ügyek 
6. doboz 1977-1981 Felvételi ügyek 

 
 

11/f. A Dékáni Hivatal hallgatói vegyes iratai 
1972-1981 

7 doboz = 0,84 ifm 
 

1. doboz 1977 -1979 (1990) Nem végzett hallgatók személyi iratgyűjtői 
2. doboz 1978-1991 Nem végzett hallgatók, ill. fel nem vett 

személyi gyűjtői 
3. doboz (1956) 1976-1991 Végzett hallgatók személyi iratgyűjtői 
4. doboz 1989-1991 Végzett hallgatók személyi iratgyűjtői 
5. doboz 1988 Végzett hallgatók személyi iratgyűjtői 
6. doboz 1963-1994 Oklevél, leckekönyv és különféle 

bizonyítvány másolatok 
7. doboz 1977-1985 Külföldi hallgatók személyi iratgyűjtői 
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12. Tartósítóipari Kar/Élelmiszeripari Kar 
1972-1997 

27 doboz, 24 kötet = 4,44 ifm 
 

A Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Szakát a mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter 20/1969. MÉM szám utasítása alapján hozták létre. A Szak, s később 
a Kar feladata az volt, hogy a hűtő-, a konzerv- és a dohányipar, valamint a 
borászat számára egyetemi végzettségű szakembereket képezzen. A kétlépcsős 
(3 éves tartósítóipari üzemmérnöki és 5 éves okleveles mérnöki) képzés már 
1969 őszén beindult.  
A szervezeti és személyi feltételek 1970 szeptemberére állandósultak, amikor a 
Szakhoz csatolták a budapesti és szegedi Felsőfokú Élelmiszeripari 
Technikumokból szegedi székhellyel 1970-ben megalakult Élelmiszeripari 
Főiskola Budapesten maradt, főként élelmiszertudományokkal kapcsolatos 
tanszékeit. Ezekből az egyetemen négy tanszéki csoportot szerveztek 
(Konzervtechnológiai, Élelmiszerkémiai, Mikrobiológiai, Élelmiszeripari 
Műveletek és Gépek), amelyek az Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai 
Tanszék szervezeti egységei lettek. Két év elteltével újabb szervezeti változás 
következett, 1972 nyarán a Minisztertanács 1030/1972. (VII. 31.) szám 
határozatával a Tartósítóipari Szakot Tartósítóipari Karrá szervezték át.  
A Tartósítóipari Szakot Almási Elemér (1970-1971) és Gasztonyi Kálmán 
(1971-1972) vezette; a Tartósítóipari Kar dékáni tisztét Gasztonyi Kálmán 
(1972-1974) és Kádár Gyula (1974-1980), majd 1980 nyarától újra Gasztonyi 
Kálmán töltötte be. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem megalakulásakor 
(1986) a Tartósítóipari Kar neve Élelmiszeripari Karra változott.  
Az Élelmiszeripari Kar első dékánja Deák Tibor (1986-1991) volt, őt követően 
Hoschke Ágoston (1991-1996), majd Fekete András (1996-1999) viselte a kar 
dékáni tisztét. 
A fond a Kar iratait tartalmazza, a Tartósítóipari Szakra vonatkozó iratok a 4. 
fond anyagában találhatók. A kari, illetve a dékáni tanácsülési jegyzőkönyvek, s 
ezek mellékletei nagy forrásértékkel bírnak, ezért kiválogattuk őket az iratok 
közül, s külön állagokban helyeztük el. Sajnos nem alkotnak teljes sorozatot; 
mindkét állag anyaga hiányos.  
Teljesnek mondható viszont a Dékáni Hivatal 1973-tól induló iratainak a 
sorozata. Az a) és a b) állag egyenkénti átnézéssel, a c) állag a segédkönyvek 
alapján kutatható. 

 
 

 
12/a. Kari tanácsülési jegyzőkönyvek 

1972-1995 
6 doboz = 0,72 ifm 

 
1. doboz  1972-1980 + kari tanácsülési vegyes iratok 
2. doboz 1979-1982 + kari tanácsülési vegyes iratok 
3. doboz 1983-1985 
4. doboz 1986-1990 
5. doboz 1991-1992 
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6. doboz 1993-1995 
 

12/b. Dékáni tanácsülési jegyzőkönyvek 
1973-1988 

1 doboz = 0,12 ifm 
 

1. doboz  1973-1979, 1985, 1988 
 

 
12/c. A Dékáni Hivatal iratai 

1973-1997 
18 doboz, 24 kötet = 3,36 ifm 

 
Iratok 

 
1. doboz 1973 2- 86. tétel + nem iktatott 
2. doboz 1974 2 -121. tétel + nem iktatott 
3. doboz 1975 1- 121. tétel + nem iktatott 
4. doboz 1976 2-121. tétel + nem iktatott 
5. doboz 1977 2- 177. tétel + nem iktatott 
6. doboz 1978 1-121. tétel 
7. doboz 1979 1-173. tétel + nem iktatott 
8. doboz 1980 1-171. tétel 
9. doboz 1981 

1982 
5-191. tétel 
5-121. tétel 

10. doboz 1983 
1982 

5-165. tétel 
14-173. tétel 

11. doboz 1985 
1986 
1987 

5-165. tétel 
5-171. tétel 
5-251. tétel 

12. doboz 1988 1-242. tétel 
13. doboz 1989 1-218. tétel 
14. doboz 1990 

1982 
1-218. tétel 
1-241. tétel 

15. doboz 1992 
1993 

1-232. tétel 
1-191. tétel 

16. doboz 1994 
1995 

1-177. tétel 
1-191. tétel 

17. doboz 1996 
1997 

1-231. tétel 
1-218. tétel 

18. doboz 1989-1995 nem iktatott 
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Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1973 + mutató 
2. kötet 1974 + mutató 
3. kötet 1975 + mutató 
4. kötet 1976 + mutató 
5. kötet 1977 + mutató 
6. kötet 1978 + mutató 
7. kötet 1979 + mutató 
8. kötet 1980 + mutató 
9. kötet 1982 + mutató 

10. kötet 1983 + mutató 
11. kötet 1984 + mutató 
12. kötet 1985 + mutató 
13. kötet 1986 + mutató 
14. kötet 1987 + mutató 
15. kötet 1988 + mutató 
16. kötet 1989 + mutató 
17. kötet 1990 + mutató 
18. kötet 1991 + mutató 
19. kötet 1992 + mutató 
20. kötet 1993 + mutató 
21. kötet 1994 
22. kötet 1995 
23. kötet 1996 
24. kötet 1997 

 
 

12/d. A Dékáni Hivatal vegyes iratai 
1979-1994 

2 doboz = 0,24 ifm 
 

1. doboz 1979-1991 Személyzeti iratok 
2. doboz 1992-1994 Személyzeti iratok 
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13. Tájépítészeti, - védelmi és – fejlesztési Kar 
1992-1998 

5 doboz, 6 kötet = 0,90 ifm 
 
A Tájépítészeti, - védelmi és - fejlesztési Kar alapítási idejét tekintve a 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem legfiatalabb Kara. Működését az 
1059/1992 (X.27.) kormányrendelet értelmében 1992. szeptember 1-én kezdte 
meg. Létrejötte, a hazai tájépítészeti oktatás megteremtője, Mőcsényi Mihály 
kitartó munkásságának eredménye, amely Európában, mint önálló kar egyedül 
álló képződmény. A karon a megalakulást követően öt tanszék létesült.  
Noha a kar, mint szervezeti egység, nem tekinthet nagy múltra vissza, a 
kertművészeti illetve az ebből kifejlődő tájépítészeti oktatás azonban a 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, valamint jogelődein, már igen régóta 
folyik. 
Elsőként Révész István tanította „Kerttervezés” nevű tantárgyat, 1898 őszén és 
1899 tavaszán a m. kir. Kertészeti Tanintézetben. 
A magyarországi tájépítészeti szakoktatás és kertművészet kiemelkedő 
egyénisége Rerrich Béla, 1908-tól, ugyancsak a m. kir. Kertészeti Tanintézetben 
rendes tanárként oktatta a „Kertművészet”, a „Kerttervezés”és a „Kertészeti 
építészettan és földmértan” című tárgyakat. 
Az 1939-ben falállított m. kir. Kertészeti Akadémián Ormos Imre vezetésével –
akit a Tájépítészeti, - védelmi és - fejlesztési Kar szakalapító és iskolateremtő 
professzorának tekint – létesült a Kertművészet és Kerttervezési Tanszék.  
A fejlődés következő fokát, az önálló kertépítészeti szak megszervezése 
jelentette a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán az 1963/64.-tanévben. A 
szaklétesítéséről a – pontosabban a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola két 
szakossá (termesztési szak, kertépítészeti szak) – a mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszter 28/1963/Mg. É.31. sz. utasítása rendelkezett. A szak 
létrehozásának kezdeményezője – még 1962-ben – a már említett Ormos Imre 
volt. Ő lett az önálló kertépítészeti szak első szakvezetője is. 
A Kertészeti Egyetemen 1969-től az kertművészeti szak addigi 4 és fél éves 
képzési idejét 5 évre emelték. Az egyetemen 1971. január 1-jétől a kertépítészeti 
szak új hivatalos neve táj- és kertépítészeti szak lett. 
A kertépítészeti oktatás fejlődése csúcspontját, pedig a Tájépítészeti, - védelmi 
és - fejlesztési Kar már fentebb említett megalapításával érte el. A Tájépítészeti, 
- védelmi és - fejlesztési Kar első dékánja. Ormos Ilona (1993-1999) volt, őt 
1999 decemberében Jámbor Imre követte. 
A fondban a Kar iratai találhatók, a Kertépítészeti Szakra vonatkozó iratokat a 
3., 4. és 11. fond anyaga is tartalmaz. A Kar történetének legfontosabb 
dokumentumai a kari tanácsülések iratai, ezért ezeket külön állagban helyeztük 
el, amelyeknek az anyagát részben az iratok közül válogattuk ki. Az állag 
anyaga hiánytalannak mondható. 
A Dékáni Hivatal iktatott iratai 1993-tól, ugyancsak hiánytalanul fennmaradtak 
és segédkönyvek (iktatókönyv) segítségével kutathatók. 
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13/a. Kari tanácsülések iratai 
1992-1997 

1 doboz = 0,12 ifm 
 

1. doboz  1992-1997 
 
 

13/b. A Dékáni Hivatal iktatott iratai 
1993-1998 

4 doboz, 6 kötet = 0,78 ifm 
 

1. doboz 1993 2 - 177. tétel  
 1994 2 - 231. tétel 

2. doboz 1995 1 -218. tétel  
 1996 1 - 177. tétel  

3. doboz 1997 2/a -218. tétel 
4. doboz 1998 1 -251. tétel 

 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1993 
2. kötet 1994 
3. kötet 1995-1998 
4. kötet 1995 (másolat) 
5. kötet 1996 (másolat) 
6. kötet 1997 (másolat) 
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14. Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kar 
1972-1996 

6 doboz = 0,72 ifm 
 

A Kecskeméti Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot egy 1972. május 1-én 
kelt kormányrendelet /10381/1971 (IV. 8.) .sz./ csatolta – főiskolai karrá 
átszervezve – a Kertészeti Egyetemhez. Hivatalos neve ekkortól lett, Kecskeméti 
Kertészeti Főiskolai Kar.  
A Kar élen igazgató állt. a Kertészeti Főiskolai Kar feladata a mezőgazdasági 
üzemek, illetve vállalatok, szakigazgatási szervek, intézetek kertészeti 
szakterületet irányító leendő üzemmérnökeinek képzését, valamint a már 
diplomát szerzett üzemmérnökök továbbképzését kapta.  
A képzési idő az alapszakon 3 év volt. A képzés eredetileg három szakon 
(gyümölcstermesztési -, szőlőtermesztési -, és zöldségtermesztési szak) és egy 
tagozaton (dísznövény-termesztési tagozat) indult meg. A képzés szerkezetét 
1983/84. tanévtől átalakították a három szakból és egy tagozatból két szakot 
(szőlő- és gyümölcstermesztési szak, zöldség - dísznövény-termesztési szak) 
hoztak létre. A főiskolai karon négy intézetet (Gyümölcs- és Szőlőtermesztési 
Intézet, Társadalom - és Gazdaságtudományi Intézet, Természettudományi és 
Műszaki Intézet, Zöldség – és Dísznövény-termesztési Intézet) felállítására is 
sor került. 
Az 1986/87. tanévben a hallgatók létszáma már meghaladta a háromszáz főt, a 
végzettek száma, 1988-ban 98 volt. 
A kar 1992-ben a FM, mint szakfőhatóság tervbe vette a Kar önálló főiskolává 
való átszervezését, erre azonban nem került sor. A Kar is támogatta a KÉE 
Egyetemi Tanácsának 1999. január 13-án, hozott határozatát, amelyben a KÉE 
össze karaival együtt kívánt csatlakozni az Állatorvos-tudományi Egyetem, a 
Gődöllői Agrártudományi Egyetem, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola, az Ybl 
Miklós Műszaki Főiskola és a KÉE által létrehozandó egyetemi szövetséghez. 
A későbbiekben, azonban, miután ahhoz a KÉE Egyetemi Tanácsa is 
hozzájárult a Kertészeti Főiskolai Kar feltételesen aláírta a Kecskeméti Főiskola 
létrehozását előirányzó intézményfejlesztési tervet. Ezt követően – 2000. január 
1-től – nevének megtartása mellett, a Kertészeti Főiskolai Kar, az országgyűlés 
döntése nyomán felálló a Kecskeméti Főiskola egyik kara lett. 
A fond 14/a. jelű állagában a Kertészeti Főiskolai Kar tanácsüléseinek a KÉE 
Rektori Hivatalához beküldött jegyzőkönyveinek, majdnem hiánytalan sorozata 
található, míg a 14/b jelű állagban, csekély mennyiségű a karon keletkezett 
vegyes iratot – jobbára különböző szabályzatokat – helyeztünk el. 

 
14/a. Kari tanácsülési jegyzőkönyvek 

1992-1997 
5 doboz = 0,60 ifm 

 
1. doboz  1972. okt. 10. -1980 
2. doboz 1981, 1983 
3. doboz 1984-1986 
4. doboz 1987-1990 
5. doboz 1991-1996 
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14/b. Iratok 
1973-1979 

1 doboz = 0,12 ifm 
 

1. doboz 1973-1979 
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15. Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
1972-1996 

3 doboz = 0,36ifm 
 

Az Elnöki Tanács 1970. évi 23. sz. törvényerejű rendeletével intézkedett a 
Budapesti Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum megszüntetéséről és 
egyidejűleg Szegedi Élelmiszeripari Főiskola létrehozásáról. A Főiskola 1978-
tól több szervezeti átalakuláson ment keresztül, míg 1986. szeptember 1-étől – 
önállósága megszűnésével – Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar néven, a 
budapesti székhelyű Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egyik szervezeti 
egysége lett. 
A szegedi főiskolai karon, a csatlakozást követően, két szakon folyt 
élelmiszeripari üzemmérnök képzés. Az 1986/87. tanévben a kar hallgatói 
létszáma 363 fő volt, a következő tanév végén diplomát szerzettek száma 
meghaladta a százat (103 fő). 
A szakfőhatósági jogot gyakorló FM 1992-ben az Élelmiszeripari Főiskolai Kart 
a Szegedi Universitas Egyesüléshez kívánta csatolni. Ez az elképzelés, azonban 
nem valósult meg. A KÉE Egyetemi Tanácsa 1996. januári rendkívüli ülésén 
határozatban nyilvánította ki, hogy csatlakozni kíván a Budapesti Egyetemi 
Szövetséghez, de a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar nélkül. 
Az Egyetemi Tanács 1998. május 8-i ülésén határozatban kérte fel a rektort, 
hogy panasszal éljen az Alkotmánybíróságnál a 8/91/1998 (V. 8.) sz. 
kormányrendelet ellen, mert az Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kart, a 
rendelet szegedi József Atilla Tudományegyetem karai közt szerepeltette. Ehhez 
az intézkedéshez a kormány nem kérte ki, sem a KÉE Egyetemi Tanácsa, sem a 
Magyar Akkreditációs Bizottság, sem pedig a Felsőoktatási Tudományos Tanács 
előzetes véleményét. A rendelet módosítására nem került sor, így a Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskolai Kar változatlan néven, továbbra is József Atilla 
Tudományegyetem illetve – 2000. január 1-től – a jogutód Szegedi 
Tudományegyetem szervezetében maradt. 
A fond 15/a. jelű állagában a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
tanácsüléseinek a KÉE Rektori Hivatalához beküldött jegyzőkönyveinek, 
sorozatát helyeztük el. A 15/b jelű állagban pedig, a kar tanszékeinek az 
egyetem helyzetének felmérést célzó R80/1993. sz. rektori körlevélre adott 
válaszai találhatók. 
 

15/a. Kari tanácsülési jegyzőkönyvek 
1988-1996 

2 doboz = 0,24 ifm 
 

1. doboz  1988-1991 
2. doboz 1992-1996 

 
15/b. Iratok 

1993 
1 doboz = 0,12 ifm 

 
1. doboz 1993 
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21. Hallgatók tanulmányi nyilvántartásai 
1876 - 1997 

83 doboz, 184 kötet = 18,11 ifm 
 

A fondban a különböző képzési formák, képzési szintek és szakok hallgatóinak 
nyilvántartásait helyeztük el. A nyilvántartások típusa szerint 15 állagot (a-o) 
alakítottunk ki. 
A fond anyagából csak a *-gal megjelöltek vannak a levéltárban. Biztonságos 
elhelyezésük (lemezszekrényekben) és kezelésük (adatszolgáltatás érdekében) 
az egyetem Dékáni Hivatalaiban oldható meg. 
 

21/a. Nappali tagozatos hallgatók anyakönyvei, törzskönyvei 
1876-1980 

91 kötet = 4,85 ifm 
 
Az állagban a nappali tagozatos hallgatók anyakönyvei, törzskönyvei találhatók. 
A köteteket évrendben helyeztük el. A jegyzékben az eredeti kötetszámokat ( )-
ben feltüntettük, mivel a mutatók ezek alapján készültek. 
Az állag első kötete a vincellériskolai anyakönyv (1876-1894) tartalmazza a 
beiratkozott hallgatók személyi adatait, az első és második tanév téli és nyári 
féléveiben oktatott tárgyakból elért eredményeket, továbbá a végbizonyítványt 
nyert hallgatók névsorát. A Kertészeti Tanintézet anyakönyvei jól 
áttekinthetőek, az akadémiai, a főiskolai és az agráregyetemi időszakra 
vonatkozó kötetek a többféle különbözeti vizsga-bejegyzések és változó 
képesítések miatt gondosabb tanulmányozást igényelnek. 

 
1. kötet 1876-1894 A budai m. kir. 

vincellériskola tanulóinak 
anyakönyve* 

 

2. kötet 1894-1922 A M. Kir. Kertészeti 
Tanintézet tanulóinak 
anyakönyve 

1-453. szám 

3. kötet 1922-1938               "               "  454-962. szám 
4. kötet 1939/40 A M. Kir. Kertészeti 

Akadémia hallgatóinak 
anyakönyve 

1-100. szám 

5. kötet 1940/41               "               "  101-201. szám 
6. kötet 1941/42 és 

1942/43 
              "               "  202-302. szám 

7. kötet 1943/44 A M. Kir. Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskola 
hallgatóinak anyakönyve 

303-402. szám 

8. kötet 1944/45               "               "  403-502. szám 
9. kötet 1945/46 Magyar Agrártudományi 

Egyetem Kert- és 
Szőlőgazdaság-tudományi 
Kar hallgatóinak anyakönyve 

503-602. szám 
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10. kötet 1946/47               "               "  603-703. szám 
11. kötet 1946/47               "               "  704-803. szám 
12. kötet 1946/47               "               "  804-904. szám 
13. kötet 1947/48               "               "  905-1004. szám 
14. kötet 1947/48               "               "  1005-1105. szám 
15. kötet  1948/49               "               "  (I) 1106-1205. szám 
16. kötet 1948/49                "               "  (I) 1206-1305. szám 
17. kötet 1949/50                "               "  (II) 1306-1405. szám 
18. kötet 1950/51                "               "  (III) 1406-1483. szám 
19. kötet 1950/51                "               "  (IV) 1501-1598. szám 
20. kötet  1951/52  A-R (V) 1601-1700. szám 
21. kötet 1951/52  R-Zs  (V) 1701-1743. szám 
22. kötet 1952/53          " törzskönyve         (VI) 
23. kötet 1953/54  Kertészeti és Szőlészeti 

Főiskola hallgatóinak 
törzskönyve 

(VII)  

24. kötet 1954/55                "               "  (VIII) 
25. kötet 1955/56                "               "  (IX) 
26. kötet 1956/57                "               "  (X) 
27. kötet 1957/58                "               "  (XI) 
28. kötet 1958/59                "               "  (XII) 
29. kötet 1959/60                "               "  (XIII) 
30. kötet 1960/61                "               "  (XIV) 
31. kötet 1961/62                "               "  (XV) 
32. kötet 1962/63                "               "  (XVI) 
33. kötet 1963/64                "               "  (XVII) 
34. kötet 1964/65                "               "  (XVIII) 
35. kötet 1965/66                "               "  (XIX/a) 
36. kötet 1965/66                "               "  (XIX/b) 
37. kötet 1966/67                "               "  (XX/a) 
38. kötet 1966/67                "               "  (XX/b) 
39. kötet 1967/68                "               "  (XXI/a) 
40. kötet 1967/68                "               "  (XXI/b) 
41. kötet 1968/69  Kertészeti Egyetem 

hallgatóinak törzskönyve 
(XXII/a)  

42. kötet 1968/69                "               "  (XXII/b) 
43. kötet 1969/70                "               "  (XXIII/a) 
44. kötet  1969/70                "               "  (XXIII/b) 
45. kötet 1970/71                "               "  (XXIV/a) 
46. kötet 1970/71                "               "  (XXIV/b) 
47. kötet 1971/72                "               "  (XXV/a) 
48. kötet 1971/72                "               "  (XXV/b) 
49. kötet  1971/72                "               "  (XXV/c) 
50. kötet 1972/73  Termesztési Kar hallgatóinak 

törzskönyve 
(XXVI/a)  

51. kötet 1972/73                "               "  (XXVI/b) 
52. kötet 1972/73   Tartósítóipari Kar 

hallgatóinak törzskönyve (okl. 
mérnök) 

(XXVII)  
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53. kötet 1972/73             "           (üzem mérnök) (XXVIII)  
54. kötet  1973/74   Termesztési Kar hallgatóinak 

törzskönyve 
(XXIX/a)  

55. kötet 1973/74                "               "  (XXIX/b) 
56. kötet 1973/74   Tartósítóipari Kar 

hallgatóinak törzskönyve 
(XXXI)  

57. kötet 1973/74                "               "  (XXXII) 
58. kötet 1974/75 Termesztési Kar hallgatóinak 

törzskönyve 
(XXX IV/a)  

59. kötet 1974/75                "               "  (XXX IV/b) 
60. kötet 1974/75   Tartósítóipari Kar 

hallgatóinak törzskönyve 
(XXXV)  

61. kötet 1974/75                "               "  (XXXVI) 
62. kötet 1975/76 Termesztési Kar hallgatóinak 

törzskönyve 
(XXXVII/a)  

63. kötet 1975/76                "               "  (XXXVII/b) 
64. kötet 1975/76   Tartósítóipari Kar 

hallgatóinak törzskönyve 
(XXXVIII)  

65. kötet 1975/76               "               "  (XXXIX) 
66. kötet 1976/77 Termesztési Kar hallgatóinak 

törzskönyve 
(XL/a) 

67. kötet  1976/77                "               "  (XL/b) 
68. kötet 1976/77   Tartósítóipari Kar 

hallgatóinak törzskönyve 
(XLI)  

69. kötet 1976/77   Tartósítóipari Kar 
hallgatóinak törzskönyve 

(XLII)  

70. kötet 1977/78  Termesztési Kar hallgatóinak 
törzskönyve 

(XLIII/a)  

71. kötet 1977/78                "               "  (XLIII/b) 
72. kötet 1977/78   Tartósítóipari Kar 

hallgatóinak törzskönyve 
(XLIV)  

73. kötet 1977/78                "               "  (XLV) 
74. kötet 1978/79   Termesztési Kar hallgatóinak 

törzskönyve 
(XLIV/a)  

75. kötet 1978/79                "               "  (XLIV/b) 
76. kötet 1978/79   Tartósítóipari Kar 

hallgatóinak törzskönyve 
(XLVI)  

77. kötet 1978/79               "               "  (XLVII) 
78. kötet 1979/80   Termesztési Kar hallgatóinak 

törzskönyve 
(XLV/a) 

79. kötet 1979/80                "               "  (XLV/b) 
80. kötet 1979/80   Tartósítóipari Kar 

hallgatóinak törzskönyve 
(XLIX)  

81. kötet 1979/80               "               "  (L) 
82. kötet 1980/81   Termesztési Kar hallgatóinak 

törzskönyve 
(XLVI/a)  
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Mutatók 
 

1. kötet 1939-1950 Névmutató (A-Z) az anyakönyvekhez 
  (1-1483. sorszám) 
  21/a  4-18. kötet 

2. kötet 1950-1956 Névmutató (A-Z) a törzskönyvekhez  
  (IV-IX.kötet) 
  21/a 19-25. kötet 

3. kötet 1948-1951 Névmutató (A-R) az anyakönyvekhez 
  (1106-1743. sorszám, I-V. kötet) 
  21/a  15-21. kötet 

4. kötet 1948-1951 Névmutató (R-Zs)  
5. kötet 1956-1977 Névmutató (A-Z) a törzskönyvekhez 

  (X-XXVI, XXIX, XXXIV, XXXVII, XL, XLIII- 
  XLVI. kötet) 
  21/a 26-51, 54-55,58-59, 62-63, 66-67, 70-71, 74-

75, 78-79, 82-83. kötet 
6. kötet 1972-től      Névmutató (A-Z) a Tartósítóipari Kar hallgatóinak 

törzskönyveihez 
  (XXVII-XXVIII, XXXI-XXXII, XXXV- 
  XXXVI, 
  XXXVIII-XXXIX, XLI-XLII, XLIV-XLV, XLVI-

XLVII, XLIX-L, LI-LII. kötet) 
  21/a 52-53, 56-57, 60-61, 64-65, 68-69, 72-73, 76-

77, 80-81, 84-85. kötet 
 

21/b. Levelező tagozatos hallgatók törzskönyvei 
1952-1980 

33 kötet = 1,65 ifm 
 
Az állagban a levelező tagozatos hallgatók törzskönyvei kerültek elhelyezésre 
évrendben. A jegyzékben az eredeti kötetszámokat ( )-ben tüntettük fel, ugyanis 
a mutatók ezek alapján készültek. 
 

1. kötet 1952/53 Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlő-
gazdaságtudományi Kar levelező tagozatos 
hallgatóinak törzskönyve 

(I) 

2. kötet 1953-1955 Kertészeti és Szőlészeti Főiskola levelező 
tagozatos hallgatóinak törzskönyve 

(II)  

3. kötet 1955-1958                 "                     " (III) 
4. kötet 1958-1960                 "                     " (IV) 
5. kötet 1960/61                 "                     " (V) 
6. kötet 1961/62                 "                     " (VI) 
7. kötet 1962/63                 "                     " (VII)  
8. kötet 1963/64                  "                     " (VIII)  
9. kötet 1964/65                  "                     " (IX) 

10. kötet 1965/66                  "                     " A-K (X/a) 
11. kötet 1965/66                  "                     " K-T (X/b) 
12. kötet 1965/66                  "                     " T-W (X/c) 



 60

13. kötet 1966/67                  "                     " B-M (XI/a) 
14. kötet 1966/67                  "                     " M-Z (XI/b) 
15. kötet 1967/68                  "                     " A-M (XII/a) 
16. kötet 1967/68                  "                     " M-Z (XII/b 
17. kötet 1968/69  Kertészeti Egyetem levelező 

tagozatos hallgatóinak törzskönyve 
A-O (XIII/a) 

18. kötet 1968/69  Kertészeti Egyetem levelező 
tagozatos hallgatóinak törzskönyve 

P-Zs (XIII/b) 

19. kötet 1969/70                  "                     " A-Sz (XIV/a) 
20. kötet 1969/70                  "                     " Sz-Z (XIV/b) 
21. kötet 1970/71                  "                     " A-R (XV/a) 
22. kötet 1970/71                  "                     " S-Z (XV/b) 
23. kötet 1971/72                  "                     " (XVI) 
24. kötet 1972/73                  "                     " Termesztési Kar (XVII) 
25. kötet 1973/74                  "                     "              " (XVIII) 
26. kötet 1974/75                  "                     "              " (XIX) 
27. kötet 1975/76                  "                     "              " (XX) 
28. kötet 1977/78                  "                     "              " (XXI) 
29. kötet 1979/80                  "                     " Tartósítóipari 

Kar 
(XLVIII)  

30. kötet 1980/81                  "                     "              " (LIII) 
 

Mutatók 
 
1. kötet 1955-1977 Levelező tagozatos hallgatók betűsoros nyilvántartója 
2. kötet 1959-1965 Levelező tagozatos hallgatók beiratkozási naplója A-Z 
3. kötet 1966-1976 Levelező tagozatos hallgatók beiratkozási nyilvántartója 

A-Z 
 

21/c. Kiegészítő levelező tagozatos hallgatók törzskönyvei 
1977-1980 

4 kötet = 0,15 ifm 
 
Az állagban a kiegészítő levelező tagozatos hallgatók törzskönyvei találhatók. A 
kiegészítő levelező képzés a főiskolai karokon végzett üzemmérnök hallgatók 
egyetemi képzését, okleveles egyetemi diploma megszerzését szolgálja. 
 
1. kötet 1977/78  Kertészeti Egyetem kiegészítő levelező tagozatos 

hallgatóinak törzskönyve - Termesztési Kar  
(I) 

2. kötet 1978/79                        "                                    " (II) 
3. kötet 1980/81                        "                                    " (III) 
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Mutatók 
 
1. kötet 1977-től Termesztési Kar kiegészítő levelező képzés 

hallgatóinak beiratkozási jegyzéke 
A-Z 

 
 

21/d. Osztályzati és szigorlati nyilvántartások 
1894-1962 

21 kötet = 1,40 ifm 
 
Az állagban a tanintézeti vizsgakönyveket, az akadémiai, a főiskolai, az 
egyetemi szigorlati jegyzőkönyveket és nyilvántartásokat helyeztük el 
időrendben. Itt lelhetők fel a különbözeti vizsgák nyilvántartásai is. Az 
akadémiai különbözeti vizsgákra az FM 71040/1942. szám rendelete értelmében 
került sor, mely lehetővé tette műkertészi oklevél után „okleveles kertész” 
képesítés megszerzését. A különbözeti szigorlatok letételének határideje - 
többször hosszabítva - 1949. december 31-én járt le (51093/1949. FM. VI.2-i 
rendelet). 
A szigorlati jegyzőkönyvek kutatása nehéz, figyelembe veendő a sokféle 
különbözeti szigorlat, továbbá az 1945-1947-ig párhuzamosan folyó főiskolai és 
egyetemi tagozat. 
 

1. kötet 1894-1907 M. kir. Kertészeti Tanintézet Osztályzati 
Anyakönyve  

(A) 

2. kötet 1907-1928                      "                                       "  (B) 
3. kötet 1928-1937                      "                                       "  (C) 
4. kötet 1936-1941                      "                                       "  (D) 
5. kötet 1939-1947 Akadémiai, főiskolai, egyetemi I.szigorlati 

jegyzőkönyv 
(A/I)  

6. kötet 1940-1947 Akadémiai, főiskolai, egyetemi II. szigorlati 
jegyzőkönyv - benne az I. egyetemi szigorlat 

(B/II
) 

7. kötet 1941-1949  Akadémiai, főiskolai, egyetemi III. szigorlati 
jegyzőkönyv - benne a IV. kieg. főiskolai 
szigorlat 

(C/III
) 

8. kötet 1942-1950 Különbözeti szigorlatok jegyzőkönyve 
(Tanintézetben, akadémián, főiskolán végzett 
okleveles kertészek különbözeti vizsgái 1-188 
fő) 

 

9. kötet 1945-1948 M. kir. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
hallgatóinak II.(egyetemi) szigorlati könyve 

 

10. kötet 1946-1948 III. (egyetemi) szigorlati könyv  
11. kötet 1947-1950 IV. (egyetemi) szigorlati könyv  
12. kötet 1947-1950 Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és 

Szőlőgazdaságtudományi Kar hallgatóinak  
(1/A

) 
szigorlati jegyzőkönyve (I. szigorlat) 1-416 

13. kötet 1949-1950          "                             "  (I. szigorlat) 1-268 (I/B) 
14. kötet 1948-1950          "                             "  (II. szigorlat) 1-

373 
(II)  
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15. kötet 1947-1951 Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Kar hallgatóinak  

(III)  

szigorlati jegyzőkönyve (III.szigorlat) 1-
233 

16. kötet 1947-1951 Fenti kar hallgatóinak vizsgakönyve (I-II-III-IV. 
szigorlat) 

(I) 

17. kötet 1948-1952          "                             
"  

vizsgakönyve (II)  

18. kötet 1949-1953          "                             
"  

vizsgakönyve (III)  

19. kötet 1950-1954          "                             
"  

vizsgakönyve (IV)  

20. kötet 1951-1956          "                             
"  

vizsgakönyve (V) 

21. kötet 1958-1962 (KSZF) Mezőgazdasági mérnöki címhez IV 
(Kiegészítő) szigorlatok jegyzőkönyve 

 

 

 
21/e. Államvizsga jegyzőkönyvek - Termesztési Kar és jogelődei 

1953-1980 
12 doboz = 1,44 ifm 

 
Az állagban a Termesztési Kar nappali, levelező és kiegészítő levelező 
képzésben részesült hallgatóinak államvizsga jegyzőkönyveit helyeztük el. 
1953-tól került sor az első államvizsgákra. Sajnos az államvizsga 
jegyzőkönyvek sorozata hiányos (1956-1957, 1964-1969, 1971). A dobozokban 
különböző kimutatások is fellelhetők (vizsgabizottságok és hallgatók 
névjegyzékei, eredménylapok, diplomaterv bírálatok). 
 

1. doboz 1953-1955 Kertészeti és Szőlészeti Főiskola hallgatóinak 
államvizsga jegyzőkönyvei* 

2. doboz 1956-1958 Államvizsga jegyzőkönyvek 1958-tól  
3. doboz 1959-1961 Államvizsga jegyzőkönyvek 
4. doboz 1962-1963 Államvizsga jegyzőkönyvek 
5. doboz 1970 Termesztési Szak és Kertépítészeti Szak - 

államvizsga jegyzőkönyvek 
6. doboz 1972          "                             "  
7. doboz 1973-1974          "                             "  
8. doboz 1975-1976          "                             "  
9. doboz 1977-1978 Termesztési Kar - államvizsga jegyzők. 

10. doboz 1979 Államvizsga jegyzőkönyvek,  
11. doboz 1980 Államvizsga jegyzőkönyvek 
12. doboz 1974-1980 Államvizsgák szervezésével kapcsolatos iratok 
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21/f. Államvizsga jegyzőkönyvek - Tartósítóipari Kar 

1975-1980 
6 doboz = 0,72 ifm 

 
Az állagban a Tartósítóipari Kar üzemmérnöki és okleveles mérnöki 
államvizsga jegyzőkönyvei találhatók évrendben. Mellettük különböző 
kimutatások (államvizsgák beosztása, diplomamunkák címjegyzéke, 
eredménylapok) vannak. 
 
 

1. doboz 1975 Tartósítóipari Kar államvizsga jegyzőkönyvek  
2. doboz 1976  
3. doboz 1977  
4. doboz 1978  
5. doboz 1979  
6. doboz 1980  

 
 

21/g. Oklevél nyilvántartások - Termesztési Kar és jogelődei 
1940-1980 

9 doboz, 9 kötet = 1,65 ifm 
Az állagban a Termesztési Kar és a jogelőd intézményekben kibocsátott 
oklevelek különféle nyilvántartásait helyeztük el időrendben. 1946-ig az oklevél 
nyilvántartások hiányosan maradtak meg. 1946-ban sor került egy pót oklevél 
nyilvántartó készítésére, a hadműveletek során elpusztult nyilvántartások 
pótlása érdekében (2. kötet). 1853-1907 között "Bizonyítvány", 1908-1939 
között "Okleveles Műkertész", 1940-1944 között "Okleveles Kertész", 1945-ben 
"Okleveles Kertész és Szőlész" oklevelek kiadására került sor. 
 

1. kötet 1940-1945 M.kir. Kertészeti Akadémia Oklevél nyilvántartó 
könyve 1-113.old. 

2. kötet 1946-1949 
(1950)  

M.kir. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola pótlólag 
felvett oklevél nyilvántartó könyve 

3. kötet 1947-1950 Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Kar oklevél minta-könyve 

4. kötet 1948-1949 Előző karon kiegészítő képzésben végzett 
(Kertészeti Akadémiai) hallgatók (bekötött) oklevél 
mintalapjai 

5. kötet 1949-1952 
(1957)  

Előző Kar oklevél nyilvántartó könyve 

6. kötet 1953-1955 Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Karon kezdő majd a 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán végző hallgatók 
oklevél nyilvántartója 

7. kötet 1956 Előbbi hallgatók oklevél nyilvántartója 
8. kötet 1957-1964 Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Oklevél 

nyilvántartó könyve, kertészmérnök” oklevelet nyert 
nappali és levelező hallgatókról 
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9. kötet 1964-1994 Végzett hallgatók nyilvántartása(nappali, levelező, 
kiegészítő levelező, szakmérnök képzés, honosítás) 

10. doboz 1944-1953 Oklevéltervezetek - akadémiai, akadémiai 
különbözeti, főiskolai, egyetemi* 

11. doboz 1948-1950 Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Kar - láttamozott 
oklevéltervezetek „egyéb tanulmányok alapján” 

12. doboz 1947-1952 Oklevél mintalapok 
13. doboz 1958-1964 Oklevél mintalapok hiányosan 
14. doboz 1965-1968 Oklelvél mintalapok 
15. doboz 1969-1974 Oklevél mintalapok 
16. doboz 1975-1979 Termesztési Kar - Oklevél mintalapok 
17. doboz 1980 Termesztési Kar - Oklevél mintalapok (nappali, 

levelező és kiegészítő levelező képzés) 
18. doboz 1949-1977 Oklevelek kiadásával kapcsolatos iratok 

 
 

21/h. Oklevél nyilvántartások - Tartósítóipari Kar 
1972-1980 

1 doboz, 1 kötet = 0,15 ifm 
 
Az állagban a Tartósítóipari Karon végzett okleveles mérnök és üzemmérnök 
hallgatók oklevélnyilvántartásait helyeztük el. 
 

1. kötet 1972-től Tartósítóipari Kar oklevél nyilvántartó könyve 
2. doboz 1975-1980  Tartósítóipari Kar oklevél tervezetek (okleveles 

mérnöki és üzemmérnöki) 
 

21/i. Egyéb nyilvántartások és mutatók 
1893-1994 

7 doboz, 10 kötet = 1,00ifm 
 
Egyetemtörténeti kutatók figyelmébe különösen ajánlható ezen állag anyaga. 
A Kertészeti Tanintézetben folyó többszintű képzés (különböző tanfolyamok) 
nyilvántartásai (1, 2, 3. kötet), az agráregyetemen a Kar által lebonyolított 
kétéves munkástanfolyam anyakönyve (6. kötet), továbbá a hallgatókról vezetett 
sokféle adatközlés (tandíjakról, vizsgaeredményekről, származásukról, 
kizárásokról, fegyelmikről) lelhető fel a kötetekben és az iratokban. 
 

1. kötet 1893-1929 M.kir. Kertészeti Tanintézet - Időszaki tanfolyamok 
naplója 

 1919-1929 Rendkívüli hallgatók nyilvántartása 
2. kötet 1929-1939 Rendkívüli hallgatók anyakönyve 
3. kötet 1898-1907 Kertészsegédi (egy éves) tanfolyam hallgatóinak 

anyakönyve 1-107.szám 
4. kötet 1938-1939 M.kir. Kertészeti Tanintézet- Anyakönyvi feljegyzések 
5. kötet 1939-1940 M.kir. Kertészeti Akadémia - Anyakönyvi feljegyzések 
6. kötet 1947-1949 Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és 

Szőlőgazdaságtudományi Kar Munkástan- folyami 
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hallgatók anyakönyve 1-90.szám 
7. kötet 1948 Ffelvételikkel kapcsolatos betűrendes nyilvántartó 

(átirányított hallgatók) B-W 
8. kötet 1953 Oklevél átvételének nyilvántartó könyve 1-105.szám 

A-Z 
9. kötet 1964-1994 Végzett hallgatók jegyzéke 

10. kötet 1966-1970 Tandíjnyilvántartás 
11. doboz 1946-1947 Magyar Agrártudományi Egyetem -tandíj- befizetések 

nyilvántartásai. 1-6. füzet* 
12. doboz 1950-1951  Vizsgaeredmények. Hallgatói névsorok, kimutatások* 
13. doboz 1951-1952             "                   "                    " 
14. doboz 1952-1953             "                   "                    " 
15. doboz 1953-1954             "                   "                    " 
16. doboz 1954-1955             "                   "                    " 
17. doboz 1952-1959 Magyar Agrártudományi Egyetem, Kertészeti és 

Szőlészeti Főiskola hallgatóinak utóvizsga, fegyelmi 
és kizárási nyilvántartásai 1-5. füzet* 

 
21/j. Doktori cselekmények nyilvántartásai*, doktori ügyek tematikusan 

kezelt iratai 
1948-1997 

42 doboz = 5,04 ifm 
 
Az állagban az egyetemen 1996-ban lezárult doktori cselekményekben 
résztvevők személyi gyűjtőit helyeztük el. Az első kertészdoktorok felavatására 
1948. április 24-én került sor az agráregyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi 
Karán. Az egyetemi doktori cím elnyerését a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán 
az Elnöki Tanács 1956. évi 26. szám törvényerejű rendelete, majd az 
Oktatásügyi Kormánybiztos 8/1957. szám utasítása tette lehetővé. Ezt követően 
több módosítással került sor intézményünkben a doktori szabályzat kiadására 
(1958, 1964, 1973, 1984.), amelyek a doktori címek megszerzésének módját 
írták le. A doktori cselekmények irányítása 1973-ig az Egyetemi Tanács, 1973 
után a Kari Tanácsok feladatai közé tartozott. 1988-ban új doktori szabályzat 
készült, amely a 9/1987. (VI. 29.) MM. szám rendelet értelmében új eljárásról, a 
doktori fokozat (dr. univ.) odaítélésének és megszerzésének módjáról szólt. Az 
állagban számsorrendben és időrendben a személyi gyűjtőket helyeztük el, 
amelyekben a jelentkezés, az engedélyezés, a témaválasztás és a bírálatok iratai 
lelhetők fel.   
 

1. doboz (1959) Személyi gyűjtők  1-120. szám 
 1961-1965   

2. doboz 1965-1967          "         " 121-145. szám 
3. doboz 1967-1968          "         " 146-170. szám 
4. doboz 1968-1969          "         " 171-200. szám 
5. doboz 1969-1971          "         " 201-230. szám 
6. doboz 1971-1972          "         " 231-255. szám 
7. doboz 1972-1973          "         " 256-280. szám 
8. doboz 1973-1974          "         " 281-302. szám 
9. doboz 1974-1975          "         " 303-330. szám 
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10. doboz 1975-1976          "         " 331-356 szám 
11. doboz 1977-1978          "         " 357-379. szám 
12. doboz 1978          "         " 380-404. szám 
13. doboz 1978-1979          "         " 405-425. szám 
14. doboz 1979          "         " 426-444. szám 
15. doboz 1980          "         " 433-444. szám (sic) 

           "         " 445-453. szám 
16. doboz 1980          "         " 454-472. szám 
17. doboz 1981          "         " 473-493. szám 
18. doboz 1981-1982          "         " 494-514. szám 
19. doboz 1982          "         " 5l5-534. szám 
20. doboz 1982-1983          "         " 535-554. szám 
21. doboz 1983          "         " 555-570. szám 
22. doboz 1983-1984          "         " 571-590. szám 
23. doboz 1984          "         " 591-610. szám 
24. doboz 1984          "         " 611-626. szám 
25. doboz 1985          "         " 627-646. szám 
26. doboz 1985-1986          "         " 647-666. szám 
27. doboz 1986          "         " 667-682. szám 
28. doboz 1987          "         " 683-700. szám 
29. doboz 1987          "         " 701-720. szám 
30. doboz 1987          "         " 721-740. szám 
31. doboz 1987-1988          "         " 741-764. szám 
32. doboz 1989          "         " 765-777. szám 
33. doboz 1989-1990          "         " 778-794. szám 
34. doboz 1991          "         " 795-809. szám 
35. doboz 1992-1994          "         " 810-830. szám 
36. doboz 1994-1995          "         " 831-839. szám 
37. doboz 1996          "         " 841-850. szám 
38. doboz 1996-1997          "         " 851-860. szám 
39. doboz 1997          "         " 861-868 + számnélk. 3 gyűjtő 
40. doboz 1981-1983 Egyetemi doktori ügyek 90. tétel 
41. doboz 1984-1986 Egyetemi doktori ügyek 90. tétel 
42. doboz 1987 Egyetemi doktori ügyek 90. tétel 
 



 67

21/k. Doktori szigorlati jegyzőkönyvek, vizsgabizonyítványok* 
1958-1996 

4 doboz = 0,48 ifm 
 
Az állagban a doktori szigorlati jegyzőkönyveket helyeztük el időrendben, 
1973-1987-ig karonként csoportosítva. 1987-től új tipusú vizsganyilván-tartás 
készült "doktori vizsgák bizonyítványai" néven, amely a szigorlat és az 
értekezés megvédésének dokumentuma. 
 
1. doboz 1958-1972 Doktori szigorlati jegyzőkönyvek 
2. doboz 1973-1987       "                     Termesztési Kar 
3. doboz 1973-1987       "                     Tartósítóipari Kar 
4. doboz 1987-1996 Doktori vizsgák bizonyítványai  

      "                    Termesztési Kar  
      "                    Élelmiszeripari Kar 

 
 

21/l. Doktori oklevelek nyilvántartása 
(1948)1961-1997 
6 kötet = 0,40 ifm 

 
Az állagban a doktori oklevélnyilvántartó könyvek (oklevél másolatok kötetei) 
lelhetők fel. A kutatást betűrendes névjegyzék segíti. 
 

1. kötet (1948). (1-3.) szám 
 1961. febr. 25-1972. jún. 24. 1-252. szám 

2. kötet 1972. jún. 24-1982. jún. 25 253-512. szám 
3. kötet 1982. jún. 25-1986. jún. 26. 513-663. szám 
4. kötet 1986. jún. 26-1992. jún. 25. 664-811. szám 
5. kötet 1992. jún. 25-1997. febr.25. 812-868. szám 

 
Mutató 

 
1. kötet 1961-1996 A-Z 
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21/m. Szakmérnök hallgatók törzskönyvei 
1973-1979 

9 kötet = 0,45 ifm 
 
A szakmérnök képzés 1973-ban indult el az egyetemen fokozatosan több 
szakirányban. A különböző irányú szakmérnökképzés hallgatói törzskönyveit 
időrendben helyeztük el az állagban. 
 

1. kötet 1973 Növényvédelmi szakmérnök képzés (I)1-21. szám 
2. kötet 1975               "                           " (II) 1-18. szám 
3. kötet 1977               "                           " (III)1-21. szám 
4. kötet 1979               "                           " (IV)1-20. szám 
5. kötet 1976 Zöldséghajtató szakmérnök képzés (III)1-22. szám 
6. kötet 1979               "                           " (III)1-22. szám 
7. kötet 1978 Vállalatgazdasági szakmérnök képzés (V)1-35. szám 
8. kötet 1978 Talajerőgazdálkodási szakmérnök képzés (VI)1-32. szám 
9. kötet 1979 Műszaki fejlesztési szakmérnök képzés (I)1-29. szám 

 
21/n. Szakmérnöki államvizsgák jegyzőkönyvei 

1975-1977 
1 doboz = 0,12 ifm 

 
Az állagban a szakmérnöki államvizsgák jegyzőkönyvei mellett összesítő 
kimutatások, un. eredménylapok is fellelhetők. 
 
1. doboz 1975-1977 Államvizsgajegyzőkönyvek* 

 1975 Növényvédelmi szakmérnöki 1-18. szám 
 1976 Dohánytermesztő szakmérnöki 1-24. szám 
 1977 Növényvédelmi szakmérnöki 1-20. szám 
 1977 Mikrobiológus szakmérnöki 1-24. szám 

 
21/o. Szakmérnöki oklevelek mintalapjai 

1975-1977 
1 doboz = 0,12 ifm 

 
Az állagban különböző irányú szakmérnökképzésben részesült hallgatók 
okleveleinek mintalapjai (másolatai) lelhetők fel időrendben. 
 
1. doboz 1975-1977 Államvizsgajegyzőkönyvek* 

 1975 Növényvédelmi szakmérnöki 1-18. szám 
 1976 Dohánytermesztő szakmérnöki 1-24. szám 
 1977 Növényvédelmi szakmérnöki 1-20. szám 
 1977 Mikrobiológus szakmérnöki 1-24. szám 
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22. Gazdasági Főigazgatóság 
1960-1987 

74 doboz, 15 kötet = = 9,79 ifm 
 
Az elődintézmények gazdasági ügyeit kezdettől fogva az igazgatói irodában, 
később hivatalban intézték. Az Agrártudományi Egyetemből kiváló Kertészeti 
és Szőlészeti Főiskolán már gazdasági hivatal működött, amelyet az 1960-as 
évek közepétől Gazdasági Igazgatóságnak hívtak. Új helyzetet teremtett a 
kecskeméti főiskolai kar megalakítása (1971), ekkortól ugyanis két gazdasági 
igazgatóság működött az Egyetemen. Ezek munkájának összefogására, valamint 
az Egyetem egészét érintő gazdasági, számviteli, beruházási, felújítási, 
karbantartási és üzemeltetési feladatok végzésére 1974 őszén Gazdasági 
Főigazgatóság alakult. 
A Főigazgatóság osztályainak és csoportjainak nincs külön iktatása, ezek iratai a 
Főigazgatóság iratai között találhatók. Kivételt csak a Bér- és Munkaügyi 
Osztály képez, amelynek – főleg nyilvántartásokból álló – anyagát külön 
fondban (25. fond) helyeztük el. 
 

22/a. Iratok 
1960-1980 

45 doboz, 15 kötet = 6,25 ifm 
 
Az intézmény gazdálkodására vonatkozó iratok az 1., 2., 3. és 4. fond anyagában 
is találhatók, elszórtan. Összefüggő sorozatként maradtak meg az 1960 és 1971 
közötti időszakból a költségvetési és pénzügyi tervek és beszámolók, amelyeket 
az állag elején helyeztünk el. 1972-től kezdődően ugyancsak összefüggő 
sorozatot alkotnak az Igazgatóság, illetve Főigazgatóság iratai, amelyek a 
hiánytalan irattári segédkönyvek alapján jól kutathatók. 
 

1. doboz 1960-1967 Költségvetési és pénzügyi tervek, beszámolók 
2. doboz 1968-1971 Költségvetési és pénzügyi tervek, beszámolók 
3. doboz 1972 5- 88. tétel 
4. doboz  171-251. tétel + nem iktatott 
5. doboz 1973 5- 86.tétel 
6. doboz  88- 251. tétel + nem iktatott 
7. doboz 1974 2- 86. tétel 
8. doboz  88-242. tétel + nem iktatott 
9. doboz 1975 4- 34. tétel 

10. doboz  35-86. tétel 
11. doboz  88- 177. tétel 
12. doboz  191, 218. tétel 
13. doboz  243, 254. tétel + nem iktatott 
14. doboz 1976 1- 34. tétel 
15. doboz  36. tétel 
16. doboz  37- 92. tétel 
17. doboz  171- 217.tétel 
18. doboz  218, 242, 243. tétel + nem iktatott 
19. doboz 1977 4- 35. tétel 
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20. doboz  36. tétel 
21. doboz  36. tétel 
22. doboz  86- 191. tétel 
23. doboz  217-254. tétel + nem iktatott 
24. doboz 1978 5- 23. tétel 
25. doboz  25-35. tétel 
26. doboz  36. tétel 
27. doboz  86- 148. tétel 
28. doboz  171, 173, 191. tétel 
29. doboz  218, 251. tétel + nem iktatott 
30. doboz 1979 2-33. tétel 
31. doboz  34, 35. tétel 
32. doboz  36. tétel 
33. doboz  37- 86. tétel 
34. doboz  88- 92. tétel 
35. doboz  171, 173. tétel 
36. doboz  176. tétel 
37. doboz  177-218. tétel 
38. doboz  243. tétel + nem iktatott 
39. doboz 1980 2-16. tétel 
40. doboz  17, 33, 34. tétel 
41. doboz  35, 36. tétel 
42. doboz  37- 86. tétel 
43. doboz  88- 121. tétel 
44. doboz  171, 173, 176. tétel 
45. doboz  191- 254. tétel + nem iktatott 
1. doboz 1960-1967 Költségvetési és pénzügyi tervek, beszámolók 

 
 

Iktatókönyvek Mutatók 
    

1. kötet 1972 1. kötet 1972 
2. kötet 1973 2. kötet 1973 
3. kötet 1974 3. kötet 1974 
4. kötet 1975 4. kötet 1975 
5. kötet 1976 5. kötet 1975 
6. kötet 1977 6. kötet 1976-1977 
7. kötet 1978 + mutató   
8. kötet 1979 + mutató   
9. kötet 1980 + mutató   
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22/b. Szerződéses munkákkal kapcsolatos iratok és nyilvántartások 
1966-1971 

19 doboz = 2,28 ifm 
 
Az Igazgatóságon külön kezelték a külső, szerződéses munkákkal kapcsolatos 
iratokat és nyilvántartásokat, ezért ezekből külön állagot alakítottunk ki. Az első 
tizenegy dobozban az 1967-1971 közötti szerződéses munkák nyilvántartásai 
találhatók, amelyeket évenként, tanszékenként, s ezeken belül megbízásonként 
rendeztünk. A 12. dobozba a szerződéses munkákkal kapcsolatos vegyes iratok: 
pl. a szerződéses munkákat véleményező bizottság jegyzőkönyvei, a szerződéses 
kapcsolatokról készült KNEB vizsgálati jelentés, különböző kimutatások, 
feljegyzések kerültek. A 13-19. dobozokban az Egyetem tanszékei által 
különböző külső cégek részére végzett szakértői tevékenységről készült 
jelentések, beszámolók, szakvélemények és tanulmányok találhatók. Az állag 
egyenkénti átnézéssel kutatható. 
 

1. doboz 1966-1967 Szerződéses munkák nyilvántartásai 
2. doboz 1967  
3. doboz 1968  
4. doboz 1968  
5. doboz 1968  
6. doboz 1969  
7. doboz 1969  
8. doboz 1969  
9. doboz 1969  

10. doboz 1969  
11. doboz 1969-1971  
12. doboz 1966-1971 Szerződéses munkákkal kapcsolatos iratok 
13. doboz 1966-1967 Jelentések, szakvélemények, tanulmányok 
14. doboz 1968  
15. doboz 1968  
16. doboz 1969  
17. doboz 1969  
18. doboz 1969  
19. doboz 1969  
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22/c. Költséggazdálkodás évi összesítői 
1961-1987 

8 doboz = 1,02 ifm  
 

1. doboz A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
hitelei 

1961-1963 

2. doboz A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
hitelei 

1964-1966 

3. doboz A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola és a 
Kertészeti Egyetem hitelei 

1967-1971 

4. doboz A Kertészeti Egyetem hitelei 1973-1975 
5. doboz A Kertészeti Egyetem hitelei 1976 
6. doboz A Kertészeti Egyetem költségvetése 1972,1977-

1980 
7. doboz A Kertészeti Egyetem költségvetése 1981-1984 
8. doboz A Kertészeti Egyetem és a Kertészeti és 

Élelmiszeripari Egyetem költségvetése 
1985,1987 

 
 

22/d. A Beruházási Csoport iratai 
1973-1980 

2 doboz = 0, 24 ifm 
 

1. doboz Fejlesztési tervek, beruházások iratai 1973-1980 
2. doboz A Műszaki Fejlesztési Bizottság iratai 1977-1980 

 



 73

23. Központi Könyvtár 
1943-1992 

11 doboz, 15 kötet = 2,07 ifm 
 
A könyvtárat 1860 őszén Entz Ferenc alapította. Hosszú ideig tanári könyvtár 
volt, s csak az 1930-as években nyitották meg a hallgatóság előtt. Az 1940-es 
évek végéig csak az intézmény oktatói és hallgatói használhatták, ekkortól az 
egész magyar kertésztársadalom rendelkezésére áll. Az intézmény szervezeti 
változásait nyomon követve tanintézeti (1939-ig), akadémiai (1939-1943), 
főiskolai (1943-1945), kari (1945-1953), ismét főiskolai (1953-1968), majd 
1968-tól egyetemi könyvtárként működött.  
A Könyvtár az 1970-es évek elejétől kari, tanszéki és kollégiumi könyvtárakra 
tagozódik. Ugyancsak az 1970-es évek elejétől országos jellegű tudományos 
szakkönyvtár. Az 1970. október 5-én átadott új központi épületben nyert új 
elhelyezést, ahol ma is működik.  
A Könyvtár feletti felügyeletet az Egyetem részéről a tudományos 
rektorhelyettes gyakorolta; a Könyvtárat szakmai, módszertani szempontból a 
Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár irányította.  
A Könyvtár vezetője 1947 és 1958 nyara között többször változott (Mándy 
György, Domokos János, Rozsnyai Károly, Ordódy Mária). Ezt követően Tiszay 
Andorné (1958-1969), majd Geday Gusztáv (1969-1989), majd Zalainé Kovács 
Éva (1989-től) vezette a Könyvtárat. 
Az első ránk maradt könyvtári irat 1943-ból származik. Az első évtizedből 
származó iratok szórványosan maradtak meg, az 1950-es évek közepétől, de 
főleg a végétől már összefüggő, viszonylag teljesnek mondható iratsorozatok 
állnak a rendelkezésünkre. A kutatást az 1953 és 1961 közötti időszakból és 
1967-ből iktatókönyv, 1968-tól iktató- és mutatókönyv segíti, a többi irat 
egyenkénti átnézéssel kutatható. 
 

23/a. Iktatott és nem iktatott iratok 
1943-1980 

6 doboz, 15 kötet = 1,47 ifm 
 

1. doboz 1943 Nem iktatott 
 1945 1. szám 
 1946 1, 2, 3. szám 
 1947 2-75. szám + nem iktatott 
 1948 10-238. szám 
 1949 26-447. szám + nem iktatott 
 1950 13-795. szám 
 1951 2, 3, 239, 367, 403, 412, 485. szám 
 1952 22-737. szám 
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2. doboz 1953 38, 53, 132, 280, 321, 350. szám 

 1954 63, 72, 156, 167, 175, 232, 314, 385. szám 
 1955 29-320. szám 
 1956 108-429. szám 
 1957 62-425. szám 
 1958 16-462. szám + nem iktatott 
 1959 1-394. szám 
 1960 2-409. szám 
 1961 4-386. szám 
 1962 3-311. szám 

3. doboz 1963 5-316. szám 
 1964 19-299. szám 
 1965 15-199. szám 
 1966 10-212. szám 
 1967 1-183. szám 
 1968 5-222. szám 
 1969 15-256. szám + nem iktatott 
 1970 1-305. szám + nem iktatott 
 1971 21-232. szám + nem iktatott 
 1972 5- 218. tétel 

4. doboz 1973 4- 218. tétel + nem iktatott 
 1974 5-218. tétel + nem iktatott 
 1975 5-198. tétel + nem iktatott 

5. doboz 1976 2- 191. tétel + nem iktatott 
 1977 5, - 218. tétel + nem iktatott 
 1978 1- 191. tétel + nem iktatott 

6. doboz 1979 5-191. tétel + nem iktatott 
 1980 4- 217. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1953-1961 
2. kötet 1967 
3. kötet 1968 + mutató 
4. kötet 1969 + mutató 
5. kötet 1970 + mutató 
6. kötet 1971 + mutató 
7. kötet 1972 + mutató 
8. kötet 1973 + mutató 
9. kötet 1974 + mutató 

10. kötet 1975 + mutató 
11. kötet 1976 + mutató 
12. kötet 1977 + mutató 
13. kötet 1978 + mutató 
14. kötet 1979 + mutató 
15. kötet 1980 + mutató 
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23/b. Vegyes iratok 
1968 -1992 

5 doboz = 0,60 ifm 
 

1. doboz 1968-1971  
2. doboz 1971-1973  
3. doboz 1974-1975 (1989)  
4. doboz 1970-1992  
5. doboz 1951-1979 Vegyes nyilvántartások, jegyzékek 
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24. Személyzeti Osztály 
(1946)1949-1992 (1995) 

71 doboz, 18 kötet = 9,42 ifm 
 
A hazai belpolitikai változások következtében 1949-től akadálytalanul 
érvényesülhetett az MDP befolyása a felsőoktatás területén is. Az oktatási 
intézményrendszer átalakítása mellett alapvetően fontos volt a tanári kar és a 
hallgatóság politikai, illetve társadalmi összetételének megváltoztatása, 
ellenőrzése. Ezt a feladatot látták el az 1949/50. tanévben megszervezett 
személyzeti osztályok és a tanulmányi osztályok.  
Az Agrártudományi Egyetem személyzeti munkáját először a F. M. 
Szakoktatási Főosztály Személyzeti Ügyosztályának B-1460-300.szám 1950. 
(IX.22-i) rendelete szabályozta. Eszerint az 5 éves terv végrehajtása és a 
„mezőgazdaság szocialista fejlődése” érdekében a személyzeti munkát 
„szervezettebbé, tervszerűbbé” kellett tenni. Ezért a személyzeti ügyek 
intézésére „személyzeti előadó”-kat neveztek ki.  
A Mezőgazdasági, valamint Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar közösen 
kapott egy előadót, aki a Gazdasági Igazgatóság központi alkalmazottainak 
ügyeit is intézte. A személyzeti előadók közvetlenül a rektor, illetve a dékánok 
alárendeltségében dolgoztak.  
Az egyes karokon folyó személyzeti munka adminisztrációját a Rektori Hivatal 
végezte. A központosított személyzeti ügyintézés nem vált be, ezért egy 1951 
nyarán lezajlott vizsgálat után olyan döntés született, hogy a személyzeti munka 
ezután teljes egészében a karokra kerüljön át.  
Az F.M.II. B-856-225/1952. szám rendelete szabályozta az Agrártudományi 
Egyetem szervezetét, amely szerint 1952 novemberében Központi Személyzeti 
Osztály alakult.  
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 1955. évi szervezeti és működési 
szabályzatában – bár az intézmény szervezeti sémáján ábrázolták a főigazgató 
alá rendelték a „személyzeti felelős”-t – a szöveges rész nem rendelkezett róla. 
A személyzeti munkakör az idők során némileg változott: a segélyekkel 
kapcsolatos tevékenységek kimaradtak, míg a külföldi utazással kapcsolatos 
ügyek bekerültek az illetékességi körbe.  
Az egyetem növekedésével munkamegosztás (referencia) alakult ki az egyes 
előadók között (pl. a hallgatói fegyelmi ügyek tekintetében). Az 1975-ös 
egyetemi SzMSz a személyzeti és külügyi rektorhelyettes alá osztotta be a 
Személyzeti Osztályt, amelynek ugyanakkor külön szervezeti és működési 
szabályzat készült.  
Eszerint a Személyzeti Osztály az Egyetem központi szervezeti egysége, 
amelynek élén a rektor által kinevezett és a MÉM Személyzeti Főosztálya által 
megerősített osztályvezető állt. Az osztályvezető mellett csoportvezetők, 
előadók, kari személyzeti ügyintézők és adminisztratív nyilvántartók dolgoztak. 
A kari személyzeti ügyintézői munkakört oktatók látták el 
mellékfoglalkozásban. 
A Személyzeti Osztály tevékenységét az Egyetemi Tanács évente megtárgyalta 
és értékelte. A személyzeti munka fontosabb területei voltak: a személyi 
javaslatok (kinevezés, felmentés stb.) véleményezése, döntéselőkészítése, illetve 
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adminisztrációja; káderfejlesztési, továbbképzési tervek összeállításának 
irányítása, ellenőrzése; a személyzeti nyilvántartások kezelése és egyeztetése a 
bér- és munkaügyi osztállyal; egyetemi dolgozók jellemzéseinek összeállítása, 
minősítések elkészítése; bérfejlesztési és jutalmazási keretek felosztásának 
véleményezése. 
A Személyzeti Osztály iratanyaga csak az 1975-1993 közötti időszakra 
vonatkozóan tekinthető teljesnek. Az 1975 előtti időszakból csak vegyes nem 
iktatott iratok, illetve nyilvántartások maradtak meg. Még a személyzeti 
osztályok megalakulása előtti időből származó néhány iratot, tartalma alapján a 
személyzeti osztályhoz soroltak, ezért fordult elő, hogy a 24/b. állag időhatára 
1946-tól kezdődik.  
A személyi nyilvántartásokat 1949-1996 között a személyek ábécérendjében, és 
a szervezeti egységek szerinti csoportosításban is elkészítették. Ezek a sorozatok 
kerültek a 24/c. állagba. 
A 24/d állagba kisebb mennyiségű töredékes, 1947-1990 (1995) közt keletkezett 
személyi nyilvántartás került elhelyezésre, évrenben. 
Személyre történő kutatás esetén érdemes megnézni az anyag minden állagát, 
illetve sorozatát. Ezen kívül személyi adatok találhatók még a Bér- és 
Munkaügyi, a Tanulmányi Osztály és a Rektori Hivatal anyagában is. Az iktatott 
iratok a segédkönyvek segítségével, a nem iktatott anyag pedig egyenkénti 
átnézéssel kutatható.  
Az 1945-1953 közötti időszakra vonatkozó iratanyagok találhatók még a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Levéltárának megfelelő fondjaiban is. 
 

24/a. Iktatott iratok 
1975-1993 

25 doboz, 18 kötet = 3,90 ifm 
 

1. doboz 1975 5. tétel 
2. doboz  6- 89. tétel 
3. doboz 1976 5- 241. tétel 
4. doboz 1977 5- 89. tétel 
5. doboz 1978 5. tétel 
6. doboz  7- 89. tétel 
7. doboz 1979 2- 11. tétel 
8. doboz  13- 243. tétel 
9. doboz 1980 5- 124. tétel 

10. doboz  1981 11-173. tétel 
11. doboz 1982 5. tétel 
12. doboz 1982 5-173. tétel 

 1983 11-173. tétel 
13. doboz 1984 5-173. tétel 
14. doboz 1985 5. tétel 
15. doboz 1985 11-173. tétel 
16. doboz 1986 5. tétel 
17. doboz 1986 5-173. tétel 
18. doboz 1987 2/a- 5. tétel 
19. doboz 1987 11-244. tétel 
20. doboz 1988 1- 5. tétel 
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21. doboz 1988 5-173. tétel 
22. doboz 1989 4-173. tétel 
23. doboz 1990 5-173. tétel 
24. doboz 1991 2/b – 177. tétel 
25. doboz 1992 30. tétel 

 1993 5-177. tétel + nem iktatott iratok 
 

 
 

Iktatókönyvek, Mutatókönyvek 
 

1. kötet 1975 + tárgymutató 
2. kötet 1976 + mutató 
3. kötet 1977 + mutató 
4. kötet 1978 + mutató 
5. kötet 1979 + mutató 
6. kötet 1980 + mutató 
7. kötet 1981 + mutató 
8. kötet 1982 + mutató 
9. kötet 1983 + mutató 

10. kötet 1984 + mutató 
11. kötet 1985 + mutató 
12. kötet 1986 + mutató 
13. kötet 1987 + mutató 
14. kötet 1988 
15. kötet 1989 
16. kötet 1990 
17. kötet 1991-1993 + mutató 
18. kötet Kitüntetett dogozók 

névmutatója 
 

24/b. Vegyes iratok 
1946-1974 

4 doboz = 0,48 ifm 
 

1. doboz 1946-1965  3. doboz 1964-1974 
2. doboz 1957-1963 4. doboz 1975-1980 

 
24/c. Személyi nyilvántartások 

1949-1996 
40 doboz = 4,80 ifm 

 
1. doboz A-K 
2. doboz L-Z + Vegyes 
3. doboz Borgazdasági Tanszék – Könyvtár 
4. doboz Marxizmus-Leninizmus Tanszék – Zöldségtermesztéstani és Földműveléstani Tanszék 
5. doboz 1962-1990  A-G 
6. doboz 1962-1990  G-L 
7. doboz 1962-1990  L-SZ 
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8. doboz 1962-1990  T-ZS 
9. doboz 1963-1996 A-Z 

 10. doboz A-Á 
 11. doboz B 
 12. doboz C-CS 
 13. doboz D 
 14. doboz E 
 15. doboz F 
 16. doboz G-GY 
 17. doboz H 
 18. doboz I-J 
 19. doboz K 
 20. doboz K 
 21. doboz L 
 22. doboz M 
 23. doboz N 
 24. doboz O 
 25. doboz P 
 26. doboz R 
 27. doboz S 
 28. doboz SZ 
 29. doboz T 
 30. doboz U 
 31. doboz V-W 
 32. doboz Z-ZS 
 33. doboz Kertészettudományi Kar B-M  
 34. doboz Kertészettudományi Kar N-ZS, személyzeti adatlapok  B-V 
 35. doboz Élelmiszer-tudományi Kar A-CS 
 36. doboz Élelmiszer-tudományi Kar G-F 
 37. doboz Élelmiszer-tudományi Kar J-K 
 38. doboz Élelmiszer-tudományi Kar L-S 
 39. doboz Élelmiszer-tudományi Kar SZ 
 40. doboz Élelmiszer-tudományi Kar T-V 

 
 
 

24/d. Vegyes személyi nyilvántartások  
1947 -1990 (1995) 
2 doboz = 0,24 ifm 

 
1. doboz 1947-1952 
2. doboz (1969) 1977-1990 (1995) 
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25. Bér- és Munkaügyi Osztály 
1945-1996 

288 doboz = 34,56 ifm 
 
A fond anyaga az intézmény alkalmazottainak munkaviszonyával és 
illetményével kapcsolatos nyilvántartásokat és iratokat tartalmazza. A bér- és 
munkaügyi nyilvántartások, iratok a mindenkori gazdasági hivatal keretében 
működő pénzügyi csoportban, 1973-tól a Bér- és Munkaügyi Osztályon 
keletkeztek. A főállású alkalmazottak törzslapjai (bér- és munkaügyi 
nyilvántartó kartonjai), a hozzájuk tartozó mellékletekkel törzsszám szerint 
gyűjtőkben kerültek elhelyezésre.  
A gyűjtők összeállítása 1953-ban kezdődhetett meg, amikor a Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskola az Agráregyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi 
Karának alkalmazottaival folytatta működését. A gyűjtőkben a személyekre 
vonatkozó korábbi nyilvántartó lapokat is elhelyezték. A törzsszámok kiadása 
kezdetben nem időrendben történt.  
Az első névmutató feltehetőleg elveszett, a meglévő 3 füzetben a keresés 
nehézkes. A levéltár őrzi az 1996-ig kilépett főállású alkalmazottak 
nyilvántartásait, amelyek majdnem teljes sorozatban maradtak meg. 
Az alkalmazottak létszámával és bérezésével kapcsolatos iratokat, 
kimutatásokat a b) állagba soroltuk. Az egyetem oktatóinak 1973-1980 között 
máshol végzett munkáiról készült névszerinti gyűjtőket a c) állagban, 
betűrendben helyeztük el. A d) állagba pedig az ideiglenes alkalmazottak bér- és 
munkaügyi illetve az alkalmi kifizetések nyilvántartásai kerültek elhelyezésre 
év- és betűrendben. 
 

25/a. Főállású alkalmazottak törzslapjai, gyűjt ői 
1953-1996 

258 doboz = 30,96 ifm 
 

1-257. doboz 1953-1996 1-21.382. törzsszám [Hiányos!] 
258. doboz  Törzsszám nélküli alkalmazottak 

nyilvántartásai 
 

Névmutató 
 

1. doboz 1966-1996 A-Z 5255-21.265. törzsszám 
 

25/b. Iratok 
1945-1977 

18 doboz = 2,16 ifm 
 

1. doboz 1945-1962 Kamaraerdei (budaőrsi) telep alkalmazottairól 
készült kéziratos jegyzékek 

 1945 Napszámbérek fizetési jegyzéke (márc.-szept.) 
 1947 Napszámbérek fizetési jegyzéke (márc.- jún.) 
 1947-1950 Alkalmazottak névjegyzéke 1-119.szám 
 1951-1953 Alkalmazottak névjegyzéke 1-35, 1-41, 1-64.szám 
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 1953-1955 Vegyes adatfelvételek alkalmazottakról 
 1955-1958 Alkalmazottak névsora A-Z 
 1958-1962 Alkalmazottak névsora A-Z 

2. doboz 1950-1952 Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Kar alkalmazottainak 
besorolási jegyzőkönyvei 

3. doboz 1953-1954 Létszám- és illetmény kimutatások 
  Besorolások 1-342. szám + ikt. lapok 

4. doboz 1955-1956 Létszám- és illetmény kimutatások 
5. doboz 1956-1957 Létszám- és illetmény kimutatások 

  A KSZF Egyeztető Bizottsága határozata 
6. doboz 1958-1959 Létszám- és illetmény kimutatások 

  FM levelezés 1958. 1-18. szám + ikt.lap 
7. doboz 1960 Létszám- és illetmény kimutatások 

  Az 1959-1960. évi létszám- és alapbér-fejlesztés 
indoklása. Az 1960. évi bér-rendezés. Az 1960. 
szept. 1-i besorolás és a besorolási értesítések 

  FM levelezés 1960. 1-16. szám + ikt. lap 
8. doboz 1961-1962 Létszám- és illetmény kimutatások 
9. doboz 1963 Létszám- és illetmény kimutatások 

  Beszámoló. Rendkívüli feljebbsorolások. 
  MTA célhitelek, FM levelezések 1963. 
  1-16. szám + ikt.lap 

10. doboz 1964-1965 Létszám- és illetmény kimutatások 
  Beszámolók, FM engedélyek 1964. 
  1-9. szám + ikt.lap, 1965. 1-10. szám + iktatólap 

11. doboz 1966-1967 Létszám- és illetmény kimutatások 
  Beszámolók, FM engedélyek 1966. 1-8. szám + 

ikt.lap. 1967. 1-13. szám + ikt.lap 
12. doboz 1968 Létszám- és illetmény kimutatások 

  MTA álláshelyek kimutatása 
13. doboz 1956 Illetmény- és napszámbér-jegyzékek (jan.-jún.) 
14. doboz 1956 Illetmény- és napszámbér-jegyzékek (júl.-dec.) 
15. doboz 1956-1959 Munkaviszony nyilvántartás iratai, 

  Bizonylatok 1-276. szám + ikt.lapok 
 1956 Munkakönyvek jegyzéke 
 1959 Másodállás vállalásáról szóló nyilatkozatok 

gyűjtője 
16. doboz 1957-1968 Ideiglenes alkalmazások iratai 

 1966-1968 Kimutatások szerződéses dolgozókról (másodállás, 
mellékfoglalkozás) 

17. doboz 1977 Bérrendezés: irányelvek, kimutatások 
18. doboz 1977 Bérrendezés: átsorolási értesítők 
 
 

 
 

25/c. Másodállás, mellékfoglalkozás, megbízás  
(egyetemi dolgozók máshol végzett munkája) bizonylatainak gyűjt ői 
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1973-1980 
4 doboz = 0,48 ifm 

 
1. doboz 1973-1980 A-Gy 3. doboz 1973-1980 S-Zs 
2. doboz 1973-1980 H-R 4. doboz 1973-1980 Vegyes 

 

 
25/d. Ideiglenes alkalmazottak, alkalmi kifizetések nyilvántartásai 

(1973)1981-1992 
8 doboz = 0,96 ifm 

 
1. doboz 1981-1987 A-Gy (bérszámfejtő lapok) 
2. doboz 1981-1987 H-K 
3. doboz  1981-1987 L-R (bérszámfejtő lapok) 
4. doboz  1981-1987 S-Z (bérszámfejtő lapok) 
5. doboz  1988-1992 A-J 
6. doboz  1988-1992 K-O 
7. doboz  1988-1992 P-Z 
8. doboz  1973 Alkalmi kifizetések 

nyilvántartásai 
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26. Tanulmányi Osztály 
1945-1972 

15 doboz, 3 kötet = 1,95 ifm 
 
A Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karon – az Agrártudományi Egyetem többi 
karához, illetve más egyetemek karaihoz hasonlóan – az 1949/50. tanévben 
állították fel a Tanulmányi Osztályt. Ez 1953-tól, a Kertészeti és Szőlészeti 
Főiskola megalakulásától főiskolai Tanulmányi Osztályként működött. Az 
Osztály feladata volt: a hallgatók tanulmányi munkájával kapcsolatos feladatok 
ellátása, illetve ellenőrzése; a rászorulók tanulmányi segítésének 
megszervezése; a hallgatók személyzeti (káder) ügyeinek intézése; a hallgatók 
szociális ügyeinek intézése; a tanulmányi munkához tartozó adminisztrációs 
feladatok ellátása. Az Osztályon belül a feladatköröknek megfelelő csoportok, 
illetve részlegek működtek. A Kertészeti Egyetem karainak megalakulását 
(1972) követően az Osztály megszűnt, feladatát a kari tanulmányi osztályok 
vették át. 
Az Osztály irataiból az 1964. évi iktató- és mutatókönyvek, az 1972. év iratai, 
valamint kisebb mennyiségű 1954 és 1972 közt keletkezett vegyes tematikájú 
iratanyag maradt fenn.  
Külön állagokat képeztünk a végzett hallgatók személyi gyűjtőiből (1961-1962), 
a végzett hallgatókról készített jellemzésekből (1945-1971), illetve az Osztályon 
1954 és 1972 keletkezett tematikusan kezelt iratokból. 
A hallgatók személyi gyűjtőiből képzett állagban az iratanyagokat az éveken 
belül betűrendben helyeztük el. Az egyes dossziékban általában a hallgató 
törzslapja, jellemzése, jelentkezési lapja, önéletrajza, felvételi dolgozata 
található.  
A végzett hallgatókról készített jellemzésekből összeállított állagban, az 
iratanyag ugyancsak évrendben és az egyes éveken belül betűrendben került 
elhelyezésre. 
A fond anyaga egyenkénti átnézéssel kutatható. 
 

26/a. Iratok 
1964-1972 

1 doboz, 3 kötet = 0,18 ifm 
 
1. doboz 1972 2- 69. tétel + nem iktatott 
 

Iktatókönyvek 
 
1. kötet 1964 1-1496. szám 
2. kötet 1964 1497-2246. szám 
 

Mutató 
 
1. kötet 1964 
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26/b. Hallgatók személyi gyűjt ői 

1961-1962 
6 doboz = 0,72 ifm 

 
1. doboz 1961 A-G  4. doboz  Sz-Z 
2. doboz  H-L 5. doboz 1962 A-K 
3. doboz  M-S 6. doboz  L-V 
 
 

 
26/c. Végzett hallgatók jellemzése 

1954-1972 
3 doboz = 0,36 ifm 

 
1. doboz 1945-1960 
2. doboz 1961-1966 
3. doboz 1967-1971 

 
 

26/d. Vegyes iratok 
1954-1972 

5 doboz = 0,60 ifm 
 
1. doboz 1954-1971 Vegyes jelentések  
2. doboz 1955/56-1960/61 Diplomaterv bírálatok 
3. doboz 1955-1969 Fegyelmi ügyek 
 1955/56-1961/62 Összesített vizsga eredmények  
4. doboz 1960-1972 Vegyes levelezés 
5. doboz 1965-1972 Felvételi ügyek 
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27. Kutatásszervezési Osztály 
1972-1996 

17 doboz, 21 kötet = 3,20 ifm 
 
A Rektori Hivatalban már az 1960-1970-es évek fordulóján működött egy 
részleg, amely a továbbképzési rektorhelyettes irányítása mellett az Egyetemen 
folyó kutatási, továbbképzési, illetve termelési tevékenység szervezésével, 
összehangolásával, valamint ezeknek az egyetemi szintű nyilvántartásával 
foglalkozott.  
1972-ben Gyuró Ferenc rektorhelyettes javasolta ennek önálló osztállyá való 
átszervezését, de erre csak két év múlva került sor. 1974-ben alakult meg az 
önálló Kutatási és Termelésfejlesztési Osztály.  
Az Osztályt 1978 áprilisában az 1/1978. szám rektori utasítás alapján a 
Továbbképzési Osztállyal egyesítve, Továbbképzési, Kutatási és 
Termelésfejlesztési Osztállyá szervezték át. Az Osztály ebben a szervezeti 
formában alig több mint egy évig működött: 1979. július 1-jével, a 4/1979. szám 
rektori utasítással létrehozták a Kutatásszervezési Osztályt, amelyet Sass Pál 
vezetett. 
A kutatásra vonatkozó iratokat 1975-ig – külön gyűjtőszámon – ugyan a Rektori 
Hivatal iktatta, de annak irataitól elválasztva külön kezelték, ezért itt helyeztük 
el ezeket, s nem a Rektori Hivatal fondjában.  
Az Osztály 1975-től már nem csak külön kezelte az iratait, hanem saját iktatást 
is folytatott. A 4/1979. szám rektori utasítás értelmében az Osztály 1978. április 
és 1979. július között készült iratait – mint szét nem választható iratanyagot – a 
Továbbképzési Osztály kezelte és őrizte; ezek a 28. fond b) állagában 
találhatók.  
Az Osztály iratanyagában találhatók az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) 1993 
keletkezett iratai egy része is. 1974-ből sem iktatókönyv, sem mutatókönyv nem 
maradt fenn, ezért ennek az évnek az iratai egyenkénti átnézéssel, a többi évé a 
megfelelő irattári segédletek alapján kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1972 1- 218. tétel 
 1973 1- 231. tétel + nem iktatott 

2. doboz 1974 1-73. tétel 
3. doboz  86-236. tétel + nem iktatott 
4. doboz 1975 1-86.tétel 
5. doboz 1975 87-51. tétel 

 1976 1- 60. tétel 
6. doboz 1976 86-242. tétel 
7. doboz 1977 2-241. tétel 
8. doboz 1979 1-191.tétel 
9. doboz 1980 1- 232. tétel + nem iktatott 

10. doboz 1981 1- 242. tétel 
 1982 4-33. tétel 

11. doboz 1982 86-242. tétel + nem iktatott 
 1983 2- 242. tétel 
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12. doboz 1984 1- 242. tétel 
13. doboz 1985 5- 242. tétel 
14. doboz 1986 1- 191. tétel 

 1987 1- 147. tétel 
15. doboz 1988 1- 191. tétel 

 1989 2- 92. tétel 
16. doboz 1990 5- 218. tétel 

 1991 1- 121. tétel 
 1992 1- 191. tétel 

17. doboz 1993 90. tétel + az Egyetemi Doktori Tanács iratai 
 1994 90. tétel 
 1995 90. tétel 
 1996 90. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1972 
2. kötet 1973 
3. kötet 1975 + mutató 
4. kötet 1976 + mutató 
5. kötet 1977 + mutató 
6. kötet 1979 
7. kötet 1980 + mutató 
8. kötet 1981 
9. kötet 1982 

10. kötet 1983 
11. kötet 1984 
12. kötet 1985 
13. kötet 1984 
14. kötet 1985 
15. kötet 1986 
16. kötet 1987 
17. kötet 1988 
18. kötet 1989 
19. kötet 1990 
20. kötet 1991 

 
Mutató 

 
1. kötet 1979 
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28. Továbbképzési Osztály és jogutódai  
1974-1993 

28 doboz, 21 kötet = 4,77 ifm 
 
A továbbképzési rektorhelyettes irányításával már az 1960-1970-es évek 
fordulóján működött egy csoport a Rektori Hivatalban, amely az Egyetem 
továbbképzési, valamint kutatási és termelési tevékenységének szervezésével, 
összehangolásával, nyilvántartásával foglalkozott.  
Az önálló Továbbképzési Osztályt – a többi agrár-felsőoktatási intézménnyel 
egyidejűleg – a MÉM 20215/1/1974. szám utasítása alapján hozták létre 
Egyetemünkön. Az 1974. augusztus 1-jén megalakult Osztály feladata az 
Egyetem továbbképzési tevékenységének összefogása, irányítása, s az egyes 
tanszékek ilyen jellegű munkájának koordinálása, a továbbképzés tanterveinek, 
tananyagának a kialakítása volt.  
Az Osztályt 1978 áprilisában, az 1/1978. szám rektori utasítás értelmében 
összevonták a Kutatási és Termelésfejlesztési Osztállyal, létrehozva ily módon a 
Továbbképzési, Kutatási és Termelésfejlesztési Osztályt. Ezt 1979. július 1-jén 
ismét kettéválasztották: megalakult a Kutatásszervezési Osztály, az Osztály 
pedig a korábbi nevén (Továbbképzési Osztály) folytatta tovább a 
tevékenységét.  
Újabb átszervezést követően – 1986. január 1-től – az Osztály Oktatási és 
Továbbképzési Osztály néven folytatta tevékenységét. 
Az Osztályt Szabó Dezső (1974-1977) és Sárközy Péter (1978-1986), majd 
Hergár Emil (1986-1993) vezette. 
 

 
28/a. A Továbbképzési Osztály iratai 

1974-1985 
20 doboz, 11 kötet = 2,95 ifm 

 
Ebben az állagban a Továbbképzési Osztály iratait helyeztük el, az 1978 áprilisa 
és 1979 júliusa között keletkezett iratok a b) állagban találhatók. Az alapítás 
évéből mindössze két tétel maradt meg. Természetesen 1978-ból és 1979-ből is 
vannak az anyagban tételek, ezek mennyisége azonban értelemszerűen 
kevesebb, mint a többi évé. Az átszervezések az iktatókönyvekben is nyomon 
követhetők.  
Az 5. kötetet 1978. április 20-ával lezárták. A Továbbképzési Osztály 1979. 
július 3-ával indította újra az iktatását, de az év végéig keletkezett iratainak 
iktatólapjai nem itt, hanem az Oktatási Csoport (30. fond) iktatókönyveinek 2. 
kötetében találhatók.  
A Továbbképzési Osztály működése 1985. december 31-ével átszervezés 
következtében megszűnt. Feladatkörét az újonnan létre hozott Oktatási és 
Továbbképzési Osztály vette át. A meglévő segédkönyvek alapján az iratanyag 
jól kutatható. 
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Iratok 
 

1. doboz 1974 11, 16. tétel 
 1975 1, 2. tétel 

2. doboz 1975 5-52. tétel 
3. doboz  60. tétel 
4. doboz  61, 65. tétel 
5. doboz  66- 218. tétel + nem iktatott 
6. doboz 1976 1- 37. tétel 
7. doboz  51, 52. tétel 
8. doboz  60- 65. tétel 
9. doboz  66-218. tétel nem iktatott 

10. doboz 1977 1- 37. tétel 
11. doboz  52. tétel 
12. doboz  60-218. tétel + nem iktatott 
13. doboz 1978 1-241. tétel + nem iktatott 
14. doboz 1979 4-86. tétel 
15. doboz  91-176. tétel + nem iktatott 
16. doboz 1980 1-64. tétel 
17. doboz  65-218. tétel 
18. doboz 1981 2/b-177. tétel 

 1982 1-65. tétel 
19. doboz 1982 66-121. tétel 

 1983 2/b-191. tétel 
20. doboz 1984 5-191. tétel 

 1985 2/a-180. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 
1. kötet 1974 
2. kötet 1975 + mutató 
3. kötet 1976 + mutató 
4. kötet 1977 + mutató 
5. kötet 1978 + mutató 
6. kötet 1980 + mutató 
7. kötet  1981 + mutató 
8. kötet 1982 + mutató 
9. kötet 1983 + mutató 
10. kötet 1984 + mutató 
11. kötet 1985 + mutató 
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28/b. A Továbbképzési, Kutatási és Termelésfejlesztési Osztály iratai 
1978-1979 

2 doboz, 2 kötet = 0,34 ifm 
 

A Továbbképzési, Kutatási és Termelésfejlesztési Osztály megalakulásakor a 
korábbi iratnyilvántartásokat nem folytatták, hanem 1. sorszámmal új iktatást 
kezdtek. Ezért, valamint az ebből fakadó párhuzamos iktató-, ill. tételszámok 
miatt kellett iratanyagát külön állagban elhelyezni. Az iratok az iktatókönyvek 
segítségével kutathatók. 

 
 

Iratok 
 

1. doboz 1978 1-191. tétel + nem iktatott 
 1979 5- 35. tétel 

2. doboz 1979 73- 191. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1978 + mutató 
2. kötet 1979 + mutató 

 
 

28/c. Az Oktatási és Továbbképzési Osztály iratai 
1986-1993 

3 doboz, 8 kötet = 0,76 ifm 
 
Az Oktatási és Továbbképzési Osztály 1986. január 1-én kezdte meg a korábbi 
iratnyilvántartásokat nem folytatták, hanem 1. sorszámmal új iktatást kezdtek. 
Ezért, valamint az ebből fakadó párhuzamos iktató-, ill. tételszámok miatt 
kellett iratanyagát külön állagban elhelyezni.  Az Oktatási és Továbbképzési 
Osztály 1993. december 31-ével megszűnt, feladatait az Oktatási 
Rektorhelyettes Titkársága vette át. 
Az iratok az iktatókönyvek segítségével kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1986 4-177. tétel 
 1987 1-191. tétel 
 1988 16, 35, 148. tétel 

2. doboz 1989 2-191. tétel + nem iktatott 
 1990 2-218. tétel 

3. doboz 1991 1-218. tétel 
 1992 5-231. tétel 
 1993 23-89. tétel 
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Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1986 
2. kötet 1987 
3. kötet 1988 
4. kötet 1989 
5. kötet 1990 
6. kötet 1991 
7. kötet 1992 
8. kötet 1993 

 
 

28/d. Hallgatói nyilvántartások 
1962-1986 

3 doboz = 0,36 ifm 
  

1. doboz 1962-1983 Mérnöktovábbképző Tanfolyam anyakönyvei 
2. doboz 1975-1986 Szakmérnök hallgatók törzslapjai 
3. doboz 1976-1986 Szakmérnök hallgatók törzskönyvei 

 
 



 91

29. Külügyi Csoport - Külügyi Titkárság 
1974-1980 

14 doboz, 18 kötet = 2,58 ifm 
 
Az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak irányítására 1971 nyarán Külügyi 
Bizottság alakult. A külügyekkel kapcsolatos konkrét ügyintézést a Rektori 
Hivatalban 1974-ig külügyi előadó, majd 1974-1992 között a Külügyi Csoport, 
1992 után a Külügyi Tikárság intézte. A Csoport és a Titkárság a külügyi 
rektorhelyettes irányítása alatt állt.  
Az előadó, majd a Csoport ügyeit kezdetben a Rektori Hivatal irataival együtt 
iktatták; a Csoportnak 1976-tól van saját iktatása. 
A Külügyi Tikárság iratanyagából csak töredékek (néhány 1992-1993-ban 
keletkezett irat és az 1992-1994 közti évek iktató könyvei illetve az 1995-1997 
közti évek iktatókönyveinek másolatai maradtak fenn. 
A fond elején elhelyezett 1974-1975-ös nem iktatott iratok egyenkénti 
átnézéssel, a többi irat a segédkönyvek segítségével kutatható. 
 

29/a. Iktatott és nem iktatott iratok 
1974-1997 

9 doboz, 18 kötet = 1,98 ifm 
 

1. doboz 1974 Nem iktatott 
 1975 Nem iktatott 

2. doboz 1976 112, 121. tétel + nem iktatott 
3. doboz 1977 112-121. tétel + nem iktatott 
4. doboz 1978 111- 122. tétel + nem iktatott 
5. doboz 1979 111- 121. tétel + nem iktatott 
6. doboz 1980 112-121. tétel + nem iktatott 

  7. doboz  1981-1982 121. tétel  
 1982 112. tétel  
  8. doboz 1983-1987 121. tétel  
 1984 35. tétel  
 1986  nem iktatott 
 1987 111, 113. tétel 
  9. doboz 1988 89, 121. tétel + nem iktatott 
 1989 112, 121. tétel  
 1990 118, 121. tétel 
 1991 118, 121. tétel + nem iktatott 
 1992 121. tétel 
 1993 190. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1976 
2. kötet 1977 + mutató 
3. kötet 1978 + mutató 
4. kötet 1979 + mutató 
5. kötet 1980 + mutató 
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6. kötet 1981 + mutató 
7. kötet 1982 + mutató 
8. kötet 1983 + mutató 
9. kötet 1984 + mutató 

10. kötet 1985 + mutató 
11. kötet 1986 + mutató 
12. kötet 1987 
13. kötet 1988 
14. kötet 1889 
15. kötet 1990 
16. kötet 1991 
17. kötet 1993 
18. kötet 1994 + 1995 (másolat), 1996 (másolat), 1997 (másolat) 

 
29/b. Vegyes iratok 

1976-1992 
5 doboz = 0,60 ifm 

 
1. doboz 1976-1990 Külföldi felsőoktatási intézményekkel kötött 

együttműködési szerződések B-G 
2. doboz 1977-1990 Külföldi felsőoktatási intézményekkel kötött 

együttműködési szerződések K-L 
3. doboz 1986-1990 Külföldi felsőoktatási intézményekkel kötött 

együttműködési szerződések M-O 
4. doboz 1980-1992 Nemzetközi szerződések 

 1985-1988 Külügyi revizori vegyes iratok 
5. doboz 1983-1992 Tematikusan kezelt vegyes iratok 
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30. Oktatási Csoport 
1978-1979 

6 doboz, 2 kötet = 0,72 ifm 
 
Az Egyetem önálló Oktatási Csoportját 1978 áprilisában, az 1/1978. szám 
rektori utasítás alapján hozták létre. A Csoport az oktatási rektorhelyettes 
közvetlen irányítása alatt állt. A feladata a különböző oktatási formák, az 
oktatási szervezeti egységek oktató-nevelő munkájának összehangolása, az 
oktatási segédeszközök fejlesztése, a jegyzet- és tankönyvellátás biztosítása 
volt.  
A Csoport alig több mint egy évig működött önállóan; 1979 júliusában 
beolvasztották a Továbbképzési Osztályba, s ezt követően annak egyik 
csoportjaként folytatta tovább a munkáját. 
A fondba az önállóan működő, önálló iktatást folytató Csoport iratait helyeztük 
el, amelyek a segédletek segítségével kutathatók. A Csoport iktatókönyveinek 2. 
kötetében találhatók a Továbbképzési Osztály 1979. július 3-a után keletkezett 
iratainak az iktatólapjai is. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1978 2. tétel 
2. doboz 1978 3 - 52. tétel 
3. doboz  60, 61, 65. tétel 
4. doboz  66-, 218. tétel + nem iktatott 
5. doboz 1979 2- 30. tétel 
6. doboz  33- 218. tétel + nem iktatott 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1978 + mutató 
2. kötet 1979 + mutató 
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31. Kollégiumok 
1951-1980 

5 doboz, 10 kötet = 1,10 ifm 
 
Egyetemünk elődintézményeiben kezdettől fogva tanultak vidéki hallgatók, 
ezért már a Tanintézetnek is volt internátusa. A kollégiumok a II. világháborút 
követően, a népi kollégiumok hálózatának létrehozásakor kaptak nagyobb 
társadalmi, politikai szerepet. 1948-ig a Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar 
hallgatói, az Agrártudományi Egyetem többi karának a hallgatóival együtt éltek 
az Achim András népi kollégiumban. 1948-ban szakmánként szerveződtek a 
kollégiumok, ettől fogva szakosított kollégiumban éltek és tevékenykedtek 
intézményünk hallgatói.  
Az 1950-es évek elején az üzemeltető is több ízben változott: 1950. szeptember 
1-jén a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól a Tanfolyamellátó Vállalat 
vette át, majd 1953 tavaszától az Agrártudományi Egyetem Központi 
Diákotthonai, illetve a Rektori Hivatal Diákotthoni Osztálya működtette a 
kollégiumokat és diákotthonokat, amelyek végül 1955. január 1-jétől kerültek a 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskola kezelésébe. 
A népi kollégiumi mozgalom 1949-1956 közötti visszaesését követően, annak 
hagyományait felújítva a Somlói úti diákotthon 1957-ben kollégium lett, s 
névadójául Bereczki Mátét választotta. Rövidesen a Fehérvári úti diákotthon is 
kollégiummá vált, s felvette a Kállai Éva nevet.  
A két kollégiumot az intézmény hamar kinőtte, az elhelyezési gondokon 
szükség-diákotthonokkal segítettek. Diákotthon működött Budakeszin, a 
Rottenbiller utcában, Ménesi úti lakásokban, a Szemlőhegyi úton, s az 
Élelmiszeripari Főiskolának az Egyetemhez csatolása után a Máramarosi úton és 
a Reitter Ferenc utcában. 1973 szeptemberében került átadásra az új Somogyi 
Imre kollégium.  
Az új kollégium révén javult az elhelyezés színvonala és egyszersmind 
lehetőség nyílt az ideiglenes diákotthonok felszámolására. A három 
kollégiumon kívül egy diákotthon maradt meg a Reitter Ferenc utcában. A 
kollégiumi élet a diákok önkormányzatán alapult. Az önkormányzat legfőbb 
szerve a közgyűlés volt. Ez évenként választotta meg a Kollégiumi Bizottságot, 
amely az igazgatóval együttműködve irányította a kollégiumot. 
Az 1951 és 1958 közötti időszakból viszonylag kevés, nem iktatott irat maradt 
meg. Ezek mind a Fehérvári úti diákotthon iratai. Az 1958 és 1972 közötti 
időszak iratai hiányoznak, 1972-től teljesnek mondható iratsorozat áll a 
rendelkezésünkre, amely a segédkönyvek segítségével jól kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1951-1958 Nem iktatott 
 1972 5, -177. tétel 
 1973 2- 191. tétel 

2. doboz 1974 1- 218. tétel + nem iktatott 
 1975 1- 191. tétel + nem iktatott 

3. doboz 1976 2- 72. tétel  
  86- 218. tétel + nem iktatott 
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4. doboz 1977 2-191. tétel 
 1978 2-191. tétel 

5. doboz 1979 2- 191. tétel + nem iktatott 
 1980 5- 191. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1971 
2. kötet 1972 + mutató 
3. kötet 1973 + mutató 
4. kötet 1974 + mutató 
5. kötet 1975 + mutató 
6. kötet 1976 + mutató 
7. kötet 1977 + mutató 
8. kötet 1978 + mutató 
9. kötet 1979 + mutató 

10. kötet 1980 + mutató 
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32. Központi Laboratórium 
1973-1985 

2 doboz, 9 kötet = 0,85 ifm 
 
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán elsőként egy radioaktív izotóp 
laboratóriumot szerveztek 1961-ben. A laboratóriumi feladatok bővülése 
szükségessé tette egy Központi Laboratórium létrehozását, amelyre 1971 
tavaszán került sor.  
A Központi Laboratóriumot a már említetten kívül további három részleg: 
kémiai, elektronmikroszkóp és fotólaboratórium alkotta. Feladata az Egyetem 
intézeteiben és tanszékein folyó oktató és tudományos kutatómunka elősegítése. 
A Laboratórium egyik karhoz sem tartozott, felügyeletét a tudományos 
rektorhelyettes látta el; vezetője megalakulásától Zsoldos László volt. 
A Laboratórium iratai 1973-tól maradtak fenn, azonban az 1977-es év iratai – 
sajnos – teljes egészében hiányoznak. Az anyag az 1973-tól szintén 
megtalálható segédkönyvek alapján kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1973 2- 218. tétel 
 1974 2-218. tétel + nem iktatott 
 1975 2- 238. tétel 
 1976 1- 218. tétel 
 1978 6-176. tétel 
 1979 6- 199. tétel 
 1980 5- 237. tétel 

2. doboz 1981 6-88. tétel 
 1982 6-237. tétel 
 1983 6-88. tétel 
 1984 86, 232. tétel 
 1985 238. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1973-1976 
2. kötet 1977 
3. kötet 1978 
4. kötet 1979 
5. kötet 1980 

 
Mutatók 

 
1. kötet 1973 
2. kötet 1974 
3. kötet 1975 
4. kötet 1976 
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33. Kísérleti Üzem 
1967-1971 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
A Főiskola önálló költségvetési elszámolású Kísérleti Üzeme 1964. január 1-jén 
kezdte meg a működését. Az Üzem területe részben a Tangazdaságtól átvett 
területből, részben a korábbi kísérleti terekből alakult ki. Az 1970-es évek elején 
már négy telephelyen (Soroksár, Szigetcsép, Kamaraerdő, Budakeszi), több mint 
1000 hektár földterületen működött.  
Hármas feladata volt: a kutatási feladatok gyakorlati kivitelezése, a gyakorlati 
oktatás biztosítása a hallgatók részére, valamint kiegészítő területeken elit 
vetőmagtermesztés és egyéb gazdálkodás. A Kísérleti Üzem felügyeletét az 
Egyetem vezetése részéről a tudományos rektorhelyettes látta el. 
A fondban a Kísérleti Üzemre vonatkozó – a rektorhelyettes által külön gyűjtött 
– iratokat helyeztük el, amelyek gyűjteményes jellegüknél fogva egyenkénti 
átnézéssel kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz  1967-1971 A Kísérleti Üzemre vonatkozó vegyes iratok 
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34. Kertészeti Munkaközösség 
1955-1975 

14 doboz = 1,68 ifm 
 
A Kertészeti Munkaközösséget a kertészeti ismeretterjesztő munkában 
közvetlenül érdekelt országos vállalatok alapították 1955-ben, amelyek évente 
megújított szerződés keretében a fenntartásáról is gondoskodtak. A fenntartók 
az idők során cserélődtek.  
A Munkaközösség a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, illetve a Kertészeti 
Egyetem irányításával működött, s tanfolyamok, előadások, tapasztalatcserék, 
bemutatások, tanulmányi látogatások szervezésével, publikációkkal a kertészeti 
ismeretek népszerűsítése, illetve a növényvédelmi, talajerőutánpótlási és egyéb 
kezelések beállítása, valamint a házikert és kiskert mozgalom támogatása volt a 
feladata.  
A Munkaközösséget a Szakértői Bizottság, 1972-től az Intéző Bizottság és a 
Szakértői Bizottság irányította, amelyeknek a Főiskola, illetve Egyetem vezetője 
(igazgató, rektor) volt az elnöke. A Munkaközösség működésének anyagi 
feltételeiről a Gazdasági Bizottság gondoskodott. A Munkaközösség 
ügyvezetője Zlinszky György volt. A Munkaközösség 1974. december 31-ével 
szünt meg, feladatát a Kutatási és Termelésfejlesztési Osztály vette át. 
A Munkaközösség iktatás nélkül, tematikusan kezelte az iratait. Ezt alapul véve 
a rendezés során öt állagot alakítottunk ki: jegyzőkönyvek, jelentések, 
bemutatások, növényvédelemmel kapcsolatos iratok és vegyes iratok. Iktatás 
hiányában mindegyik állag anyaga egyenkénti átnézéssel kutatható. 
 

34/a. Jegyzőkönyvek 
1955-1974 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
Az 1. dobozban a teljes ülés, illetve vezetőségi ülés jegyzőkönyvei találhatók. 
Ezek sorozata nem teljes: 1962-1964-ből, 1970-ből és 1973-1974-ből egy 
jegyzőkönyv sem maradt fenn. Fennmaradt viszont egy 1961-es könyvkiadói 
bizottsági ülésjegyzőkönyv, amelyet itt helyeztünk el. A 2. dobozban a 
Gazdasági Bizottság ülésjegyzőkönyvei vannak. 1961-ből mindössze 1 
jegyzőkönyv maradt, 1964-től a jegyzőkönyvek összefüggő sorozatot alkotnak. 
 

1. doboz Teljes ülési jegyzőkönyvek 1955-1972 
2. doboz A Gazdasági Bizottság ülésjegyzőkönyvei 1961-1974 

 
34/b. Jelentések 

1958-1973 
2 doboz = 0,24 ifm 

 
A Munkaközösség a tevékenységéről évi jelentést volt köteles készíteni, s azt a 
fenntartó szerveknek megküldeni. Az éves jelentések 1958-tól – az 1962., 
illetve az utolsó, 1974. évet leszámítva – hiánytalanul meg vannak. 
 

1. doboz 1958-1961, 1963-1965 
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2. doboz 1966-1973 
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34/c. Bemutatások 
1972-1974 

3 doboz = 0,36 ifm 
 
A Munkaközösség egyik fontos feladata volt a korszerű, haladó termesztési 
módszerek, műtrágyák, növényvédőszerek, eszközök és gépek népszerűsítése a 
termesztők körében, amelyet elsősorban bemutatások szervezésével, 
irányításával és ellenőrzésével valósított meg. Az állagban az 1972-1974. évi 
bemutatások anyagát helyeztük el, a korábbi évek anyaga a b) állagban az éves 
jelentésekkel egybekötve található. 
 

1. doboz 1972 
2. doboz 1973 
3. doboz 1974 

 
34/d. Növényvédelemmel kapcsolatos iratok 

1955-1974 
2 doboz = 0,24 ifm 

 
Az állag egyrészt kísérleti növényvédelmi tematikákat, másrészt a gyümölcsök 
kártevői ellen védő – Szeged környékén elhelyezett – fénycsapdákra vonatkozó 
dokumentumokat tartalmaz. 
 

1. doboz Kísérleti növényvédelmi tematikák 1955-1961 
2. doboz Kísérleti növényvédelmi tematikák 1961-1974 

 Fénycsapdák 1963-1964 
 

34/e. Vegyes iratok 
1955-1975 

5 doboz = 0,60 ifm 
 
Ebbe az állagba a viszonylag kisebb mennyiségű, s a fond többi állagába be nem 
sorolható dokumentumok kerültek. A 2. dobozban található anyag a 
fenntartókkal való kapcsolatra, a Munkaközösség működtetésére vonatkozóan 
nyújt információkat. A 3. dobozban – megyénként – az AGROKER 
vállalatokkal kapcsolatos nyilvántartás (cím, telefon, a vezető neve), illetve a 
megye területén tartott bemutatásokkal és kísérletekkel kapcsolatos levelezés 
(pl. a bemutatásokról értesítés, a jelentés megküldése, növényvédőszer kérése a 
bemutatásokhoz stb.) található. A 4. és 5. dobozba az 1955-1975 közötti teljesen 
vegyes dokumentumok kerültek, évrendben. Mivel a fenntartókkal megkötött 
szerződések csak töredékesen, egy-egy évből maradtak meg, ezeket is itt, a 
megfelelő évnél helyeztük el. 
 

1. doboz A Kertészeti Munkaközösség Tájékoztatója 1963-1971 
 Költségvetés, pénzügyi elszámolások 1967-1974 

2. doboz A fenntartó intézményekkel kapcsolatos iratok 1964-1974  
3. doboz A megyei AGROKER-rel kapcsolatos iratok  1963-1974  
4. doboz Vegyes iratok 1955-1969  
5. doboz Vegyes iratok 1970-1975 
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35. Habilitációs Bizottság 
1994-2000 

13 doboz = 1,56 ifm 
 
Az 1993: LXXX. tv. előírásainak értelmében a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetemen is létre jött a Habilitációs Bizottság. A fond anyagában a habilitációs 
eljárások iratai (Habilitánsok nevének kezdőbetűi szerint csoportosítva.) ill. a 
Habilitációs Bizottság és a Habilitációs Szakbizottságok összevont üléseinek 
iratai találhatók. A személyiségi jogokra tekintettel az iratanyag korlátozottan 
kutatható. A fond iratanyaga egyenkénti átnézéssel kutatható. 
  

Iratok 
 

1. doboz Bá-Be 
2. doboz Be 
3. doboz Br- D 
4. doboz E-G 
5. doboz H-J 
6. doboz K 
7. doboz L-M 
8. doboz M-R 
9. doboz S 

10. doboz S-Sz 
11. doboz T-V 
12. doboz V-Z 
13. doboz A Habilitációs Bizottság és a Habilitációs Szakbizottságok 

összevont üléseinek iratai 1994-2000 
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36. Egyetem Doktori Tanács 
1958-1994 

9 doboz = 1, 08 ifm 
 
A Habilitációs Bizottsághoz hasonlóan az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) 
felállítását is az 1993: LXXX. tv. rendelte el. Azonban Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetemen valamint jog elődein már 1958-tól avattak egyetemi 
doktorokat.  
Az egyetemek a 8/1957.sz. OM rendelettel kapták vissza – azt az 1948-ban 
elvett – évszázados szokásjogon nyugvó kiváltságukat, hogy az általuk oktatott 
tudományterületeken az arra érdemeseket, az előírt megfelelő vizsgák letételét 
követően doktorrá avathassák.  
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1957. évi 35. sz. tvr.-rel (VI. 25.) 
ruházta fel a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolát a doktorrá avatás jogával. Az 
első doktori üggyel kapcsolatos irat 1958-ban keletkezett, A hivatalszerű 
működés nyomai 1985-től mutathatók ki. 
A fondban a hazai és külföldi állampolgárságú jelöltek és felavatottak ügyeinek 
iratai, a doktori cselekmények vegyes iratai, a Kertészeti Karon és az 
Élelmiszeripari Karon ill. ezek jogelődein doktoráltak ügyeinek iratai 
(évrendben, a doktoranduszok nevének kezdőbetűi szerint csoportosítva) 
találhatók. Szintén itt őrizzük az EDT ülések jegyzőkönyveinek évrend szerint 
csoportosított iratsorozatát.  
Az EDT 1993 keletkezett iratai egy része Kutatásszervezési Osztály 
iratanyagában találhatók. A fondban őrzött iratanyagok egyenkénti átnézéssel 
kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1985-1996 Az EDT ülések jegyzőkönyvei 
2. doboz 1987-1993 A hazai jelöltek és felavatottak ügyeinek iratai 
3. doboz 1987-1993 A külföldi jelöltek és felavatottak ügyeinek iratai 
4. doboz 1958-1994 Doktori cselekmények vegyes iratai 
5. doboz 1964-1986 A Kertészeti Karon és jogelődein doktoráltak iratai 
6. doboz 1987-1988 A Kertészeti Karon és jogelődein doktoráltak iratai 
7. doboz 1975-1993 Az Élelmiszeripari Karon és jogelődein doktoráltak 

iratai (A-H) 
8. doboz 1975-1993 Az Élelmiszeripari Karon és jogelődein doktoráltak 

iratai (K-V) 
9. doboz 1989-1994 Az Élelmiszeripari Kari doktori cselekmények 

vegyes iratai  
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37. Társadalmi, politikai, sport és egyéb szervezetek, bizottságok 
1962-1989 (1991) 

5 doboz = 0, 60 ifm 
 
A fondba a Kertészeti (és) Élelmiszeripari Egyetemen működő társadalmi, 
politikai, sport és egyéb szervezetek ill. bizottságok közül a Kertészeti (és 
Élelmiszeripari) Egyetem Szakszervezeti Bizottsága, az egyetemi lap a 
„Kertészmérnök” Szerkesztő Bizottsága továbbá, a Kertészeti (és 
Élelmiszeripari) Egyetem KISZ Bizottsága fenn maradt iratai kerültek 
elhelyezésre. 
 A fond c) állagának 1. dobozában a Szaklevéltár elődje Központi Könyvtár 
többször említett „Intézmény- és szakmatörténeti irartgyűjteményében 
(Archivum)” megőrzött iratokat, a 2. dobozban, pedig a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem Központi Irattára munkatársa, néhai Hollósi Anna által 
1991-ben begyűjtött iratokat tartalmazza. 
Az iratanyagok egyenkénti átnézéssel kutathatók. 
 
37/a. A Kertészeti (és Élelmiszeripari) Egyetem Szakszervezeti Bizottsága 

iratai 
1971-1991 

2 doboz = 0,24 ifm 
 

1. doboz 1971-1991 
2. doboz 1976-1989 

 
37/b. A „Kertészetmérnök” Szerkesztő Bizottsága iratai 

1962-1980 
1 doboz = 0,12 ifm 

 
1. doboz 1962-1980 

 
37/c. A Kertészeti (és Élelmiszeripari) Egyetem KISZ Bizottsága iratai 

1969-1990 
2 doboz = 0,24 ifm 

 
1. doboz 1969-1990 
2. doboz 1973-1988 
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38. Levéltár 
1993-2003 

5 doboz = 0, 60 ifm 
 
A volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen 1993. január 1-én megalakult 
szaklevéltár. Hivatalos nevén Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára, 
amely az akkori Központi Könyvtárral közös szervezeti egységként kezdte meg 
működését. Ez a mindenkori könyvtárral közös szervezetben történő működési 
forma jelenleg is fenn áll. 
 

1. doboz 1993-1995 
2. doboz 1996-1997 
3. doboz 1998-1999 
4. doboz 2000- 2001 
5. doboz 2002- 2003 
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39. Egyetemi Óvoda 
1955-1993 

2 doboz, 3 kötet = 0, 39 ifm 
 
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán illetve jogutódain (Kertészeti Egyetem, 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) az iratok tanúsága szerint 1955 és 1993 
közt működött a dolgozók gyermekeinek óvodai ellátását biztosító oktatási 
intézmény.  
A fondban az Egyetemi Óvoda működésére vonatkozó iktatott és vegyes iratok, 
köztük az óvodába felvettek anyakönyvei találhatók. Az iratanyag egyenkénti 
átnézéssel kutatható. 
 

39/a. Az Egyetemi Óvoda iktatott iratai 
1978-1993 

1 doboz, 3 kötet = 0,27 ifm 
 

Iratok 
 
1. doboz 1973-1993  

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1977-1986 
2. kötet 1987-1991 + mutató 
3. kötet 1992 

 
39/b. Az Egyetemi Óvoda vegyes iratai 

1955 -1993 
1 doboz = 0,12 ifm 

 
1. doboz 1955 -1993 



 106

50. Vegyes iratok 
1697-1998 

100 doboz, 22 kötet, 9 csomó = 13,93 ifm 
 
A levéltári iratrendezés a Központi Könyvtárban megőrzött és külön kezelt 
dokumentum-együttesre is kiterjedt, amely az intézmény- és a szakma 
történetére vonatkozó gyűjtemény volt. A különgyűjtemény neve tükrözte a 
gyűjtőköri bizonytalanságokat, 1974-ig Múzeumnak, azután Archívumnak 
nevezték. Létrejötte azon törekvésekkel függött össze, amelyek szorgalmazták a 
kertészeti szakoktatás és a szakma történetére vonatkozó emlékek 
összegyűjtését intézményünkben.  
Egy önálló Kertészeti Múzeum létrehozásának terve először az első világháború 
előtti években, majd 1929-ben merült fel. 1949-1955 között Kertészeti Múzeum 
és Okmánytár Szervezeti Szabályzatának kidolgozására került sor. 1960-1963 
között működött a Kertészeti Múzeum Szervező Bizottsága, majd 1974-ben 
megalakult a Kertészettörténeti Bizottság. 1984-ben Kertészeti Egyetem 
Történeti Bizottsága néven alakult újjá és az intézmény történetére vonatkozó 
dokumentumok gyűjtésére helyezte a hangsúlyt. 
A Központi Könyvtárban leltárkönyvi nyilvántartásba vették a vegyes történeti 
dokumentumokat. Az első leltárkönyv 1-3000. sorszámig (1958-1985), a 
második 3001-4581. sorszámig (1986-1998) tartalmaz bejegyzéseket.  
A leltárkönyvek mellett alkalomszerűen különféle mutatók is készültek 
(sorszám, téma-, név-, hely-, dokumentumtípus szerint). A két leltárkönyvbe 
bevezetett sajátos dokumentum-együttes könyvtári, múzeumi és archivumi 
jellegű anyagokat egyaránt magába foglalt. A rendezés kezdetén a könyvtári 
jellegű kötetek (muzeális könyvek, nyomtatott egyetemi jegyzetek, modern 
kéziratok) elkülönítésére került sor.  
Ezt követően a muzeálisnak tekinthető, részben tárgyi jellegű anyag 
csoportosítása történt meg. Az alábbiakban felsoroltak szerint: érmek (22 db), 
pecsétnyomók (5 db), magnetofon kazetta (4 db), diafilm (4 db), videokazetta (1 
db), szakoktatást segítő illusztrációk (kasírozott képek, ábrák, üveglemez, dia - 
7 doboz), pomológiai összeállítások (26 doboz). Fényképek (rendezvények-, 
épületek fotói, portrék, tablók - 8 doboz + 54 db). 
 A könyvtár archívumi jellegű anyagából került ki a legrégibb anyakönyv (21/a 
állag 1. kötet); a Kertészeti Tanintézet tanártestületi  üléseinek jegyzőkönyve 
(1/a állag 1-2. kötet), továbbá 18 személyi gyűjtemény (151-168. fond). 
A könyvtártól átvett anyag nagyobbik részéből alakítottuk ki a fondot. A 
dokumentumokat tartalmuk és típusuk (formájuk) szerint 15 állagba (a-o) 
különítettük el. Az állagon belül többnyire tartalmi és időrendi csoportosításra 
törekedtünk. Úgy találtuk, hogy az időrendi besorolás jobban elősegíti a 
kutatást, mint a leltári számok szerinti elhelyezés (a leltárkönyvi bejegyzések 
hiányos volta miatt). 
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50/a. Intézmény- és szakmatörténeti iratgyűjtemény 
1697-1993 

35 doboz, 1 csomó = 4,20 ifm 
 
Az állagban vegyes, kertészettörténeti vonatkozású irattöredékek, 
nyomtatványok találhatók a leltári számok sorrendjében. Ebben az állagban 
lelhető fel a levéltár legrégibb dokumentuma, egy szőlőeladási szerződés 1697-
ből (140. leltári szám). A többi irat közül példaként említhetők az alcsúti 
kastélypark kertészeire vonatkozó irattöredékek 1873-ból (95., 97., 98. leltári 
szám). A régi nyomtatványok között szerepel egy 1855-ös Tokaj-hegyaljai 
szőlő- és borkiállítás alkalmával megjelent röplap (139. leltári szám). Az állag a 
leltárkönyvek és a mutatók segítségével kutatható. 
 

1. doboz 4-140. leltári szám 
2. doboz 163-496.     "        "  
3. doboz 534-799.     "        " 
4. doboz 800-952.     "        " 
5. doboz 953-989.     "        " 
6. doboz 990-1080.     "        " 
7. doboz 1081-1110.     "        " 
8. doboz 1111-1293.     "        " 
9. csomó 1221-1231.     "        " 

10. doboz 1303-1498.     "        " 
11. doboz 1510-1518.     "        " 
12. doboz 1524-1552.     "        " 
13. doboz 1553-1574.     "        " 
14. doboz 1601-1675.     "        " 
15. doboz 1709-1795.     "        " 
16. doboz 1797-1830.     "        " 
17. doboz 1831-1896.     "        " 
18. doboz 1901-1983.     "        " 
19. doboz 2006-2078.     "        " 
20. doboz 2081-2120.     "        " 
21. doboz 2122-2180.     "        " 
22. doboz 2185-2270.     "        " 
23. doboz 2271-2363.     "        " 
24. doboz 2364-2370.     "        " 
25. doboz 2371-2379.     "        " 
26. doboz 2404-2483.     "        " 
27. doboz 2526-2599.     "        " 
28. doboz 2601-2675.     "        " 
29. doboz 2704-2759.     "        " 
30. doboz 2781-2950.     "        " 
31. doboz 2975-3100.     "        " 
32. doboz 3107-3241.     "        " 
33. doboz 3246-3378.     "        " 
34. doboz 3384.     "        " 
35. doboz 3443-3593.     "        " 
36. doboz 3616-3990.     "        " 
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50/b. Szabályzatok 
1906-1998 

5 doboz = 0,60 ifm 
 
Az állagban különböző szabályzatokat időrendben helyeztük el. Az intézmény, 
egyes szervezeti egységek és testületek működésére vonatkozó szabályzatok 
még a levéltár több fondjában is találhatók a 4. tételszámon. 
 

1. doboz 1906-1998 3. doboz 1970-1994 
2. doboz 1907-1987 4. doboz 1969-1989 
5. doboz 1973-1996   

 
50/c. Órarend, tanrend, tanterv, tantárgy program, tematika 

1946-1987 
2 doboz = 0,24 ifm 

 
Az állagban, időrendben helyeztük el a dokumentumokat. A leltári számok 
szétszórtsága miatt (654-3363. leltári szám) kutatásukat a címlapjukon 
feltüntetett dátum segíti elő. Órarendek, tanrendek találhatók még 1972-től más 
fondokban a 60. tételszám alatt is. 
 
1. doboz Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-

tudományi Kar órarendjei 1946/47., 1947/48.,  
 Tantárgyak programjai 1952-1953; 
 Tantervek 1953;  
 A Kertészeti termesztés gépesítése és villamosítása c. tárgy 

tematikája 1961; 
 Gépek üzemtana c. tárgy tematikája 1961; 
 Matematika c. tárgy programja 1961; 
 Tatervek 1972;  
 Tatósítóipari Kar üzemmérnök- képzés tantervi irányelvei és 

tantervei 1974;  
 Termesztési szak tantárgyprogramok 1975;  
 Táj- és Kertépítészeti Szak tanterve és tantárgyi oktatási programja 

1985;  
 Temesztési szak tanterve és tantárgyi oktatási programja 1987. 
2. doboz Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Órarendjei 1957/58-1966/67. 

tanév 
 Kertészeti és Szőlészeti Főiskola oktatási programjai és tanterve 

1967 
 



 109

50/d. Együttműködési szerződések 
1972-1990 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
Az állag iratait időrendben helyeztük el.  Jegyzék segítségével kutathatók a 
3244. leltári számon nyilvántartásba vett együttműködési szerződések (1977-
1990. – 63 db)  
 
1. doboz Kertészeti Kutató Intézet 1972.,  
 ezőgazdasági Gépkísérleti Intézet – Gödöllő 1972.,  
 Budapesti Műszaki Egyetem és Semmelweis Orvostudományi 

Egyetem 1973., 
 Állami Gazdaságok Országos Központja 1974., 
 MTA Természettudományi Laboratóriumai 1988.,  
 Budapesti Műszaki Egyetem 1988.,  
 Együttműködési szerződések 1977-1990 3244. leltári szám 
2. doboz Együttműködési szereződések 1975-1986 
 

50/e. Oklevelek, díszoklevelek, emléklapok 
1776-1988 

6 doboz, 5 csomó = 1,01 ifm 
 
Az állagban az intézmény által kibocsátott oklevelek, oklevélmásolatok, 
továbbá az egyetem és neves kertészek tevékenységét elismerő díszoklevelek és 
emléklapok vannak. A legrégibb oklevelek németül és latinul íródtak (137. 
leltári szám). Nagyobb mennyiségben lelhetők fel a külföldi és hazai egyetemek 
mappába foglalt díszes oklevelei, melyeket intézményünk jubileumi ünnepségei 
alkalmával (1963-, 1970-, 1978-ban) adtak át. A rendezés elsődleges 
szempontja a formátum volt (lap, mappa, tekercs, kasírozott kép). Az oklevelek 
nehezebb kezelése miatt (dobozolt tekercsek), a jegyzékben a leltári számokat is 
feltüntettük, így a leltárkönyv segítheti a kutatást, bár a bejegyzések hiányosak. 
Oklevelek találhatók még a személyi gyűjtemények fondjaiban is. 
 

1. doboz 1776-1795 137. leltári szám (3 db) 
2. doboz 1978 461, 463-469, 472. leltári szám (9 db) 
3. doboz 1963-1975 479, 518, 520-526. leltári szám (9 db) 
4. doboz 1961-1987 536, 1182, 1218, 1286, 1290, 1302, 1508, 3449, 

3476, 3477. leltári szám (10 db) + szám nélkül 2 db 
5. doboz 1963-1978  470, 471, 478, 519, 521, 528, 529. leltári szám (7 

db)  
6. doboz 1971, é.n. 550, 1655-1660 leltári szám (7 db) + szám nélkül (1 db) 
7. csomó 1884-1961 44, 211, 233-234, 551/1-5. 1376-1379, 3748, 4218, 

4339-4347. leltári szám (24 db) + szám nélkül (5 db) 
8. csomó  XIX. szám vége 1389-1391. leltári szám (3 db) 
9. csomó 1913-1988 3076-3090, 3261, 3404, 3732-3747, 3886-3887, 

4083. leltári szám (36 db) + szám nélkül (6 db) 
10. csomó 1858, 1963 537, 3074. leltári szám (2 db)  
11. csomó 1905 118. leltári szám (1 db) 
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50/f. Gyászjelentések 
1957-1992 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Az állagban a leltári számok sorrendjében helyeztük el a gyászjelentéseket. 
Dobozjegyzék segíti a kutatást, amely a leltári számok növekvő sorrendjében az 
elhunyt személy nevét és az elhalálozás évszámát tünteti fel. 
 

1. doboz  832-3984. leltári szám (61 db) + szám nélkül (8 db) 
 

50/g. Útijelentések 
1962-1989 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
Az állagban a leltári számok sorrendjében találhatók útijelentések, név szerinti 
jegyzék kíséretében. Útijelentések találhatók még a levéltár több fondjában 0 
118. tételszám alatt.  
 

1. doboz 876-1130. leltári szám 
2. doboz 1131-3938.      "       " 

 
50/h. Meghívók 

1932-1992 
2 doboz = 0,24 ifm 

 
Az állagban az intézmény szakmai, tudományos, tanulmányi, kulturális 
programjainak és rendezvényeinek meghívói találhatók a leltári számok 
sorrendjében. A korábban kigyűjtött TDK-meghívókat együtt hagytuk, a szám 
nélkülieket időrendben csoportosítottuk. 
  

1. doboz 322-2973. leltári szám  
2. doboz 3096-3989      "       " Tudományos Diákköri Konferencia 

meghívói 1959-1990 
 1453-3889  Vegyes 1947-1949, 1980-1985. , 

1986-tól szám nélkül 
 

50/i. Egyetemi kiadványok 
1939-1993 

11 doboz = 1,32 ifm 
 
Az állagban különböző típusú egyetemi kiadványokat helyeztünk el. Az 
egyetemi újság,  egyéb információs kiadványok, tájékoztatók, ismertetők 
dobozonként típus szerinti csoportosításban időrendben találhatók. 
 

1. doboz 1955-1963  Kertészhíradó 
 1963  Kertészmérnök + báli különkiadás 

2. doboz 1964-1966  Kertészmérnök + Kacor mérnök rendhagyó szám 
3. doboz 1967-1970  Kertészmérnök + Kacor mérnök rendhagyó szám 
4. doboz 1971-1974  Kertészmérnök 
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5. doboz 1975-1980  Kertészmérnök 
6. doboz 1981-1983  Kertészmérnök 
7. doboz 1985-1987 Kertészmérnök [Hiány: 1984] 
8. doboz 1988-1990  Kertészmérnök 
9. doboz 1987-1993  Egyéb időszaki információs kiadványok.  

  A KÉE Tájékoztatója 1987.  
  KÉE Élelmiszeripari Kar időszaki tájékoztatója 

1989. 
  Irányzék 1988-1989. 
  Egyetemi Információk 1990-1993. 
  Kertészeti Kari Információk 1990.  
  Élelmiszeripari Kari Információk 1991.  
  Kari Hírmondó (KÉE Élelmiszeripari Kar) 1991-

1993. 
  Szamizdat. Független Diáklap. 1993. dec.2. 

10. doboz 1939-1980 Felvételi tájékoztatók, hallgatói tanulmányi 
tájékoztatók, intézményi ismertetők 

11. doboz 1965-1993 Botanikus kertek ismertetői 
 

50/j. Vegyes kötetek 
1886 - 1986 

22 kötet = 1,10 ifm 
 
Az állagban található vegyes kötetek különféle nyilvántartásokat tartalmaznak. 
Érdekességképpen említhető meg a 2. kötet, a Kertészeti Tanintézet Vendég-
könyve, melyben rangos látogatók, többek között Jókai Mór neve is olvasható. 
A köteteket időrendben helyeztük el. A jegyzékben a leltári számokat is 
feltüntettük, így a leltárkönyv is segítheti a kutatást. 
 

1. kötet  1886  Nyilvántartókönyv - „Catalogus a budapesti m. kir. 
vinczellérképezde telepén feltalálható összes szőlő- 
és gyümölcsfajokról” 1517. leltári szám 

2. kötet (1902) 1909-
1938 (1945) 

Vendégkönyv - Budapesti M. Kir. Kertészeti 
Tanintézet 

3. kötet 1914 Törzskönyv - M. kir. kertészeti intézmények 1383. 
leltári szám 

4. kötet 1925-1934 Tagnévsor - Okleveles Kertészek Országos 
Egyesülete 3385. leltári szám 

5. kötet 1926-1935 Tagdíjnyilvántartó A-Z - OKOE; 3386. leltári szám 
6. kötet 1919-1930 Iktatókönyv - Országos Pomológiai Bizottság 3387. 

leltári szám  
7. kötet 1930-1933 Iktatókönyv - Országos Pomológiai Bizottság 3388. 

leltári szám 
8. kötet 1933-1937 Iktatókönyv - Országos Pomológiai Bizottság 3389. 

leltári szám 
9. kötet 1947 Faiskolai törzskönyv 1384. leltári szám 
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10. kötet 1948 Engedélyezett gyümölcsösök nyilvántartása. 

  Országos Állami Kertészeti Igazgatóság 1514. 
leltári szám  

11. kötet 1947-1948 Iktatókönyv - Országos Állami Kertészeti 
Igazgatóság 1513. leltári szám 

12. kötet 1948-1949 Iktatókönyv - Országos Állami Kertészeti 
Igazgatóság 1511. leltári szám 

13. kötet 1946-1949  Munkanapló - Magyar Agrártudományi Egyetem 
Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar Budai 
Telep2759. leltári szám 

14. kötet 1949-1951 "Tanszéki napló" - Szőlőművelési tanszék 3151. 
leltári szám 

15. kötet 1929-1948 Lakónyilvántartás A-Z. - Szent Gellért Kollégium 
16. kötet 1948-1949 Lakónyilvántartás A-Z. - Szent Gellért Kollégium 
17. kötet 1949-1950 Lakónyilvántartás A-Z. - Szent Gellért Kollégium 
18. kötet 1949-1950 Lakónyilvántartás A-Z. - Szent Gellért Kollégium 
19. kötet 1950-1953  

 (1956) Lakónyilvántartás A-Z. - Szent Gellért Kollégium 
20. kötet 1966-1976 Vendégkönyv - Gondnokság, Kollégiumi 

elszállásolás. 
21. kötet 1955-1977 Vendégkönyv - Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

4122. leltári szám 
22. kötet 1979-1986  Brigádnapló - Bibliotheca brigád, Központi 

Könyvtár 4124. leltári szám 
 

50/k. Előadásjegyzetek, egyetemi kiadványok kéziratai 
1885-1965 

8 doboz = 0,96 ifm 
 
Az állagban kéziratokat, füzeteket, előadásjegyzeteket, szemináriumi 
dolgozatokat, továbbá egyetemi kiadványok kötetes kéziratait helyeztük el. A 
kéziratokat típusonként csoportosítottuk, a jegyzékben a leltári számokat 
feltüntettük. A leltárkönyv segítségével kutatható. 
 

1. doboz Előadásjegyzetek: 142, 152, 2801. leltári szám (3 kötet)  
Räde Károly „Dísznövény tenyésztés” (É. n.)  
Sokszorosított hallgatói kéziratok. 

2. doboz Előadásjegyzetek: 143-151, 153-155. leltári szám (12 kötet) 
Angyal Dezső „Alakfa vázak” (É. n.), 
„Alakított fák rendszeres metszése” (1894), 
„Gyümölcsészet” (1908); 
Győry István „Borchemia, borkezelés” (É. n.), 
„Technológia” (É . n.) 
„Meteorológiai és klimatológiai jegyzetek” (1905);  
Velich István „Zöldségtermelés”(1905)  
„Konyhakertészet” (É.n.); 
Schilberszky Károly „Pathológia”(1903). Sokszorosított hallgatói 
kéziratok. 
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3. doboz Előadásjegyzetek: 199, 230, 294, 2536, 2962, 3173, 3174, 3411. 
leltári szám  
Ballenegger Róbert „Talaj- és trágyatani jegyzet” (1921);  
Iván József füzetei (1909);  
Győry István „Vegytan” (É. n.);  
Schilberszky Károly „Növénykórtan” (1905); Kórtan (1939/40) 
Unghváry József füzetei (Érdiószeg 1885),  
Mahács Mátyás „Alakfák és törpefák metszése”  
Gergely István hallgató jegyzete (1925) 

4. doboz Dolgozatok: 1102-2415. leltári szám  
Kertészeti tanintézeti és akadémiai hallgatók szemináriumi 
dolgozatai (1927-1940), Diplomaterv (1958), TDK dolgozatok 
(1963, 1965). 

5. doboz Dolgozatok: 2983-3829. leltári szám  
Kertészeti tanintézeti és akadémiai hallgatók szemináriumi 
dolgozatai (1925-1942), Diplomaterv (1955) 

6. doboz 1945-1970 Tanszékek jubileumi évkönyvei 3175-3177. leltári 
szám (3 köt.) Borgazdasági-, Dísznövénytermesztési és 
Dendrológiai-, Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék 

7. doboz 1945-1970 Tanszékek jubileumi évkönyvei 3179-3182. leltári 
szám (5 köt.) Géptani-, Kémiai-,Marxizmus-Leninizmus-, 
Matematika-Fizika-, Növényvédelmi Tanszék 

8. doboz 1945-1970 Tanszékek jubileumi évkönyvei 3189-3190. leltári 
szám (3 köt.) Kerttervezési-, Gyümölcstermesztési-, Faiskolai 
Tanszék 

 
50/l. Disszertációk tézisei 

1966-1991 
1 doboz = 0,12 ifm 

 
Az állagban a disszertációk téziseit gyűjtöttük össze a leltári számok 
sorrendjében. Dobozjegyzék segítségével kutatható. 
 

1. doboz 833-3992.leltári szám + szám nélkül  
Kandidátusi értekezés tézisei 1966-1991 (28 db)  
Akadémiai doktori értekezések tézisei 1971-1990 (8 db) 

 
50/m. Szőlőtörzskönyvek 

1950 
4 doboz = 0,48 ifm 

 
Az állagban különböző borvidékek szőlőtelepeinek minősítései találhatók. Ezek 
géppel kitöltött formanyomtatványok, amelyek tartalmazzák a szőlőterület 
adatait, az új telepítésekre vonatkozó iránymutatásokat és az indoklást.  A 
törzskönyveket az Ampelológiai Intézetben állították ki. Borvidékenként és 
megyénként a községek betűrendjében készült dobozjegyzék segítségével 
könnyen kutatható. 
 

1. doboz  1950 Abaúj-, Borsod-, Fejér-, Heves vármegye 
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2. doboz 1950 Komárom és Veszprém vármegye 
3. doboz 1950 Zala vármegye 
4. doboz 1950 Veszprém vármegye 

 
50/n. Tervrajzok, térképek, térképvázlatok 

1787-1971 
2 doboz, 3 csomó = 0,27 ifm 

 
Az állag darabjait (tervrajzok, térképek, térképvázlatok) formájuk és nagyságuk 
szerint kellett rendeznünk. Számos vázlatos térkép található a Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskola tangazdaságairól (Soroksár, Szigetcsép), továbbá 
szőlőtelepítési tervrajzok különböző tájakról az 1. és 2. dobozban. A jegyzékben 
a leltári számokat is feltüntettük, mert a nehezebb kezelhetőség miatt 
(tekercsek), a leltárkönyv átnézése segítheti a kutatást. 
 

1. doboz 1787-1971 Kerttervek: 136, 358, 958,959, 1710, 1717, 3592, 
4052. leltári szám (8 db),  
Színes metszetes térkép: 3164. leltári szám (1 db) 

2. doboz 1951-1957, 
É. n.  

Színes kertterv: 135. leltári szám (1 db) 
Vázlatos térképek: 1712, 1714, 1715, 3118. leltári 
szám (4 db) - tekercsek 

3. csomó É. n. Telepítési kerttervrajz, „Hungária” jeligével: 3075. 
leltári szám (1 db)  

4. csomó É. n. Francia kerttervek: 3191 -3192. leltári szám (2 db) 
5. csomó 1930-1945  Térképvázlatok gyümölcstermesztő tájakról. 

Kertészeti felügyelőségek összeállításai 683-692. 
leltári szám (10 db) 

 
50/o. Kisebb személyi gyűjtemények A-Z 

1884-1998 
14 doboz = 1,68 ifm 

 
Az állagban kisebb személyi gyűjteményeket különítettünk el a nevek 
betűrendjében. Ide kerültek azok a csekély mennyiségű személyi vonatkozású 
dokumentumok (önéletrajz, életrajz, okirat, kézirat, publikációs jegyzék, 
visszaemlékezés), amelyek személyi fond kialakítását egyelőre nem tették 
lehetővé. Az állag anyagához jegyzék készült. A gyűjtemények egyes 
dokumentumai korlátozottan bocsáthatók a kutatók rendelkezésére. 
 
1. doboz B-F Bacsó Nándor, Balás Géza, Ballenegger Róbert, Balogh 

András, Barabits Fülöp, Baranyai István, Bárdos Kárloly, Barna 
Béla, Bartha Mária, Batta József, Bogdán István, Bognár 
Sándor, Borsos Ferenc, Buchta Viktor, Budai József Csathó 
Géza, Csemiczky István, Cserey Lajos, Csősz Gábor, Diera 
Benő, Dobray Endre, Dobray Endréné Horváth Etelka, 
Domokos (Dorschner) János, Elek Lászlóné, Faust Miklós, 
Fejes Sándor, Fekete Zoltán, Fónod Károly 

2. doboz G-L  Gaucher, Jean; Geday Gusztáv, Gergely István, Gesztelyi 
Ferenc, Grabner Emil, Guoth Miklós, Győry István, Gyúró 
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Ferenc, Hajós Gyula, Halász Bálint, Hatos János, Hegyfoky 
Kabos, Hein János, Hellei (Heller) András, Heykál Ede, Hollósi 
Anna, Horn Ede, Husz Béla, Kadocsa Gyula, Kapuszta János, 
Kárpáti Zoltán, Katona Zsigmond, Keller Gyula, Kerekes 
József, Kerényi Elek, Kocsis Pál, Kolecsányi Kálmán, 
Kosztarab Mihály, Kovács Ferenc, Kozma Pál, Ladoméry 
Endre, Lippay János, Liszka Jenő  

3. doboz M-O Magos Gábor, Magyar Ferenc, Maliga Pál, Mészáros Elek, 
Mészáros József, Mészáros Zoltán, Mészöly Gyula, Micsinai 
László, Mohácsy Péter, Mokry Sámuel, (Rudinai) Molnár 
István, Mőcsényi Mihály, Nádasi Mihály, Nagymihály Antal, 
Nagy Sándor, Nyékes István, Nyéki József, Okályi Iván, Olgyai 
Miklós, Ordódy Mária  

4. doboz P-S Palotai Dénes, Papp János, Patka Vendel, Peregi Sándor, 
Petrovay György, Pohl Ferenc, Profuma Róbert, Rakcsányi 
László, Raymann János, Reőthy Ferenc, Requinyi Géza, 
Rerrich Béla, Schams Ferenc, Schilberszky Károly, Schneider 
József, Sebestyén Andor, Seydelhelm Ernő, Sipos Elek, Sólyom 
Lajos, Somogyi Imre, Stark Adolf 

5. doboz Sz-Z Szabó Jilek Jenő, Szabó Pál, Szalóky István, Szibenliszt Jenő, 
Sziklay Ede, Szilágyi Dezső, Szörényi Mihály, Szundy Jenő, 
Szuróczky Zoltán, Terts István, Tompa Béla, Tost Károly, Tóth 
Ferenc, Tóth Mihály, Tótfalusi Miklós, Tömösközi Mária, 
Ursziny Endre, Unghváry József, Unghváry László, Valkó 
Arisztid, Varsányi Iván, Vas Károly, Vass András, Velich 
Sándor, Villási Pál, Walkó Attila, Zatykó Imre, Zlinszky 
György 

6. doboz  Jámborné Benczúr Erzsébet, Zalainé dr. Kovács Éva 
7. doboz  Bányainé Sándor Júlia 
8. doboz  Bognár Sándor, Bajnok István 
9. doboz  Dávid Sándor 

10. doboz  Halász Bálint iratmásolatai (Szundy Jenő, Szundy Károly, 
Bruder János, Hajdú József, Szalai Ferenc, Somorjai Ferenc 
iratairól)  

11. doboz  Noll Ferenc, id. 
12. doboz  Batta József 
13. doboz  Geaday Gusztáv 
14. doboz  Deák Tibor 
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51. Agrárgazdasági Tanszék 
1977-1980 

1 doboz, 4 kötet = 0,32 ifm 
 
A Tanszék létrejötte szorosan kapcsolódik az Ökonómiai Intézet 
megalakulásához, ugyanis az Intézettel egy időben, annak szervezeti 
egységeként hozták létre az Üzemtani Tanszék Agrár- és Élelmiszergazdasági 
Tanszéki Csoportjából. A Tanszék vezetésére Burger Kálmánné Gimes Anna 
kapott megbízást. A Tanszék az agrárgazdaságtan, a piackutatás, a 
mezőgazdasági jog és a jogismeret című tárgyakat oktatta a Termesztési Kar 
hallgatói számára. 
A Tanszék iratai és a segédkönyvek egyaránt 1977-től maradtak meg, az 
utóbbiak alapján a fond anyaga jól kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1977 2, - 219. tétel 
 1978 5-118. tétel 
 1979 34- 118. tétel 
 1980 5- 191. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1977 + mutató 
2. kötet 1978 + mutató 
3. kötet 1979 + mutató 
4. kötet 1980 + mutató 
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52. Agrometeorológiai Tanszéki Csoport 
1972-1980 

2 doboz, 9 kötet = 0,69 ifm 
 
Éghajlattani, meteorológiai és klimatológiai tárgyat már a Kertészeti 
Tanintézetben is oktatott Győry István. Őt követte meghívott előadóként 1916-
tól Kéthly Antal, az Országos Meteorológiai Intézet asszisztense, akit 1925-
1929 között Hille Alfréd helyettesített. 1929-től 1972. december 31-ig a tantárgy 
előadója Bacsó Nándor volt. A tárgy akkor nyert „önálló” katedrát, amikor 
1967. szeptember 16-án megalakult a Matematika-Fizika-Agrometeorológia 
Tanszék. Néhány év múlva, 1972-ben a tanszék mint „Agrometeorológiai 
Csoport” a Termesztési Karhoz tartozó Talajtani Tanszékhez került. Ettől 
kezdve ténylegesen is önállóan működött. Vezetője 1973. január 1-jétől 
Szuróczky Zoltán lett. 
A tanszéki csoport iratai szinte hiánytalanul megmaradtak, a segédletek alapján 
könnyen kutathatók. Az 1970-1972 közötti időszakra vonatkozó iratanyag a 65. 
fondban került elhelyezésre. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1972 4- 191. tétel 
 1973 2-218. tétel + nem iktatott 
 1974 36- 191. tétel 
 1975 4-191. tétel 
 1976 2- 191. tétel 

2. doboz 1977 4- 191. tétel 
 1978 5-191. tétel 
 1979 2- 232. tétel 
 1980 5-232. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1972 + mutató 
2. kötet 1973 + mutató 
3. kötet 1974 + mutató 
4. kötet 1975 + mutató 
5. kötet 1976 + mutató 
6. kötet 1977 + mutató 
7. kötet 1978 + mutató 
8. kötet 1979 + mutató 
9. kötet 1980 + mutató 
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53. Borászati Tanszék 
1954 -1987 

6 doboz, 13 kötet = 1,37 ifm 
 
A Kárpát-medencében a szőlő- és bortermelés ősi hagyományokkal rendelkezik. 
A magyarországi mezőgazdasági termelésben az ágazatnak rendkívül fontos 
szerepe volt évszázadokon keresztül. Így érthető, hogy a szőlészeti és borászati 
ismereteket hazánkban már mintegy kétszáz éve oktatják felső szinten is. 
 Entz Ferenc 1860-ban szervezte meg a hazai szőlészeti és borászati 
szakoktatást a Vincellér- és Kertészképző Gyakorlati Tanintézetben. 1892-ben 
pedig az Ampelológiai Intézet szervezésében indult meg a Felsőbb Szőlő- és 
Borgazdasági Tanfolyam, ahol egyéves képzés keretében felsőfokú képesítést 
lehetett szerezni.  
Az intézet kutatói és egyben a tanfolyam neves tanárai voltak: Pálinkás Gyula, 
Requinyi Géza, Soós István és Rakcsányi László. 1943-ban a Kertészeti 
Akadémia átszervezésekor, a tanfolyam beolvadásával, alakult meg a 
Borgazdasági Tanszék. 1948-tól a Ménesi úti „D” épületben működik, 1972-ben 
a karosításkor a Tartósítóipari Karhoz került. A tanszék vezetője 1943-1952-ig 
Requinyi Géza, 1952-1959-ig Soós István, 1959-ben megbízással Scholtz Albin, 
1959-1967-ig Rakcsányi László és 1967-1991-ig Kádár Gyula volt. 
Tanszéki iratok csak az 1960-as évektől maradtak fenn. Ebből az évtizedből 
erősen hiányosan, az 1970-es évektől nagyobb mennyiségben. Az iratanyag 
korabeli iktatókönyvekkel és mutatókkal könnyen kutatható. 
 

Iratok 
 

1.doboz 1962 92, 103. szám + nem iktatott 
 1963 7 - 32. szám 
 1964 115, 150. szám 
 1965  12-174. szám 
 1966 51. szám 
 1967 67-200. szám + nem iktatott 
 1969 138-158. szám 
 1970 34-169. szám 
 1971 34, 118, 123. szám 

2. doboz 1972 2-241. tétel 
 1973 5- 191. tétel 
 1974 5- 191. tétel 

3. doboz 1975  13-147. tétel 
 1976 1- 191. tétel 

4. doboz 1977 4- 217. tétel 
 1978 2-191. tétel 

5. doboz 1979 4-, 218. tétel 
 1980 2- 218. tétel 

6. doboz 1981-
1984, 
1986-
1987 

86. tétel 
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Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1954-1965 (50. szám) 
2. kötet 1965 (51. szám)-1966 
3. kötet 1967-1968 
4. kötet 1969-1970 
5. kötet 1971-1972 
6. kötet 1973-1974 
7. kötet 1975 + mutató 
8. kötet 1976 + mutató 
9. kötet 1977 + mutató 

10. kötet  1978 + mutató 
11. kötet 1979 + mutató 
12. kötet 1980 + mutató 

 
Mutatók 

 
1. kötet 1967, 1971-74  
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54. Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék 
1954-1980 

10 doboz, 21 kötet = 1,85 ifm 
 
Első jogelőd intézményünknél, már Entz Ferenc oktatott dísznövénytermesztési 
és kertesítési ismereteket. A tárgy tanítása - a szőlő és gyümölcstermesztés 
nagyobb jelentősége miatt - egy ideig szünetelt. A filoxéra vészt követően az 
1890-es években azonban a figyelem, a zöldségtermesztés mellett, a 
dísznövénytermesztés felé is irányult. A Dísznövénytermesztési és Dendrológiai 
Tanszék 1939-ben, az akadémia időszakában létesült. 1972-ben a Termesztési 
Karhoz került.  
A tantárggyal kapcsolatos oktató- és kutatómunkához kapcsolódott az 
Arborétum és a „Budai Kísérleti Tér”. Az Arborétum a tanintézet első 
létesítményeinek egyike volt, amelynek telepítését Räde Károly fejezte be 1894-
ben. A 4 1/4 kat. holdas területen angolpark szerűen, növényrendszertani 
csoportosításban rendezték el a dendrológia oktatásához szükséges 
demonstrációs anyagot.  
A háború során a növények egy része megsérült vagy megsemmisült, ezért 
1949-ben kipótolták az állományt. Ugyancsak a tantárgy oktatását és a kutatást 
segítette a Gellérthegy oldalában létesített, „kísérleti tér”-nek, vagy 
„díszkertészeti üzem”-nek nevezett, Räde Károly által tervezett üvegháztelep. 
1967-ben az akkorra már korszerűtlenné vált Budai Kísérleti Teret 
megszüntették, növényanyagát a soroksári tangazdaságba vitték.  
A dísznövénytermesztési tárgy előadói voltak Räde Károly (1894-1913), 
Kolecsányi Kálmán (1913-1923), Petrányi Ferenc (1923-1935), Domokos János 
(1935-1939, 1943-1945) és Ludányi Antal (1939-1943). A díszfák, díszcserjék, 
évelő dísznövények tananyagot előadta Räde Károly (1894-1910), Kolecsányi 
Kálmán (1913-1923), Magyar Gyula (1923-1933) és Domokos János (1933-
1945). A tanszék vezetője 1945-1948-ig Gesztelyi (Lerf) Ferenc, 1948-1969-ig 
Domokos János, 1969-től pedig Nagy Béla volt. 
Az 1950-es évek közepétől szinte a teljes tanszéki irattár megmaradt. Az 1950-
es évek iratai egyenkénti átnézéssel, az 1960-as évektől meglévő iratok pedig a 
segédletekkel kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1954 20-557. szám + nem iktatott 
 1955 4-895. szám + nem iktatott 
 1956 139-853. szám + nem iktatott 
 1957 24-699. szám + nem iktatott 
 1958 15-482. szám + nem iktatott 
 1959 3-527. szám + nem iktatott 

2. doboz 1960 4-510. szám + nem iktatott 
 1961 4-546. szám + nem iktatott 

3. doboz 1962 23-478. szám + nem iktatott 
 1963 7-512. szám + nem iktatott 

4. doboz 1964 48-548. szám + nem iktatott 
 1965 17-422. szám 
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 1966 2-377. szám + nem iktatott 
 1967 22-451. szám 

5. doboz 1968 14-418. szám 
 1969 9-291. szám 

6. doboz 1970 8-247. szám 
 1971 3-282. szám 

7. doboz 1972 2-177. tétel 
 1973 4- 218. tétel 

8. doboz 1974 5-191. tétel 
 1975 2-177. tétel 
 1976 4,- 191. tétel 

9. doboz 1977 4- 191. tétel + nem iktatott 
 1978 2- 191.tétel 
 1979 2- 191. tétel + nem iktatott 

10. doboz 1980 1-242. tétel + nem iktatott 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1964-1966  9. kötet 1974 + mutató 
2. kötet 1967 + mutató 10. kötet 1975 + mutató 
3. kötet 1968 + mutató 11. kötet 1976 + mutató 
4. kötet 1969  12. kötet 1977 + mutató 
5. kötet 1970 + mutató 13. kötet 1978 + mutató 
6. kötet 1971  14. kötet 1979 + mutató 
7. kötet 1972 + mutató 15. kötet 1980 + mutató 
8. kötet 1973 + mutató   

 
Mutatók 

 
1. kötet 1960 
2. kötet 1961 
3. kötet 1962 
4. kötet 1964 
5. kötet 1965 
6. kötet 1966 
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55. Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszéki Csoport  
1971-1987 

7 doboz, 6 kötet = 1,14 ifm 
 
A Csoport személyzete és eszközei a Tartósítóipari Szak felállításakor (1970) 
kerültek az Élelmiszeripari Főiskolától a Kertészeti Egyetem állományába. Az 
Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszéki Csoport hivatalos 
megszervezésére 1971. szeptember 1-jével került sor, az Élelmiszertechnológiai 
és Mikrobiológiai Tanszék keretén belül. 
 A Csoportot 1972. július 31-i hatállyal a Géptani (1974-től Műszaki) 
Tanszékhez csatolták, ahonnan 1977-ben a Tartósítóipari Karon ugyanebben az 
évben megszervezett Matematika-Fizika-Művelettani Tanszékhez került. 
 A Csoportot 1973 decemberéig Fábry György, ezt követően 1977-ig Bodolai 
Imre irányította. 1978-ban egy rövid ideig Kiss Lászlóné, majd még ugyanettől 
az évtől Szabó Zoltán vezette a Csoportot, aki egyben a Matematika-Fizika-
Művelettani Tanszék vezetője is volt. 
A Csoport megalakulásától kezdve önálló iktatást folytatott. Az iktatókönyvek 
tanúsága szerint 1971 szeptembere és 1975 decembere között folyamatosan 
iktatták az iratokat, s csak 1976-tól tértek át az évenként újrakezdődő sorszámos 
iktatásra. Az iratok 1972-től megmaradtak, s a hiánytalan segédkönyvek 
segítségével jól kutathatók. 
 

Iratok 
 
1. doboz 1972 2- 191. tétel + nem iktatott 
2. doboz 1972 Nem iktatott 
3. doboz 1973 5-217. tétel + nem iktatott 
 1974 2-91. tétel + nem iktatott 
4. doboz 1975 4-191. tétel + nem iktatott 
5. doboz 1976 2- 218. tétel + nem iktatott 
 1977 2- 191. tétel 
6. doboz 1978 2- 218. tétel + nem iktatott 
 1979 2-238. tétel + nem iktatott 
7. doboz 1981-1987 86. tétel 
 
 
 
 
 
 

Iktatókönyvek Mutatók 
1. kötet 1971-1975 1. kötet 1972-1974 
2. kötet 1976 + mutató   
3. kötet 1977 + mutató   
4. kötet 1978 + mutató   
5. kötet 1979 + mutató   
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56. Élelmiszerkémiai Tanszéki Csoport 
1964-1980 

3 doboz, 7 kötet = 0,71 ifm 
 
A tanszék jogelődje a Felsőfokú Élelmiszeripari Technikumban működő 
Élelmiszerkémiai Tanszéki Csoport. A Kertészeti Egyetem megalakulása után a 
Tartósítóipari Karhoz került. Ekkor költözött át az Izabella utcából a Somlói 
útra.  
A tanszékvezető 1972-1990 között Gasztonyi Kálmán volt. Az 
Élelmiszerkémiai Tanszéki Csoport iratai 1971-től állnak rendelkezésre, eleinte 
iktató- és mutatókönyv, 1977-től csak mutatókönyv segítségével kutathatók. 
A tanszéki iktatókönyv első kötete az élelmiszeripari technikumi korszakra 
vonatkozik, iratok nem voltak mellette. 1973-ig 9001-gyel kezdődő számkeretes 
rendszert használtak, akkor áttértek az 1-gyel kezdődő sorszámok iktatásra. 
 

Iratok 
 
1. doboz 1971 9059-9102. szám + nem iktatott 
 1972 4-. tétel 
 1973 2-177. tétel 
 1974 5- 121, tétel 
 1975 6-, 177. tétel 
2. doboz 1976 4- 191. tétel 
 1977 1-,218. tétel 
 1978 2-177. tétel 
3. doboz 1979 1-218.tétel 
 1980 4-, 218. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1964-1972. aug. 23. + mutató 5. kötet 1978 
2. kötet 1972. aug. 31.-1975 + mutató  6. kötet 1979 
3. kötet 1976 + mutatólapok   
7. kötet 1980   
4. kötet 1977   
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57. Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék 
1964-1980 

3 doboz, 11 kötet = 0,91 ifm 
 
A tanszék jogelőd intézményei közül az elsőt Győry István, a Kertészeti 
technológia előadója alapította. Őt követte a tárgy oktatásában Buchta Győző és 
Szabó Béla. A Kertészeti Technológia Tanszék 1939-ben alakult, nevét többször 
megváltoztatták (1945: Kertészeti és Szőlészeti Technológiai, 1949: Kertészeti 
Technológiai, 1952: Kert és Szőlőgazdaságtani, majd ismét Kertészeti 
Technológiai Tanszék).  
1959-ben állították fel az Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszéket, 
amelyhez 1970-ben csatlakozott a második jogelőd, a Felsőfokú Élelmiszeripari 
Technikum Mikrobiológiai Tanszéke. Az így kibővült intézmény a 
Tartósítóipari Karhoz került. (A Mikrobiológiai Tanszéki Csoport 1980-ban 
kivált. Ld. 67. fond!) A tanszék vezetője 1939-1959-ig Szabó Béla, 1959-1967-
ig Vas Károly, 1967-1985-ig Almási Elemér volt. 
Tanszéki iratok az 1960-as évek elejétől kisebb-nagyobb hiányokkal maradtak 
fenn. Az 1970-es évektől szinte teljes sorozatokkal rendelkezünk. 1967-től az 
anyag iktató- és mutatókönyvvel egyaránt jól kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1964 22-513. szám 
 1967 156, 365, 370, 390. szám + nem iktatott 
 1968 Nem iktatott 
 1969 14/a, 18/a, 227, 230, 262. szám  
 1969 Nem iktatott 
 1970 37-223. szám 
 1970 Nem iktatott 
 1971 3-196. szám + nem iktatott 

2. doboz 1972 1- 218. tétel 
 1974 4-218. tétel + nem iktatott 
 1975 5-217.tétel + nem iktatott 
 1976 4-218. tétel 
 1977 1-217. tétel 

3. doboz 1978 2- 217. tétel 
 1979 2- 217. tétel + nem iktatott 
 1980 1- 238. tétel 
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Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1967 + mutató 
2. kötet 1968 + mutató 
3. kötet 1970-1971  
4. kötet 1972 + mutató 
5. kötet 1974 + mutató 
6. kötet 1975 + mutató 
7. kötet 1976 + mutató 
8. kötet 1977 + mutató 
9. kötet 1978 + mutató 

10. kötet 1979 + mutató 
11. kötet 1980 + mutató 
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58. Faiskolai Termesztési Tanszék 
1954-1980 

18 doboz, 8 kötet = 2,56 ifm 
 
Faiskolai termesztést már a jogelőd intézményekben is oktattak, először a 
termesztési tárgyakhoz, később a termesztési tanszékekhez (gyümölcs-, zöldség-
szőlőtermesztés) kapcsolódva. A Faiskolai Termesztési Tanszék 1952. 
szeptember 1-jén alakult, személyi állománya részben a Gyümölcstermesztési 
Tanszékből vált ki.  
A tanszék profiljába nem tartozott az összes kertészeti növény ismertetése, csak 
a gyümölcs, díszfa, díszcserje és az évelő virágok üzemi szaporítási elvének, 
illetve szaporítóanyaguk termesztésnek oktatása. 1972-ben a tanszéket a 
Termesztési Karhoz sorolták. A tanszék vezetője 1952-1983 között Probocskai 
Endre volt. 
A Faiskolai Termesztési Tanszék iratai szinte a kezdetektől, 1954-től 
rendelkezésre állnak, kivéve az 1980. év iratanyagát. A tanszéki iratokhoz csak 
1972-től vannak meg a korabeli segédkönyvek, ezért az első két évtized anyaga 
egyenkénti átnézéssel kutatható. 
 

58/a. Iktatott iratok 
1954-1980 

16 doboz, 8 kötet = 2,32 ifm 
 

1. doboz 1954 2-431. szám 
 1955 58-402. szám  

2. doboz 1956 2-341. szám  
 1957 1-266. szám  
 1958 1-391. szám  

3. doboz 1959 2-380. szám 
 1960 4-510. szám  

4. doboz 1961 1-532. szám 
5. doboz 1962 3-594. szám 
6. doboz 1963 1-505. szám  
7. doboz 1964 15-609. szám  

 1965 203-498. szám  
8. doboz 1966 1-576. szám 
9. doboz 1967 13-436. szám 

10. doboz 1968 252, 256, 349, 381. szám  
 1969 40-384. szám  

11. doboz 1970 1-400. szám  
12. doboz 1971 2-416. szám 
13. doboz 1972 2- 191. tétel + tételszám nélküli iktatott (39, 77, 87, 

161, 298. szám)  
 1973 2-218, tétel + tételszám nélküli iktatott (13-3, 

88.szám)  



 127

 
14. doboz 1974 2-191. tétel + tételszám nélküli iktatott (48, 347. 

szám)  
 1975 2-, 218. tétel +tételszám nélküli iktatott (75-2, 220-

2, 242, 337. szám) 
 1976 1-191. tétel + tételszám nélküli iktatott (7, 10. 

szám) 
15. doboz 1977 1-191. tétel +tételszám nélküli iktatott (81. szám) 

 1978 2- 218. tétel 
16. doboz 1979 2- 218. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1972 + mutató 
2. kötet 1973 + mutató 
3. kötet 1974 + mutató 
4. kötet 1975 + mutató 
5. kötet 1976 + mutató 
6. kötet 1977 + mutató 
7. kötet 1978 + mutató 
8. kötet 1979 + mutató 

 
58/b. Vegyes iratok 

1955-1980 
2 doboz = 0,24 ifm 

 
1. doboz 1955-1968 
2. doboz 1970-1980 
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59. Gyógynövénytermesztési Tanszéki Csoport 
1970-1980 

2 doboz, 10 kötet = 0,74 ifm 
 
Gyógynövénytermesztési ismereteket kezdetben Entz Ferenc, mint orvos adott 
elő, később a tárgyat meghívott előadók oktatták. Ezután a Zöldségtermesztési 
Tanszéken belül fokozatosan önállósult a Gyógynövény-termesztési Csoport. 
A gyógy-, fűszer- és illóolajos növények külön oktatását Kerekes József kezdte 
el 1952-től, s ő lett a megalakult új szervezeti egység első vezetője is. 1973-ban 
Hornok László vette át a csoport vezetését, aki 1983-tól 1990-ig már 
tanszékvezetőként töltötte be tisztségét. 
A csoport működését csekély mennyiségű, de majdnem teljes sorozatban 
megmaradt iratanyag dokumentálja. Iktató- és mutatókönyvek segítségével 
könnyen kutatható. 
 

Iratok 
 
1. doboz 1970 5-52. szám 
 1971 27, 28, 50, 52, 60, 78, 79. szám 
 1972 14-218.tétel 
 1973 4- 218. tétel 
 1974 5-171. tétel 
 1975 2-191. tétel 
2. doboz 1976 2-218. tétel 
 1977 2-177. tétel 
 1978 2- 112. tétel 
 1979 9-176. tétel 
 1980 10- 191. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1970-1971 
2. kötet 1972 + mutató 
3. kötet 1973. jan. 2. - dec. 21. + mutató 
4. kötet 1973. dec. 3. - 1974 + mutató 
5. kötet 1975 + mutató 
6. kötet 1976 + mutató 
7. kötet 1977 + mutató 
8. kötet 1978 + mutató 
9. kötet 1979 + mutató 

10. kötet 1980 + mutató 
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60. Gyümölcstermesztési Tanszék 
1946-1987 

10 doboz, 11 kötet = 1,75 ifm 
 
A jogelőd intézményekben Entz Ferenc (1853-1876), rudinai Molnár István 
(1876-1891), Angyal Dezső (1892-1919) tanította a gyümölcstermesztést. 1920-
ban a gyümölcstermesztés előadójává Mohácsy Mátyást nevezték ki. 1939-ben a 
Kertészeti Akadémia megalapításakor létrehozott első tíz hivatalos tanszék 
között a Gyümölcstermesztési Tanszék is helyet kapott, amelynek Mohácsy 
Mátyás lett a vezetője. 1942-ben a Tanszék kettévált.  
A Horn János vezette Általános Gyümölcstermesztési Tanszék a 
gyümölcstermesztési alapismereteket, a faiskolai termesztést és a 
gyümölcsfatelepítést; a Mohácsy Mátyás irányításával működő Különleges 
Gyümölcstermesztési Tanszék az egyes gyümölcsfajok termesztését, illetve a 
pomológiát oktatta.  
Horntól 1946-ban Okályi Iván vette át a Tanszék vezetését. Mohácsy 1949. 
december 31-i nyugdíjba vonulását követően a két tanszék újraegyesült. Az így 
létrejött Gyümölcstermesztési Tanszék vezetésére Okályi kapott megbízást. 
Okályit Probocskai Endre (1957-1959), Porpáczy Aladár (1959-1963), Boros 
Rezső (1963-1968), majd Gyuró Ferenc (1969-től) követte a Tanszék élén. 
Az Általános, illetve a Különleges Gyümölcstermesztési Tanszékek anyagaiból 
csak néhány irat (hallgatói névsor, az oktatók falitábláinak jegyzéke, illetve 
gyakorlati szigorlati kérdések jegyzéke) maradt meg az 1940-es évek végéről.  
A Gyümölcstermesztési Tanszék iratai 1954-től szórványosan, 1972-től 
jelentősebb mennyiségben maradtak ránk; az 1956-os év iratai teljesen 
hiányoznak.  
A Tanszéken 1968-tól 1975-ig gyűjtőszámos-alszámos rendszerben iktattak, 
1976-ban visszatértek a sorszámos iktatásra. Iktató- és mutatókönyvek csak 
1967-től állnak a rendelkezésünkre; az ezt megelőző évek anyaga egyenkénti 
átnézéssel kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1946-1951 Nem iktatott 
 1950 180, 636. szám 
 1954 307, 379, 758. szám 
 1955 229, 391. szám 
 1957 10, 46, 141. szám 
 1958 Nem iktatott 
 1959 73, 160, 185, 207. szám 
 1960 61, 136. szám 
 1961 28, 251, 273. szám + nem iktatott 
 1962 107, 108, 319. szám + nem iktatott 
 1963 31-311. szám + nem iktatott 
 1964 11-78. szám 
 1965 321. szám + nem iktatott 
 1966 85, 147, 347. szám + nem iktatott 
 1967 66- 266. szám + nem iktatott 
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 1968 4, 8, 9, 38. szám + nem iktatott 
 1969 10-17. szám 
 1970 11- 24. szám 

1. doboz 1971 2, 5, 24. szám 
2. doboz 1972 2-218. tétel + nem iktatott 
3. doboz 1973 4- 241. tétel 
4. doboz 1974 2-241. tétel 

 1975 2- 218. tétel 
5. doboz 1976 2-243. tétel 
6. doboz 1977 2-219. tétel 
7. doboz 1978 2-191. tétel 
8. doboz 1979 2- 243. tétel 
9. doboz 1980 1-243. tétel 

10. doboz 1981-1987 86. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1967-1971 
2. kötet 1972 + mutató 
3. kötet 1973 + mutató 
4. kötet 1974 + mutató 
5. kötet 1975 
6. kötet 1976 + mutató 
7. kötet 1977 + mutató 
8. kötet 1978 + mutató 
9. kötet 1979 + mutató 

10. kötet 1980 + mutató 
 

Mutató 
 

1. kötet 1968 
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61. Idegennyelvi Lektorátus 
1954-1980 

8 doboz, 11 kötet = 1,51 ifm 
 
Az 1940-es évek végén végrehajtott egyetemi reform vezette be Egyetemünk 
elődintézményében az orosz nyelv rendszeres oktatását. Az Agrártudományi 
Egyetemen 1950-ben alapították meg az Orosz Lektorátust, amelynek az oktatói 
a Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar hallgatóit is tanították. 1952-ben a 
Központi Lektorátuson belül kari Orosz Nyelvi Lektorátus alakult. 
 A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola önállóvá válása (1953) a nyelvoktatás 
szervezetére is hatással volt: 1954 őszén megalakult az önálló főiskolai 
Idegennyelvi Lektorátus. 1954-ben a tanterv is módosult: bevezették a német és 
angol nyelv fakultatív oktatását.  
1960-tól két idegen nyelvet tanítottak kötelezően, az I. és II. évfolyamon az 
oroszt, a III. és IV. évfolyamon az angol, francia és német valamelyikét. A karok 
megalakulásakor (1972) az egyetemi tanács a Lektorátust a Termesztési Kar 
szervezeti egységeihez sorolta. A Lektorátust 1978. július 31-ig Muha István, 
augusztus 1-jétől Tóth Attila vezette. 
Az önálló Lektorátusnak megalakulásától kezdve maradtak fenn iratai, bár az 
1954-1971 közötti időszak dokumentumai meglehetősen hiányosak, három év 
(1957, 1961, 1968) iratai pedig teljesen hiányoznak. 1954-től az iktatókönyvek 
is rendelkezésünkre állnak, s az 1967-től meglévő mutatókkal kiegészülve jól 
kutathatóvá teszik az anyagot. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1954 3- 64. szám 
 1955 12-96. szám 
 1956 69-98. szám 
 1958 61- 75. szám 
 1959 28- 93. szám 
 1960 21, 22, 45. szám 
 1962 29- 134. szám 
 1963 29- 158. szám 
 1964 1- 158. szám 
 1965 9, 24, 25, 90, 124, 125. szám + nem iktatott 
 1966 7, 8, 19, 72. szám 
 1967 1, 5, 45. szám 
 1969 4, 33, 42, 96. szám 
 1970 2- 37. szám 
 1971 33, 62. szám 

2. doboz 1972 2- 218. tétel 
 1973 2- 218. tétel 

3. doboz 1974 2- 191. tétel 
4. doboz 1975 2-217. tétel 
5. doboz 1976 2- 217. tétel 
6. doboz 1977 2- 217. tétel 

 1978 2- 217. tétel 
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7. doboz 1979 2- 191. tétel 
8. doboz 1980 2- 217. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1954-1966 
2. kötet 1967-1971 + mutató 
3. kötet 1972 + mutató 
4. kötet 1973 + mutató 
5. kötet 1974 + mutató 
6. kötet 1975 + mutató 
7. kötet 1976 + mutató 
8. kötet 1977 + mutató 
9. kötet 1978 + mutató 

10. kötet 1979 + mutató 
11. kötet 1980 + mutató 
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62. Kémiai Tanszék 
1947-1980 

6 doboz, 16 kötet = 1,40 ifm 
 
Bár Entz Ferenc egyik legfontosabbnak tartotta és oktatta is a kémiát, a kémia 
módszeres oktatása 1894-ben, a Kertészeti Tanintézet megalakulásakor vette 
kezdetét. A tárgy előadója Győry István volt, 1922-től Ballenegger Róbert 
folytatta az oktatást, ő lett az 1939-ben alakult Talajtani és Vegytani Tanszék 
vezetője. Állását kisebb-nagyobb megszakításokkal 1949-ig betöltötte. 
A Talajtani-Kémiai Tanszék vezetését ekkor Fekete Zoltán vette át. 1952-ben a 
Kémiai Tanszék önállóvá vált. A tanszék vezetője 1952-1960 között Terts 
Margit, 1960-1964-ig Gömbkötő Géza, 1964 szeptemberétől Pais István volt. 
Az 1947-1970 közötti időszak tanszéki iratai kisebb-nagyobb hiányokkal 
maradtak meg. Az első bő évtized anyagai egyenkénti átnézéssel kutathatók. 
Iktatókönyvek 1959-től, mutatók 1978-tól állnak rendelkezésre. 
 

Iratok 
 
1. doboz 1947 7, 23. szám 
 1948 1-23. szám + nem iktatott 
 1949 72. szám + nem iktatott 
 1950 5-79. szám + nem iktatott 
 1951 1-78. szám + nem iktatott 
 1952 4-86. szám + nem iktatott 
 1953 162-228. szám + nem iktatott 
 1954 89, 98, 178. szám + nem iktatott 
 1955 19- 150. szám + nem iktatott 
 1956 107, 139, 150, 175, 193. szám 
 1957 84, 105. szám 
 1958 18, 76, 79, 88. szám + nem iktatott 
 1959 1- 125. szám + nem iktatott 
2. doboz 1960 1- 85. szám + nem iktatott 
 1961 5- 140. szám 
 1962 10-166. szám + nem iktatott 
 1963 6-, 122. szám + nem iktatott 
 1964 58, 182. szám + nem iktatott 
 1967 112, 337. szám 
3. doboz 1970 157, 176, 181. szám 
 1971 61-240. szám + nem iktatott 
 1972 2-92. tétel 
 1973 2-218. tétel 
 1974 2- 191. tétel 
4. doboz 1975 2-191. tétel + nem iktatott 
 1976 2-217. tétel + nem iktatott 
5. doboz 1977 4- 217. tétel 
 1978 2- 191. tétel + nem iktatott 
6. doboz 1979 1-217. tétel + nem iktatott 
6. doboz 1980 5-191. tétel + nem iktatott 
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Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1959-1966 („elküldött” iratok) 
2. kötet 1959-1966 („érkezett” iratok) 
3. kötet 1967 
4. kötet 1968 
5. kötet 1969 
6. kötet 1970 
7. kötet 1971 
8. kötet 1972 
9. kötet 1973 

10. kötet 1974 
11. kötet 1975 
12. kötet 1976 
13. kötet 1977 
14. kötet 1978 + mutató 
15. kötet 1979 + mutató 
16. kötet 1980 + mutató 
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63. Konzervtechnológiai Tanszéki Csoport 
1972-1980 

3 doboz, 9 kötet = 0,81 ifm 
 
A Konzervtechnológiai Tanszéki Csoport azon szervezeti egységek egyike, 
amelyek 1970-ben az Élelmiszeripari Főiskoláról kerültek át a Kertészeti 
Egyetem újonnan létesített Tartósítóipari Szakára. A Csoportot az 
Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszékhez csatolták; ez a szervezeti 
tagolódás a Tartósítóipari Kar megalakulása (1972) után is megmaradt.  
A Csoport a konzervipari technológia, a tartósítóiparok, s választhatóként a 
szaktechnológia c. tárgyakat oktatta. A Csoportot 1975 nyaráig Gyönös Károly, 
ezt követően Vukov Konstantin vezette. 
A Csoport külön iktatást folytatott, de sajnos az első két évből sem irat, sem 
segédkönyv nem maradt fenn. A Csoport iratai 1972-től folyamatosan meg 
vannak, s az ekkortól szintén hiánytalan segédkönyvek segítségével jól 
kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1972 2- 171. tétel 
 1973 2-121. tétel + nem iktatott 
 1974 5- 191. tétel 
 1975 5-191. tétel + nem iktatott 

2. doboz 1976 5- 191. tétel + nem iktatott 
 1977 13- 191. tétel + nem iktatott 
 1978 5- 191. tétel + nem iktatott 

3. doboz 1979 5- 118. tétel + nem iktatott 
 1980 10- 177. tétel + nem iktatott 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1972 
2. kötet 1973 + mutató 
3. kötet 1974 + mutató 
4. kötet 1975 + mutató 
5. kötet 1976 + mutató 
6. kötet 1977 + mutató 
7. kötet 1978 + mutató 
8. kötet 1979 + mutató 
9. kötet 1980 + mutató 
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64. Marxizmus-Leninizmus Tanszék 
1957-1980 

10 doboz, 11 kötet = 1,75 ifm 
 
A magyar felsőoktatási intézményekben 1949-ben, az első szocialista egyetemi 
reform vezette be a marxista-leninista tárgyak oktatását. Ugyanebben az évben 
alakult meg a Pázmány Péter Tudományegyetemen (a későbbi ELTE-en) az első 
Marxizmus-Leninizmus Tanszék; ez az ún. Központi Tanszék volt a felelős az 
összes egyetem és főiskola marxizmus-leninizmus oktatásáért.  
Az Agrártudományi Egyetemen 1951-ben alakult meg a Marxizmus-Leninizmus 
Tanszék. 1954-ben ebből vált ki a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola 
Marxizmus-Leninizmus Tanszéke, amely 1957-ig, a Kertészeti és Szőlészeti 
Főiskola Marxizmus-Leninizmus Tanszékének megalakulásáig a Főiskolán is 
ellátta az ideológiai tárgyak oktatását.  
Az 1960-as évek közepén megindult szakosodás eredményeképpen az évtized 
végére a Tanszéken filozófia, politikai gazdaságtan és tudományos szocializmus 
szakcsoport alakult. A Tanszéket megalakulásától Pillis Pál vezette. 
A tanszéki iratok az 1957-1961 közötti időszakból – kevés kivétellel – 
hiányoznak; 1962-től azonban kisebb hiányokkal, folyamatos sorozatot 
alkotnak. Az iktatókönyvek a Tanszék megalakulásától fennmaradtak. Ezek, 
illetve az 1967-től meglévő mutatók alapján az anyag jól kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1960 35. szám + nem iktatott 
 1962 31- 179. szám + nem iktatott 
 1963 4-142. szám + nem iktatott 
 1964 29, 84. szám + nem iktatott 
 1965 2- 121. szám + nem iktatott 
 1966 1-118. szám 

2. doboz 1967 2-120. szám 
 1968 27-156. szám + nem iktatott 
 1969 4-138. szám + nem iktatott 

3. doboz 1970 3-126. szám + nem iktatott 
 1971 5-166. szám 

4. doboz 1972 2- 171. tétel 
 1973 1-217. tétel 

5. doboz 1974 1-218. tétel 
6. doboz 1975 2-177. tétel 
7. doboz 1976 2-191. tétel 
8. doboz 1977 5- 217. tétel 
9. doboz 1978 2- 231. tétel 

10. doboz 1979 2-171. tétel 
 1980 2-191. tétel 
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Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1957-1966 
2. kötet 1967-1971 + mutató 
3. kötet 1972 + mutató 
4. kötet 1973 + mutató 
5. kötet 1974 + mutató 
6. kötet 1975 + mutató 
7. kötet 1976 + mutató 
8. kötet 1977 + mutató 
9. kötet 1978 + mutató 

10. kötet 1979 + mutató 
11. kötet 1980 + mutató 
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65. Matematika - Fizika Tanszéki Csoport 
1961-1980 

4 doboz, 14 kötet = 1,18 ifm 
 
A matematikát és fizikát, mint önálló tárgyat 1945 után kezdték oktatni az 
agráregyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karán. 1954-ig külön, 1954-
1961 között pedig közös tantárgyként. Első előadója Bányainé Sándor Julianna 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Matematika-Fizika Tanszékének oktatója 
volt. Az 1961/62. tanévtől a két tárgyat ismét különválasztották.  
1963-ban Bányainé Sándor Juliannát a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola saját 
állományába vette át. Következő lépésként újabb előadókat vettek fel, 
megalakítva ezzel a matematika-fizika oktatócsoportot. 1967. szeptember 16-án 
megalakult a Matematika-Fizika Agrometeorológiai Tanszék, egységbe foglalva 
így a külön részlegek keretében oktatott tantárgyakat. A tanszék vezetője Bacsó 
Nándor lett. 
1972 májusában az egységes oktatási célok megvalósítása érdekében 
mindhárom egyetemi szak matematikai, fizikai képzését az újonnan felállított 
Matematika-Fizika Tanszékre bízták.  
Augusztus 1-jén az Agrometeorológia kivált az új szervezeti egységből és a 
Talajtani Tanszékhez kapcsolódott. Ugyancsak a tanszék oktatta az 
Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszéki Csoport fizika és 
műszerenciklopédia tantárgyait. A „B” épületből az Izabella utcába költöztetett 
tanszék vezetője Bányai Györgyné lett.  
Az 1977-es átszervezés eredményeként az Élelmiszeripari Gépek és Műveletek 
Tanszéki Csoport, és a Matematika-Fizika Tanszék összevonásával a 
Tartósítóipari Karon létrehozták a Matematika-Fizika-Művelettani Tanszéket. 
Ehhez két szervezeti egység tartozott: a Matematika-Fizika Tanszéki csoport és 
az Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszéki csoport. Az előbbi vezetője 
Bányai Györgyné volt. 
A matematika és a fizika oktatását végző tanár, illetve tanszéki csoport iratai 
1970-től szinte hiánytalanul rendelkezésre állnak, a segédkönyvek segítségével 
könnyen kutathatók. Mivel Bányai Györgyné már 1961-től vezetett 
iktatókönyvet, az oktatásra vonatkozó korábbi iratok, a segédletek alapján, más 
fondokban visszakereshetők. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1970 4-132. szám + nem iktatott 
 1971 6-110. szám + nem iktatott 
 1972 MFA:1-191. tétel, MF: 5, 17, 34, 60, 88, 218. tétel 

+ nem iktatott 
2. doboz 1973 1-191. tétel + nem iktatott 

 1974 2- 218.tétel + nem iktatott 
3. doboz 1975 1- 191. tétel 

 1976 3- 191. tétel 
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4. doboz 1977 1-191. tétel + nem iktatott 

 1978 2-193. tétel + nem iktatott 
 1979 2-238. tétel + nem iktatott 
 1980 4- 232. tétel 
 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1961-1966  
2. kötet 1967  
3. kötet 1969  
4. kötet 1970  
5. kötet 1971  
6. kötet 1972 (MFA és MF) + tárgymutató 
7. kötet 1973 + tárgymutató 
8. kötet 1974  
9. kötet 1975 + tárgymutató 

10. kötet 1976 + tárgymutató 
11. kötet 1977 + mutató 
12. kötet 1978 + mutató 
13. kötet 1979 + mutató 
14. kötet 1980 + mutató 
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66. Mezőgazdasági Termelési Tanszék 
1957-1980 

9 doboz, 15 kötet = 1,83 ifm 
 
Jogelőd intézményeinkben a mezőgazdasági növénytermesztés, valamint az 
állattenyésztés oktatását 1954-ig meghívott előadók (Horn Artúr, Márkus 
József, Bajai Jenő, Láng Géza, Tóth Tibor), 1954 és 1957 között pedig a 
Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola Mezőgazdasági Tanszékének oktatói 
látták el. Az önálló Mezőgazdasági Tanszék a földművelésügyi miniszter 
61/1957. FM szám utasítása értelmében 1957 szeptemberében alakult meg. 
 A Tanszék feladata a mezőgazdasági növénytermesztés, illetve az 
állattenyésztés és takarmánygazdálkodás oktatása, s e tárgykörökben 
tudományos kutatómunka végzése volt.  
A Tanszéket 1975-ben az újonnan megalakult Ökonómiai Intézethez csatolták, s 
ugyanakkor a nevét is megváltoztatták Mezőgazdasági Termelési Tanszékre. Az 
első tanszékvezető Tóth Tibor volt, tőle 1971-ben Balla Vencel vette át a 
Tanszék irányítását. 
Az iratok – ha nem is hiánytalanul – a Tanszék alapításától megmaradtak. Az 
iktatókönyvek hiánytalanul, a mutatók 1967-től a rendelkezésünkre állnak, 
segítségükkel a fond anyaga jól kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1957 24, 76. szám + nem iktatott 
 1958 36-260. szám + nem iktatott 
 1959 50-444. szám + nem iktatott 
 1960 85, 164. szám + nem iktatott 
 1961 83-354. szám + nem iktatott 

2. doboz 1962 37-335. szám + nem iktatott 
 1963 77- 314. szám + nem iktatott 
 1964 64, 68, 74, 102, 281, 289. szám + nem iktatott 
 1965 28-323. szám + nem iktatott 
 1966 97- 342. szám nem iktatott 
 1967 12- 271. szám + nem iktatott 

3. doboz 1968 47, 107, 108, 121. szám + nem iktatott 
4. doboz 1969 1-148. szám + nem iktatott 
5. doboz 1970 1-113. szám + nem iktatott 
6. doboz 1971 1-152. szám + nem iktatott 
7. doboz 1972 5-242. tétel + nem iktatott 

 1973 1-218. tétel + nem iktatott 
8. doboz 1974 1-243. tétel + nem iktatott 

 1975 5-218.tétel 
9. doboz 1976 2-243. tétel 

 1977 4-191. tétel 
 1978 2- 236. tétel 
 1979 2- 191. tétel + nem iktatott 
 1980 1- 191.tétel 
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Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1957-1966 
2. kötet 1967 + mutató 
3. kötet 1968 + mutató 
4. kötet 1969 + mutató 
5. kötet 1970 + mutató 
6. kötet 1971 + mutató 
7. kötet 1972 + mutató 
8. kötet 1973 + mutató 
9. kötet 1974 + mutató 

10. kötet 1975 + mutató 
11. kötet 1976 + mutató 
12. kötet 1977 + mutató 
13. kötet 1978 + mutató 
14. kötet 1979 + mutató 
15. kötet 1980 + mutató 
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67. Mikrobiológiai Tanszéki Csoport 
1971-1980 

5 doboz, 8 kötet = 1,00 ifm 
 
A mikrobiológia oktatása valamilyen formában már az intézmény korai 
időszakában is folyt, főként a növénykórtan keretében, később a Borgazdasági, 
illetve a Kertgazdasági Technológiai Tanszékhez kapcsolódóan. Soós István 
professzor halála után a mikrobiológiai oktatás döntően a Kertgazdasági 
Technológiai Tanszékhez kapcsolódott. Vas Károly professzor kinevezése után, 
1959-től már a tanszék neve is e szerint változott: Élelmiszertechnológiai és 
Mikrobiológiai Tanszékre.  
A mikrobiológiai oktatás jelentősége a Tartósítóipari Kar felállítása után 
ugrásszerűen megnövekedett. A Mikrobiológiai Tanszéki Csoport 1970 
szeptemberében alakult az egyetemi Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai 
Tanszékén belül, a Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum Mikrobiológiai 
Tanszékének beolvasztásával. 1980-ban pedig önállóvá vált.  
A tanszéki csoporti vezetésével Gellért Józsefet a Szegedi Élelmiszeripari 
Főiskola kihelyezett tagozatának igazgatóhelyettesét bízták meg. 1974-től őt 
váltotta fel Deák Tibor. 
A tanszéki csoport iratai szinte a kezdetektől megvannak, a segédletekkel jól 
kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1972 1- 171. tétel 
 1973 2- 218. tétel 
 1974 2- 217. tétel 

2. doboz 1975 1- 242. tétel 
3. doboz 1976 2- 191. tétel 

 1977 1- 217. tétel + nem iktatott 
4. doboz 1978 2-218. tétel + nem iktatott 

 1979 2- 238.tétel + nem iktatott 
5. doboz 1980 1- 217. tétel + nem iktatott 

 
Iktatókönyvek                                                                           Mutatók 
 

1. kötet 1971-1974  1. kötet  1973-1974, 1976 
2. kötet 1975-1976. ápr. 14. (!) + mutató (1975)   
3. kötet 1976. jan. 1. - dec. 20. (!)   
4. kötet 1977 + mutató   
5. kötet 1978 + mutató   
6. kötet 1979 + mutató   
7. kötet 1980 + mutató   
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68. Műszaki Tanszék 
1957-1980 

5 doboz, 15 kötet = 1,35 ifm 
 
Elődintézményeinkben előadók oktatták a műszaki ismereteket. Az 1939-ben 
létrehozott Kertészeti Akadémián a Gép- és eszköztan, a Tüzeléstechnika és az 
Építészet elemei című tárgyaknak egyaránt Liszka Jenő volt a tanára.  
Az 1943-ban megalakult Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán további műszaki 
tárgyakat vezettek be: az Általános gazdasági géptant Bakó László, az Általános 
kertészeti géptant Rázsó Imre, a Fizika és elektrotechnika című tárgyat Molnár 
Béla adta elő.  
1945 és 1950 között az Agrártudományi Egyetem Műszaki, 1950-1954-ben 
Géptani Tanszékének, 1954-1957 között pedig a Mezőgazdasági 
Gépészmérnöki Főiskola Géptani Tanszékének az oktatói tanították a gépészeti 
diszciplinákat.  
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán az önálló Gépesítési Tanszék 1957. 
augusztus 1-jén alakult meg. A Tanszék neve 1970-ben Géptani, 1974-ben 
Műszaki Tanszékre változott.  
A karok megalakulásakor a mindkét kar hallgatóit oktató Tanszék a Termesztési 
Kar alá nyert besorolást. A Tanszéket Mészáros Ferenc (1957-1962), Lammel 
Kálmán (1962-1970) és Karai János (1970-től) vezette. 
A Tanszék iratai 1965-től szórványosan, 1970-től összefüggően a 
rendelkezésünkre állnak. Az iktatókönyvek a Tanszék megalakulásától 
hiánytalanul megvannak. Ezek alapján, valamint az 1967-1976-ból, illetve 
1979-ből meglévő mutatók segítségével az anyag jól kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1965 5, 93. szám 
 1966 140, 172, 238. szám 
 1967 90, 187, 217, 218. szám 
 1968 2- 218. szám 
 1969 4- 177. szám + nem iktatott 
 1970 13-124. szám + nem iktatott 
 1971 21-204. szám + nem iktatott 

2. doboz 1972 2-241. tétel 
 1973 2-218. tétel 
 1974 2- 191. tétel 
 1975 5- 242. tétel 

3. doboz 1976 2- 191. tétel 
 1977 5-218. tétel 

4. doboz 1978 2-191. tétel 
 1979 2-243. tétel 

5. doboz 1980 2- 243. tétel 
 

 
Iktatókönyvek 
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1. kötet 1957-1966 
2. kötet 1967 + mutató 
3. kötet 1968 + mutató 
4. kötet 1969 + mutató 
5. kötet 1970 + mutató 
6. kötet 1971 + mutató 
7. kötet 1972 + mutató 
8. kötet 1973 + mutató 
9. kötet 1974 + mutató 

10. kötet 1975 + mutató 
11. kötet 1976 + mutató 
12. kötet 1977 
13. kötet 1978 
14. kötet 1979 + mutató 
15. kötet 1980 
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69. Növényörökléstani és Nemesítési Tanszék 
1956-1980 

10 doboz, 12 kötet = 1,80 ifm 
 
A kertészeti növénynemesítés oktatása már a múlt század közepén 
megkezdődött a Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézetben. A 
gyümölcsnemesítés kezdeményezője Entz Ferenc, a kertészeti nemesítés hazai 
„hivatásos” megindítója Magyar Gyula volt. Bár nemesítéssel szinte minden 
tanszék foglalkozott, a növénynemesítés című tantárgy oktatása a 
Növénytermesztési Tanszék keretébe tartozott.  
A Növénytermesztési Tanszékhez tartozó Növénynemesítési Intézet 
megszűnésével egyidőben, 1949 júniusában alakult meg a Magyar 
Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karán a Kertészeti 
Biológiai Tanszék. Ez a tanszék végezte a biológia oktatását az egyetem mind a 
négy karán.  
A tanszék neve 1950-ben Örökléstani, majd Nemesítés- és Magtermeléstani 
Tanszékre változott. A kutatás az 1950-es évektől indult be, de a 
tulajdonképpeni nemesítési munka csak 1953 őszén kezdődött el. 1972-ben a 
tanszék a Termesztési Karhoz került A tanszék vezetője 1954. február 23-tól 
egészen 1990-ig Tamássy István volt. 
Tanszéki iratok kisebb-nagyobb hiányokkal, szinte a kezdetektől rendelkezésre 
állnak. 1972-ig iktatókönyvek, ettől kezdve pedig mutatókönyvek segítségével 
kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1956 12, 108. szám + nem iktatott 
 1958 34-427. szám + nem iktatott 
 1962 Nem iktatott 
 1963 Nem iktatott 
 1964 Nem iktatott 
 1965  20-452. szám + nem iktatott 

2. doboz 1966 8- 332. szám + nem iktatott 
 1967 5-222. szám 
 1968 4, 33, 34, 128. szám + nem iktatott 
 1969 10-292. szám + nem iktatott 

3. doboz 1970 9-201. szám + nem iktatott 
 1971 7-508. szám + nem iktatott 

4. doboz 1972 2-218.tétel +nem iktatott 
 1973 2-218. tétel 

5. doboz 1974 2-243. tétel 
 1975 1-243.tétel 

6. doboz 1976 2-243. tétel  
7. doboz 1977 2-243. tétel 
8. doboz 1978 1-243. tétel 
9. doboz 1979 2-243.tétel 

10. doboz 1980 2-242. tétel 
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Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1956-1965 
2. kötet 1966 
3. kötet 1967-1971  
4. kötet 1972 + mutató 
5. kötet 1973 + mutató 
6. kötet 1974 + mutató 
7. kötet 1975 + mutató 
8. kötet 1976 + mutató 
9. kötet 1977 + mutató 

10. kötet 1978 + mutató 
11. kötet 1979 
12. kötet 1980 + mutató 
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70. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert 
1950-1980 

7 doboz, 14 kötet = 1,54 ifm 
 
Növénytani, botanikai előadásokat Schilberszky Károly már 1893-tól tartott a 
jogelőd intézményekben. Őt követte a tárgy előadásában 1927-1943-ig Husz 
Béla. Ekkor alakult meg a növénykórtanból különváltan a Növénytani Tanszék, 
amely növénytani, növényélettani, nemesítési és genetikai tudományterületeket 
művelt.  
A szervezeti egység hivatalos neve Kertészeti Növénytani, Növénynemesítési 
Intézet lett. Kísérleti gazdasága Érden volt: Elvira major és Mária major. 1949-
től a kutatóintézeti forma megszüntetésével egy időre a tanszék háttérbe szorult. 
A kutatás terén alapvető változás 1962 után következett be, amikor 
megkezdődött az 55 hektáros soroksári Botanikus Kert szervezése.  
A Botanikus Kert a tanszék bemutató, oktató és kísérleti terepe lett. A tanszék 
vezetője egyben a Botanikus Kert igazgatói teendőit is ellátta.  A tanszéket 
1944-től Mándy György, 1949. márc.1-jétől Kárpáti Zoltán, 1972-től pedig 
Terpó András vezette. 
Tanszéki iratok 1950-től, nem teljes sorozatban maradtak meg; 1967-től iktató 
és mutatókönyvek segítségével jól kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1950 56-133. szám 
 1951 36-330. szám 
 1952 25-385. szám 
 1954 6-179. szám 
 1957 3-131. szám + nem iktatott 
 1958 10-167. szám 
 1959 2-159. szám 
 1960 7-305. szám + nem iktatott 
 1961 59, 200, 201, 205. szám 
 1964 1-307. szám 

2. doboz 1965 69. szám 
 1966 7- 82. szám + nem iktatott 
 1967 1- 117. szám 
 1968 1, 2, 8, 114. szám 
 1969 1, 5, 21, 61. szám 
 1970 1- 91.szám + nem iktatott 
 1971 1-40. szám 

3. doboz 1972 2-191. tétel 
 1973 2-191. tétel 

4. doboz 1974 2-191. tétel 
5. doboz 1975 2-241. tétel 

 1976 2-191. tétel 
6. doboz 1977 2-191, tétel 

 1978 2-191. tétel 



 148

 
7. doboz 1979 2-237. tétel + nem iktatott 

 1980 2-238. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1967 + mutató 
2. kötet 1968 + mutató 
3. kötet 1969 + mutató 
4. kötet 1970 + mutató 
5. kötet 1971 + mutató 
6. kötet 1972 + mutató 
7. kötet 1973 + mutató 
8. kötet 1974 + mutató 
9. kötet 1975 + mutató 

10. kötet 1976 + mutató 
11. kötet 1977 + mutató 
12. kötet 1978 + mutató 
13. kötet 1979 + mutató 
14. kötet 1980 + mutató 
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71. Növényvédelmi Tanszék 
1948-1980 

8 doboz, 17 kötet = 1,81 ifm 
 
A jogelőd intézményenkben elsőként Schilberszky Károly tartott növényvédelmi 
stúdiumokat 1893 és 1927 között, őt Husz Béla követte. A tanszék 1939-ben 
alakult meg, 1943-ig Növénytani és Növénykórtani, 1943-tól Növénykórtani 
(egy ideig Növényegészségtani), majd 1950-től ismét Növénykórtani Tanszék 
néven működött. 1961-ben összevonták a Rovartani Tanszékkel, megalakítva 
így a Növényvédelmi Tanszéket.  
A tanszék első vezetője Husz Béla volt. 1943-1958 között Olgyay Miklós, 
1958-1961 között Kaszonyi Sándor megbízott vezetőként, 1961-től pedig 
Bognár Sándor, a Rovartani Tanszék addigi vezetője vette át a tanszék 
munkájának irányítását. 1972-ben a Termesztési Kar szervezetébe került a 
tanszék. 
Iratok kisebb mértékben az 1940-es évek végétől maradtak, teljesebb anyag 
1962-től maradt ránk. Segédkönyvek majdnem teljes sorozata maradt meg 
1963-tól, így a korábbi időszak csekély mennyiségű iratanyaga, egyenkénti 
átnézéssel kutatható. Az 1960-as évek középső harmadától mutató-, illetve 
iktatókönyvek állnak rendelkezésre. 
 

Iratok 
 
1. doboz 1948 Nem iktatott 
 1949 2. szám 
 1950 136, 241, 242. szám 
 1951 21-335. szám 
 1952 144- 312. szám 
 1953 146-331. szám 
 1954 6, 233. szám 
 1955 117, 172, 227. szám 
 1956 204. szám 
 1958 36, 129, 175. szám + nem iktatott 
 1959 148. szám 
 1960 48-344. szám 
 1961 4- 203. szám + nem iktatott 
 1962 19-229. szám + nem iktatott 
2. doboz 1963 51-494. szám + nem iktatott 
 1964 6-561. szám 
 1965 7-562. szám + nem iktatott 
 1966 2-169. szám + nem iktatott 
3. doboz 1967 2-145. szám + nem iktatott 
 1968 8-149. szám + nem iktatott 
 1969 2-225. szám + nem iktatott 
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4. doboz 1970 2-166. szám + nem iktatott 
 1971 3-168. szám + nem iktatott 
5. doboz 1972 2- 237. tétel 
 1973 2- 218. tétel 
 1974 1-242. tétel 
6. doboz 1975 4-217. tétel + nem iktatott 
 1976 2-218. tétel 
7. doboz 1977 2-177. tétel 
 1978 2-191. tétel 
 1979 5-232. tétel 
8. doboz 1980 2- 232. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1964 (szept.) - 1965 
2. kötet 1967 + mutató 
3. kötet 1968 + mutató 
4. kötet 1969 + mutató 
5. kötet 1970 + mutató 
6. kötet 1971 + mutató 
7. kötet 1972 + mutató 
8. kötet 1973 + mutató 
9. kötet 1974 + mutató 

10. kötet 1975 + mutató 
11. kötet 1976 + mutató 
12. kötet 1977 + mutató 
13. kötet 1978 + mutató 
14. kötet 1979 + mutató 
15. kötet 1980 + mutató 

 
Mutatók 

 
1. kötet 1963 
2. kötet 1965 
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72. Ökonómiai Intézet 
1975-1987 

4 doboz, 6 kötet = 0,78 ifm 
 
Az Ökonómiai Intézetet a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
államtitkárának 61.824/1975. szám rendeletével 1975. november 1-jén 
létesítették; de működését csak 1976. január 1-jén kezdte meg. Az Intézet a 
Termesztési Kar szervezeti egysége volt, tevékenysége azonban mindkét karra 
kiterjedt.  
Az Intézethez négy tanszék: az Agrárgazdasági, a Mezőgazdasági Termelési, a 
Számítástechnikai és az Üzemtani Tanszék tartozott. Az Intézet igazgatói tisztét 
Dimény Imre látta el. 
Az Ökonómiai Intézet és tanszékei önálló iratkezelést folytattak. Az Intézet 
iratai az alapítástól kezdve megmaradtak, kutatásukat a szintén hiánytalan 
segédkönyvek sorozata segíti. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1975 17. tétel 
 1976 4-218. tétel + nem iktatott 
 1977 3-218. tétel 

2. doboz 1978 5- 118. tétel + nem iktatott 
 1979 2-177. tétel + nem iktatott 

3. doboz 1980 2- 218. tétel 
4. doboz 1981-1987 86. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1976 + mutató 
2. kötet 1977 
3. kötet 1978 
4. kötet 1979 
5. kötet 1980 + mutató 

 
Mutatók 

 
1. kötet 1977-1979 
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73. Rovartani Tanszék 
1954-1961 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
1893-tól Schilberszky Károly, 1920-tól Kadocsa Gyula, később pedig Szelényi 
Gusztáv, Balás Géza, Surányi Pál, majd ismét Balás Géza tartott rovartani 
előadásokat Egyetemünk jogelőd intézményében. Az állattani jellegű tárgyakat 
1939-től a Növénytani és Növénykórtani, 1943-tól a különvált Növénykórtani 
(egy ideig Növényegészségtani) Tanszékek oktatták.  
A Kertészeti Rovartani Tanszék 1949 őszén önállósult, s rövid ideig tartó 
működés után – a Növénykórtani Tanszékkel együtt – az 1961-ben létrehozott 
Növényvédelmi Tanszék szervezetébe került. 
A Rovartani Tanszék feladata a kerti növények állati kártevői, és az azok elleni 
védelem kutatása, oktatása volt.  A tanszéket 1949-1960 között Balás Géza, 
1961 januárjától szeptemberig Bognár Sándor vezette,aki ezután a 
Növényvédelmi Tanszék vezetését látta el 1981. december 31-ig. 
A tanszéki iratokból csupán néhány év, főként kutatással és káderkérdésekkel 
kapcsolatos anyaga maradt meg. Segédkönyvek nem maradtak fenn, az iratok 
egyenkénti átnézéssel kutathatók. 
 

Iratok 
 
1. doboz 1954-1961 Nem iktatott 
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74. Számítástechnikai Tanszék 
1969-1980 

3 doboz, 10 kötet = 0,86 ifm 
 
Egy számítástechnikai központ létrehozásának a terve az 1960-as évek végén 
merült fel az Egyetemen. A megvalósítás érdekében 1971 januárjában az 
Egyetem és az Állami Gazdaságok Országos Központja szerződést kötött, amely 
szerint az Egyetemnek kellett biztosítania a géptermet és a működtetéshez 
szükséges személyzetet, az ÁGOK-nak pedig a gépet.  
Az Egyetemen 1971-ben létrehozták a Számítástechnikai Intézetet, de 1972-re 
kiderült, hogy az ÁGOK nem tudja megvenni a megfelelő gépet, ezért azt is az 
Egyetemnek kellett beszereznie, így csak 1975 áprilisára készült el a 
Számítóközpont.  
Mivel a feladatköre szűkült, az Intézetet 1975-ben Számítástechnikai Tanszékké 
szervezték át, s még ugyanezen évben beolvasztották az újonnan alakult 
Ökonómiai Intézetbe. A Számítástechnikai Intézetet, majd Tanszéket Buzgó 
József (1971-1977), illetve Pozsgay Ottó (1977-től) vezette. 
Az Intézet, illetve Tanszék iratai a megalakulástól kezdve összefüggő sorozatot 
alkotnak, s a hiánytalanul meglévő segédkönyvek segítségével kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1969 Nem iktatott 
 1970 Nem iktatott 
 1971 52- 63. szám + nem iktatott 
 1972 5-218. tétel 
 1973 1- 218. tétel 
 1974 2- 218. tétel 

2. doboz 1975 1-218. tétel 
 1976 2-191. tétel + nem iktatott 
 1977 1-191. tétel + nem iktatott 

3. doboz 1978 4-242. tétel 
 1979 2-232. tétel 
 1980 1- 232. tétel 

 
Iktatókönyvek  

 
1. kötet 1971 + mutató 
2. kötet 1972 + mutató 
3. kötet 1973 + mutató 
4. kötet 1974 + mutató 
5. kötet 1975 + mutató 
6. kötet 1976 + mutató 
7. kötet 1977 + mutató 
8. kötet 1978 + mutató 
9. kötet 1979 + mutató 

10. kötet 1980 + mutató 
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75. Szőlőtermesztési Tanszék 
1949-1980 

 8 doboz, 14 kötet = 1,56 ifm  
 
Bár szőlőtermesztést már 1853-tól kezdve tanárok és meghívott előadók 
oktattak egyetemünk jogelőd intézményeiben, tanszékalapításra „csak” 1943-
ban került sor. Az első évek nehézségei után a tanszék 1949-től indult 
jelentősebb, de a lehetőségek határán belül maradó fejlődésnek.  
Gyenge volt a tanszéki laboratórium felszereltsége, nem volt önálló kísérleti 
telep, ezért különböző intézmények telepein volt csak mód a kísérletezésre. A 
kutatási lehetőségek kiteljesülését és az anyagi források bővítését a nagyüzemi 
szőlőtermesztés bevezetése, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatok segítették 
elő az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején.  
1964-ben Szigetcsépen szőlészeti kísérleti telep alakult a szükséges 
tartozékokkal és berendezésekkel. A fejlődést jól érzékelteti, hogy az éves 
kutatási költségkeret egy évtized alatt közel tízszeresen emelkedett.  
A Termesztési Karhoz (1972) tartozó tanszéket 1945-től Kosinszky Viktor, 
1949-től Katona Zsigmond, 1959-től Kozma Pál vezette. 
A tanszék kezdeti időszakáról egyáltalán nem maradtak iratok. Az ötvenes és 
hatvanas évek iratai meglehetősen hiányosan maradtak ránk, csupán a hetvenes 
évektől mondható teljesnek a tanszéki iratanyag. A segédkönyvek sorozata sem 
teljes: 1949-től vannak iktatókönyvek, de az 1965-1970 közötti kötetek 
hiányzanak. Mutatókönyvek 1973-tól készültek. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1952 326. szám 
 1954 163. szám 
 1957 18-223. szám 
 1958 99- 432. szám + nem iktatott 
 1959 28-418. szám 
 1960 7-495. szám 
 1964 Nem iktatott 
 1965 34-640. szám + nem iktatott 
 1966 142. szám 
 1967 40, 43, 52, 57. szám + nem iktatott 
 1968 30, 31, 34. szám 
 1969 13, 30, 70. szám 
 1970 1-63. szám 
 1971 4-55. szám 

2. doboz 1972 2-145. tétel 
 1973 2- 242. tétel 

3. doboz 1974 2-217. tétel 
 1975 2-218. tétel + nem iktatott 

4. doboz 1976 4-243. tétel 
5. doboz 1977 2-218. tétel + nem iktatott 
6. doboz 1978 2-191. tétel + nem iktatott 
7. doboz 1979 2-243. tétel 
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8. doboz 1980 2-243. tétel + nem iktatott 
 

2./ Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1949-1958 
2. kötet 1959-1961 
3. kötet 1962-1963 
4. kötet 1964 
5. kötet 1971  
6. kötet 1972 
7. kötet 1973 + mutató 
8. kötet 1974 + mutató 
9. kötet 1975 + mutató 

10. kötet 1976 + mutató 
11. kötet 1977 + mutató 
12. kötet 1978 + mutató 
13. kötet 1979 + mutató 
14. kötet 1980 + mutató 
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76. Táj- és Kertépítészeti Tanszék 
1949-1987 

13 doboz, 15 kötet = 1,82 ifm 
 
A kertművészet oktatása az 1853-ban alakult Haszonkertészeket Képző 
Gyakorlati Tanintézet tantervében már szerepelt. Az 1894-ben felállított 
Kertészeti Tanintézetben Räde Károly, a dísznövénytermesztés és a dendrológia 
oktatója tartotta a Kerttervezés című tárgyat.  
1908-1932 között Rerrich Béla építész, 1932-ben pedig Ormos Imre vette át a 
tantárgy oktatását. 1939-ben – a Kertészeti Akadémián – állítottak fel 
Kertművészeti és Kerttervezési Tanszéket, amelynek neve 1947-ben 
Kertművészeti, az 1950-es években Kerttervezéstani, majd 1971-ben Táj- és 
Kertépítészeti Tanszékre változott.  
A tanszék mellett 1952-ben Kerttervezési Kísérleti Intézet alakult. 1963-ban, a 
tanszékhez kapcsolódóan, önálló tantervvel működő Kertépítészeti, 1971-től 
Táj- és Kertépítészeti Szak indult.  
A Táj- és Kertépítészeti, valamint a Termesztési Szakból 1972-ben alakult meg 
a Termesztési Kar. A tanszéket 1939-től Ormos Imre, 1969-tól Mőcsényi 
Mihály, 1978-tól 1983-ig Csóti László, 1984-től Jámbor Imre vezette. 
A tanszéki iratanyagból csupán az 1949 után keletkezettek maradtak fenn, de 
viszonylag hiánytalan sorozatokat csak az ötvenes évek közepétől találunk. Az 
első tíz év anyaga egyenkénti átnézéssel, 1959-től iktató-, 1967-től már 
mutatókönyvek segítségével kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1949 Nem iktatott 
 1951 51-72. szám + nem iktatott 
 1952 206, 267. szám + nem iktatott 
 1953 85- 306. szám + nem iktatott 
 1954 11- 228. szám + nem iktatott 
 1955 61-246. szám + nem iktatott 
 1956 10-216. szám 
 1957 3-190. szám 
 1958 19-213. szám + nem iktatott 
 1959 6-292. szám + nem iktatott 
 1960 25-279. szám + nem iktatott 
 1961 17-359. szám + nem iktatott 

2. doboz 1962 2-325. szám + nem iktatott 
 1963 12-471. szám + nem iktatott 
 1964 73-376. szám + nem iktatott 
 1965 59-375. szám + nem iktatott 
 1966 16-362. szám + nem iktatott 
 1967 1-271. szám + nem iktatott 
 1968 15- 315. szám 
 1969 2-368. szám 

3. doboz 1970 8-367. szám 
 1971 30-487. szám 
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4. doboz 1972 2-243. tétel 
 1973 2-218. tétel 

5. doboz 1974 2- 218. tétel 
6. doboz 1975 2-191. tétel 
7. doboz 1976 2- 191. tétel 
8. doboz 1977 2- 177. tétel 
9. doboz 1978 1- 191. tétel 

10. doboz 1979 2-191. tétel 
11. doboz 1980 2- 191. tétel 
12. doboz 1981 

1982 
1983 
1984 

13-60. tétel 
13-293. tétel 
1-191. tétel 
9-60. tétel 

13. doboz 1985 
1986 
1987 

2-60. tétel 
4-191. tétel 
11-231. tétel 

 
Iktatókönyvek 

 
1. kötet 1959-1966 
2. kötet 1967 + mutató 
3. kötet 1968 + mutató 
4. kötet 1969 + mutató 
5. kötet 1970 + mutató 
6. kötet 1971 + mutató 
7. kötet 1972 + mutató 
8. kötet 1973 + mutató 
9. kötet 1974 + mutató 

10. kötet 1975 + mutató 
11. kötet 1976 + mutató 
12. kötet 1977 + mutató 
13. kötet 1978 + mutató 
14. kötet 1979 + mutató 
15. kötet 1980 + mutató 
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77. Talajtani Tanszék 
1958-1980 

5 doboz, 12 kötet = 1,20 ifm 
 
A m. kir. Kertészeti Tanintézetben már a századforduló óta tanítottak talajtant. 
A tárgy oktatásának a színvonala jelentős mértékben emelkedett az I. 
világháborút közvetlenül követő években, amikor Ballenegger Róbert lett az 
előadója.  
A tantárgy fontosságát jelzi, hogy az 1939-ben hivatalosan megalakult első 
tanszékek névsorában a Talajtani és Vegytani Tanszék is szerepelt. 1952-ben a 
Tanszék kettévált Talajtani, illetve Kémiai Tanszékre. Ballenegger 
nyugdíjazását követően 1949-ben Fekete Zoltán lett a tanszékvezető, akit 1976-
tól Hargitai László követett ezen a poszton. 
A tanszéki iratok 1958-tól maradtak fenn; összefüggő iratsorozattal azonban 
csak 1970-től rendelkezünk. Az 1958-1966 közötti iratok egyenkénti átnézéssel, 
az ezt követőek a segédkönyvek segítségével kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1958 Nem iktatott 
 1961 22- 107. szám + nem iktatott 
 1962 Nem iktatott 
 1963 Nem iktatott 
 1966 Nem iktatott 
 1967 2- 165. szám 
 1968 16, 33. szám 
 1969 25, 26. szám 
 1970 12-82. szám 
 1971 7-88. szám 

2. doboz 1972 5-191. tétel 
 1973 4-191.tétel 
 1974 2-121. tétel 

3. doboz 1975 2-191. tétel 
 1976 4-218. tétel 

4. doboz 1977 2-177. tétel 
 1978 1-191. tétel 

5. doboz 1979 2-232. tétel 
 1980 5- 238. tétel 
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Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1967 + mutató 
2. kötet 1968 + mutató 
3. kötet 1969-1971 
4. kötet 1972 + mutató 
5. kötet 1973 + mutató 
6. kötet 1974 + mutató 
7. kötet 1975 + mutató 
8. kötet 1976 + mutató 
9. kötet 1977 + mutató 

10. kötet 1978 + mutató 
11. kötet 1979 + mutató 
12. kötet 1980 + mutató 
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78. Testnevelési Tanszék 
1954-1980 

5 doboz, 11 kötet = 1,15 ifm 
 
A magyar egyetemeken és főiskolákon a Minisztertanács 1026/1952. (VIII. 8.) 
szám határozata tette kötelezővé a testnevelést. Az agrár felsőoktatási 
intézményekben azonban már a határozat megjelenése előtt, 1950-től kezdve 
fakultatív testnevelés oktatás folyt.  
1955-ben alakult meg a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola önálló Testnevelési 
Tanszéke, ezt megelőzően – 1950 és 1955 között – elődintézményeinkben az 
Agrártudományi Egyetem Testnevelési Tanszékének tanszéki csoportja tartotta 
a testnevelési órákat.  
A Testnevelési Tanszék 1972-ben, az egyetemi karok létrehozásakor, a 
Tartósítóipari Kar szervezeti egysége lett. A Tanszéket 1970-ig Vashegyi Tibor, 
1970-1972-ben Béres Ernő, 1972-től Wéber Józsefné vezette. 
A tanszéki iratok jelentősebb mennyiségben 1972-től maradtak fenn. Ezt 
megelőzően mindössze három évből (1965, 1970, 1971) rendelkezünk néhány 
irattal. Két évben (1972, 1975) külön iktatták a bejövő és a kimenő iratokat. Az 
iratokkal ellentétben az iktatókönyvek a Tanszék alapításától hiánytalanul 
megmaradtak, ezek segítségével az anyag jól kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1965 8, 77. szám + nem iktatott 
 1970 15, 18. szám 
 1971 82, 88. szám 
 1972 2-218. tétel + nem iktatott 

2. doboz 1973 4-218. tétel + nem iktatott 
 1974 25-118. tétel + nem iktatott 
 1975 5-118. tétel + nem iktatott 

3. doboz 1976 1-191. tétel + nem iktatott 
4. doboz 1977 2-191. tétel 

 1978 2-191. tétel + nem iktatott 
5. doboz 1979 2-191. tétel + nem iktatott 

 1980 2-232. tétel + nem iktatott 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1954-1968  7. kötet 1976 
2. kötet 1969-1971  8. kötet 1977 
3. kötet 1972 + mutató 9. kötet  1978 + mutató 
4. kötet 1973 + mutató 10. kötet  1979 + mutató 
5. kötet 1974 11. kötet  1980 + mutató 
6. kötet 1975 + mutató   
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79. Üzemtani Tanszék 
1964-1980 

5 doboz, 11 kötet = 1,15 ifm 
 
Az üzemtant már az 1894-ben megalakult Kertészeti Tanintézetben is külön 
tárgyként adták elő. A két világháború között az üzemtani tárgyakat Liszka Jenő 
oktatta. A Kertészeti Akadémia megalakulásakor (1939) létrejött első hivatalos 
tanszékek között az üzemtani tárgyakat összefogó és oktató Kertészeti 
Üzemgazdasági Tanszék is szerepelt. 
 1943-ban a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola létrehozásakor a Tanszék neve 
Kert- és Szőlőgazdasági Üzemtani Tanszékre módosult. Az 1950-es évek során 
a Tanszék neve többször változott (Kertészeti Üzemszervezéstani Tanszék, 
Szocialista Kertészeti Üzemek Szervezéstani Tanszék, majd ismét Kertészeti 
Üzemgazdasági Tanszék), míg végül 1964-től az Üzemtani Tanszék elnevezés 
állandósult.  
Az 1970-es évek nagy átszervezései a Tanszéket is érintették. 1972-ben a 
Tanszéken belül Élelmiszergazdasági, illetve Tangazdasági Csoportot 
szerveztek. 1974 szeptemberében Burgerné Gimes Anna vezetésével Ökonómiai 
Tanszék alakult, amelynek az addigi Tanszék a Kertészeti Üzemtani Tanszéki 
Csoportja lett. Ez a helyzet alig egy évig állt csak fenn.  
1975 novemberében a csoport ismét Üzemtani Tanszékké alakult át, s három 
másik tanszékkel együtt beolvadt az újonnan létrehozott Ökonómiai Intézetbe. 
A Tanszék vezetője Peregi Sándor (1948-1957), Velich Sándor (1959-1964), 
majd Dezső Imre (1964-1971) volt. Dezső Imre tragikus halála után Rédai 
István vette át a Tanszék, illetve a Csoport irányítását. 1975-től az Intézetet és a 
Tanszéket egyaránt Dimény Imre vezette. 
A Tanszék, illetve a Csoport iratai 1964-től szórványosan, 1970-től jelentősebb 
mennyiségben maradtak fenn. Az 1964-1967 közötti iratok egyenkénti 
átnézéssel, az 1967 utániak a segédkönyvek segítségével kutathatók. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1964 52-473. szám 
 1965 10-309. szám 
 1966 119-292. szám 
 1967 12-190. szám 
 1968 2-113. szám + nem iktatott 
 1969 130, 134, 151. szám 
 1970 12-135. szám 
 1971 2-139. szám + nem iktatott 
 1972 2-251. tétel + nem iktatott 

2. doboz 1973 2-191. tétel 
 1974 2-191. tétel 
 1975 4-218. tétel 

3. doboz 1976 2-191. tétel 
 1977 2-191. tétel 
 1978 2-243. tétel 

4. doboz 1979 2-191. tétel 
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5. doboz 1980 2-191. tétel + nem iktatott 
  

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1967 + mutató 
2. kötet 1968-1969 + mutató 
3. kötet 1970-1971 + mutató 
4. kötet 1972 + mutató 
5. kötet 1973-1974 + mutató 
6. kötet 1975 + mutató 
7. kötet 1976 + mutató 
8. kötet 1977 + mutató 
9. kötet 1978 + mutató 

10. kötet 1979 + mutató 
11. kötet 1980 + mutató 
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80. Vízgazdálkodási Tanszéki Csoport 
1972-1980 

1 doboz, 6 kötet = 0,42 ifm 
 
A Vízgazdálkodási Tanszéki Csoportot 1972 nyarán hozták létre. A Csoport a 
Táj- és Kertépítészeti Tanszékhez tartozott; feladata a Vízgazdálkodás c. tárgy 
oktatása volt a Termesztési Karon. A Csoportot Fekete István vezette. 
A Csoport a tanszéktől független iktatást folytatott. Az iratok 1975-től maradtak 
meg, s noha a tételszámos rendszert már 1972-től bevezették az Egyetemen, ezt 
a Csoportnál 1975-1976-ban még nem alkalmazták, ezért ennek a két évnek az 
anyagát az iktatószámok sorrendjében helyeztük el. Az ezt követő iratok a 
tételszámok szerint találhatók meg. Az iratanyagban való kutatást az alapítástól 
hiánytalanul meglévő segédkönyvek segítik. 
 

Iratok 
 
1. doboz 1975 4-125. szám 
 1976 11-133. szám 
 1977 6-148. tétel 
 1978 5-218. tétel 
 1979 16-218. tétel 
 1980 5-232. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1972-1976 
2. kötet 1977 + mutató 
3. kötet 1978 
4. kötet 1979 + mutató 
5. kötet 1980 + mutató 

 
Mutató 

 
1. kötet 1972-1976 
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81. Zöldségtermesztési Intézet 
1940-1980 

25 doboz, 20 kötet = 3,20 ifm 
 
1939-ben alakult meg az Általános Kertészeti Növénytermesztési Tanszék. Ezt 
megelőzően a zöldségtermesztést neves előadók oktatták, köztük Csonti Szabó 
István. 1943-ban a tanszék neve Kertészeti Növénytermesztési Tanszékre 
változott. 1944-ben a kamaraerdei irodatűzben a tanszéki könyvtár és a vetőmag 
nagy része megsemmisült.  
Valószínűleg ez lett a sorsa a tanszéki iratoknak is. 1948-ban megtörtént a 
tanszék újjászervezése, igen szerény körülmények között: a Szüret utca és a 
Szent Imre (Villányi) út sarkán lévő „kísérleti tér”-en kapott egy területet 
épülettel és üvegházakkal, majd rövid időre a Hűvösvölgybe költözött, ezután a 
Ménesi úton nyert végleges elhelyezést.  
A tanszék neve az 1950-es években Zöldségtermesztéstani, 1972 márciusában 
Zöldségtermesztési Tanszékre változott, amikor is a Termesztési Karhoz került. 
Jelentős átalakulás történt 1975-ben. 
 A mezőgazdasági és élelmezési miniszter engedélye alapján megalakult a 
Zöldségtermesztési Intézet négy szervezeti egységgel (Szántóföldi Zöldség- és 
Magtermesztési Csoport, Zöldséghajtatási Csoport, Gyógynövény-termesztési 
Csoport, Kísérleti Üzemi Csoport). Személyi ellátottság területén is nagy 
fejlődés következett be: míg a tanszéki dolgozók létszáma 1966-ban 3 fő volt 
(ebből 1 oktató), addig 1980-ban már 47-en dolgoztak az intézetben.  A tanszék, 
illetve intézet vezetője 1946-1981-ig Somos András volt. 
1946-tól jelentős mennyiségű iratanyag áll rendelkezésre, jól dokumentálva a 
szervezeti egység történetét. Az első időszak iktatólapok, az 1967 utáni korszak 
pedig már mutatók segítségével jól kutatható. 
 

Iratok 
 

1. doboz 1946 Nem iktatott 
 1947 4-156. szám + nem iktatott 
 1948 1-224. szám + nem iktatott 
 1949 15-306. szám 
 1950 9-345. szám 
 1951 53-523. szám 
 1952 20-632. szám 

2. doboz 1953 34-550. szám 
 1954 20-575. szám 
 1955 5-442. szám 
 1956 15-414. szám 

3. doboz 1957 33-466. szám 
 1958 15-547. szám + nem iktatott 
 1959 3-518. szám + nem iktatott 
 1960 19-648. szám + nem iktatott 
 1961 15-695. szám 

4. doboz 1962 2-645. szám 
 1963 155-704. szám 
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 1964 91-695. szám 
 1965 26-599. szám 
 1966 94-616. szám 

5. doboz 1967 18-669. szám + nem iktatott 
 1968 28-666. szám + nem iktatott 

6. doboz 1969 27-672. szám 
 1970 10-643. szám 

7. doboz 1971 7-718. szám + nem iktatott 
8. doboz 1972 1-177. tétel 
9. doboz 1973 5-218. tétel + nem iktatott 

10. doboz 1974 1-191. tétel 
11. doboz 1975 2-69. tétel 
12. doboz 1975 86-191. tétel 
13. doboz 1976 2- 218. tétel 
14. doboz 1977 2-90. tétel 
15. doboz 1977 90-218.tétel 
16. doboz 1978 2- 66. tétel 
17. doboz 1978 69-242. tétel + nem iktatott 
18. doboz 1979 1- 69. tétel 
19. doboz 1979 86- 242. tétel + nem iktatott 
20. doboz 1980 1- 86. tétel 
21. doboz 1980 88-232. tétel 
22. doboz 1981-1982 86. tétel 
23. doboz 1983 86. tétel 
 

Iktatókönyvek 
 

1. kötet 1940-1950 11. kötet 1971 + mutató 
2. kötet 1950-1952 12. kötet 1972 + mutató 
3. kötet 1952-1956 13. kötet 1973 + mutató 
4. kötet 1956-1964 14. kötet 1974 + mutató 
5. kötet 1964-1966 15. kötet 1975 + mutató 
6. kötet 1966 16. kötet 1976 + mutató 
7. kötet 1967 + mutató 17. kötet 1977 + mutató 
8. kötet 1968 + mutató 18. kötet 1978 + mutató 
9. kötet 1969 + mutató 19. kötet 1979 + mutató 

10. kötet 1970 + mutató 20. kötet 1980 + mutató 
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151. Angyal Dezső iratai 
1869-1936 

4 doboz = 0,48 ifm 
 
Angyal Dezső (Pest, 1852. aug. 30. - Budapest, 1936. jan. 7.) pomológus, 
kertészeti szakíró. Az Entz Ferenc által vezetett Vincellér- és Kertészképző 
Gyakorlati Tanintézetben tanult 1866-1869 között, majd itt tanított kisebb 
megszakításokkal 1882-ig.  
Szerkesztette a „Borászati Füzetek”-et, fordította a lap számára a külföldi 
kéziratokat. 1882-1891 között a tarcali vincellérképző, a keszthelyi gazdasági 
tanintézet, majd a budapesti polgári iskolai tanítóképző kertészetet oktató tanára 
volt.  
1891-ben a budapesti vincellériskola rendes tanárává nevezték ki. 1894-1897 
között a közben kertészeti tanintézetté átszervezett intézmény 
igazgatóhelyettese, majd 1919-ig az igazgatói teendőket látta el.  
Ez időben a Kertészeti Tanintézetet nemzetközileg elismert felsőfokú oktatási 
intézménnyé fejlesztette, többszintű oktatást bontakoztatott ki. Az intézet 
törzsgyümölcsösét Európa egyik leggazdagabb fajtagyűjteményévé fejlesztette. 
1913-ban országos kertészeti felügyelővé, 1920-ban országos kertészeti 
szaktanácsadónak nevezték ki.  
Számos szakegyesületben vezető tisztséget töltött be (OMGE, OMKE, 
Természettudományi Társulat). 1929-től haláláig az Országos Pomológiai 
Bizottság elnöki tisztét látta el. Hagyatékának összegyűjtése részben Mohácsy 
Mátyásnak köszönhető. 
Angyal Dezső hagyatéka 1958-1988 között leltárkönyvi (muzeális) 
nyilvántartásba került. A levéltári rendezés során a dokumentumokról részletes 
(darabszintű) jegyzék készült a leltári számok feltüntetésével. 
 
 
1. doboz 1894-1934 Kéziratok: szakoktatás, szakirodalmi tevékenység, 

ismeretterjesztés témakörből 
 1895-1908 Tanintézeti előadásairól készült, hallgatók által 

lejegyzett (részben hiányos) jegyzetek gyűjtői: 
gyümölcsismeret, - termelés, - fatenyésztés. 
Gyümölcstermő fák és cserjék osztályozása. A 
szőlő metszésmódjai. Konyhakertészet, 
zöldségtermelés. Gyümölcsorangeria. 

 1898-1919 Tanári működése során készített feljegyzései: 
órabeosztás, tematika, évnyitó-, évzáró-beszédek 
(töredékek) 

 1934, É. n. A. D. szakcikkeinek fogalmazványai: Adatok 
Magyarország kertészeti viszonyaihoz. Az amerikai 
körte piacainkon. Betekintés a székesfőváros 
néhány kereskedésének kirakatába. A budai 
hegyvidék gyümölcsfatermesztésének kialakulása. 
A magánparkok alkonya. 

 1896 Az amerikai szőlők művelése. Gyakorlati 
kézikönyv 57 ábrával. Ismeretlen kéz írása és rajza. 
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2. doboz 1880-1926  Vegyes kéziratok, nyomtatványok, jegyzékek 

Angyal Dezső bejegyzéseivel. 
 1901, É. n. Más szerzők írásai, cikkei termesztés, értékesítés, 

jövedelmezőség témában. Kacskovszky Konrád: 
Zöldség-főzelékekből évi szükségleteim. Apponyi 
Sándor konyhafőnökének összeállítása. 

 1880-1914 Újságkivágatok, szaklapok gyűjteménye 
 1882-1886 Szőlőfajta-jegyzékek 
 1897-1926 Szakfelügyelet, szaktanácsadás témakörében 

készült felterjesztések, felkérések, feljegyzések. 
Javaslat Zemplén vármegye gazdáinak megsegítése 
ügyében. Néhány gondolat a kertészeti és szőlészeti 
kutató állomás szükségességéről. A kertészeti 
szaktanács elé terjesztendő javaslatok. Az OMKE 
Kertészeti Közgazdasági Bizottság programja. 

3. doboz 1869-1988 Személyi vonatkozású dokumentumok. 
 1869-1881 A. D. bizonyítványai 
 1870-1924 Szolgálati előmenetelével kapcsolatos iratok (FIK, 

FM-levelek, szolgálati táblázat) 
 1896-1934 Oklevelek, elismerések (hazai és külföldi 

kiállítóktól), kitüntetések iratai (OMGE, OMKE, 
Vöröskereszt Egylet, Entomológiai Társaság, 
Természettudományi Társulat, Néprajzi Társaság) 

 1895-1932 Magán levelek 
 É. n. Fényképek 
 1937-1988 Hagyatékával kapcsolatos iratok: Angyal Dezsőné 

végrendelete. Özv. Verbényi Ferencné levele a KÉE 
Rektorához 

 1963-1977 Angyal Dezsőről írott cikkek. 
4. doboz É. n.  Angyal Dezső kéziratai: Gazdasági 

gyümölcstermelés. Konyha-vagy zöldségkertészet. 
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152. Bencsik György iratai 
1886-1903 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Bencsik György Szarvas-Gede-i földbirtokos, pomológiai irodalmi munkásságot 
fejtett ki. 
A gyűjteményben található kéziratok leltárkönyvi nyilvántartásban vannak. 
 

1. doboz 1886 A Szarvas-Gedei kert gyümölcsei.Törzskönyv és 
pomológiai jegyzet. 

  É. n. Körtefajták leírása alakrajzokkal 
  É. n. Vegyes kéziratok. Előszó a „Betűrendes magyar 

pomológia kézikönyve” első kötetéhez. 
 1903 Három levél Bencsik György írásainak 

felkutatásával kapcsolatban (Kodolányi Antal, 
Bencsik Mária, Németh József) 
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153. Bereczki Máté iratai 
1870-1895 

3 doboz = 0,36 ifm 
 
Bereczki Máté (Romhány, 1824. szept. 22. - Kunágota, 1895. dec. 9.) az első 
magyar pomológus, európai rangú szaktudós. A pesti egyetemen jogi diplomát 
szerzett 1845-ben. A márciusi ifjak körében vett részt az 1848. március 15-i 
eseményekben. A szabadságharcban szerzett érdemeiért tiszti rangot kapott. A 
szabadságharc leverése után bujdosni kényszerült, ügyvédi tevékenységét 
abbahagyta. A Mezőkovácsháza határában létesített gyümölcsösben 
bontakoztatta ki pomológiai munkásságát 1862-1895 között. 
Gyümölcsábrák rajzaival illusztrált munkafüzetei, Európára is kiterjedő szakmai 
kapcsolattartásának dokumentumai (levelek, köszönőlevelek, elismerések), 
egyesületi oklevelek, könyvének terjesztésével kapcsolatos jegyzetei, és a 
későbbi megemlékezések dokumentumai lelhetők fel a gyűjteményben. 
Valamennyi dokumentum leltárkönyvi (muzeális) nyilvántartásban szerepel. 
 
 

1. doboz 1871-1874 „Gyümölcseim” c. feljegyzések 
 1870-1895 Levelei (5 db) 
 1871-1872 B. M. levélváltása öccsével 
 1881-1892 Bereczki Máté levelei Sziklay Ede földbirtokoshoz, 

később Abaúj-Torna vármegye főispánjához (39 
db) 

 1872-1859 Bereczki Mátéhoz írott levelek, levélváltások: 
Trefort Ágost miniszter, egyesületek elnökei 
(OMGE, Csík megyei Gazdasági Egylet, Debreceni 
Kertészeti Egylet, Bihar megyei Gazdasági 
Egyesület, Kecskemét Vidéki Gazdasági 
Egyesület), az 1885. évi budapesti általános 
kiállítás országos bizottsága  

 1872-1883 Oklevelek: Erdélyi Gazdasági Egylet, Szécsény 
vidéki Gazdasági Egylet, Magyar 
Természettudományi Társulat 

 1879-1886 „Gyümölcsészeti vázlatok” terjesztésével 
kapcsolatos elszámolás 

 1882, 1887 Aradon nyomtatott gyümölcsjegyzékek (2 db) 
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2. doboz 1870-1895 Restauráltatott kéziratai. (1-6 köt. = 1800 p.) 

 1870-1878 „Jegyzetek I.” gyümölcsleírások rajzokkal. 208. 
leltári szám  

 1878-1882 "Gyümölcsészeti jegyzetek II.” 46. leltári szám 
 1882-1885 „Gyümölcsészeti jegyzetek III. 209. leltári szám  
 1873 „Gyümölcsfajok növényzetének lejegyzése I.” 78. 

leltári szám 
 1886 Gyümölcsfajok növényzetének leírása II. 

Benne:Bodor Pál levelei Kolozsvárról 1886. (7 db). 
77.leltári szám 

 1877-1895 „Gyümölcsészeti vázlatok előfizetőinek jegyző-
könyve” 76. leltári szám 

3. doboz 1898-1998 Bereczki Máté emlékével kapcsolatos iratok 
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154. Bodor Pál iratai 
1805-1825 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Bodor Pál (Kolozsvár, 1773. jan. 31. - Kolozsvár, 1828. máj. 30.) az első 
magyar nyelvű faiskolai árjegyzék kiadója. 1795-1797 között Jénában és 
Göttingenben folytatott tanulmányokat, 1798-ban hazatért Erdélybe és 
tisztviselőként magas beosztásig jutott el a főkormányszéknél. Házsongárdi 
gyümölcsösében és faiskolájában a legjobb fajták telepítésére törekedett.  
Munkássága kertészettörténeti jelentőségű, mert számos ma is termesztésben 
lévő magyar gyümölcsfajta fennmaradása, továbbá külföldi fajták ismertté 
válása köszönhető neki. Kereskedelmi jellegű faiskolája pedig a korszerűbb 
gazdálkodás és gyümölcstermesztés felé mutató kezdeményezés volt.  
A fondot alkotó eredeti kézirat-gyűjtemény nagy forrásértékkel bír, mivel 
életéről keveset tudunk. 
Levele, jegyzetfüzete, könyvjegyzéke, az adás-vétel tárgyát képező válogatott 
gyümölcsfajtákról készült jegyzékei, a gyümölcsösben végzett munkákról szóló 
feljegyzései leltárkönyvi nyilvántartásba kerültek. 
 

1. doboz 1805-1825 Kéziratok 
 1805 Bodor Pál levele (német nyelven) 
 1805-1809 Adott-kapott oltványok jegyzékei (17 db) 
 1808 Acta (feljegyzések) 
 1808-1810 Magvetések, ültetések 
 É. n. Feljegyzések oltásokról (20 p.) 
 É. n. „Mit hol kell keresni?” c. füzet 
 1809 Eladó oltványok lajstroma (8 p.) 
 1810-1812 „Eladó oltványok lajstroma” árakkal (14 p.) 
 1822 Bodor Pálné szerződése szolgálóval, Bodor Pál 

soraival kiegészítve 
 1825 Könyvjegyzékek (magyar, latin és német nyelven, 5 

lap)  
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155. Entz Ferenc iratai 
1849-1877 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
Entz Ferenc (Sümeg, 1805. dec. 6. - Promontor-Budafok, 1877. dec. 6.) orvos, 
kertész, az MTA levelező tagja (1858). Nevéhez fűződik az önálló magyar 
kertészeti szakoktatás megalapozása, a modern kertészeti ismeretek terjesztése, 
a hazai kertészeti szaknyelv kimunkálása.  
Orvosi tanulmányait Bécsben fejezte be 1831-ben. Az enyingi Batthyány 
birtokon kezdte orvosi működését. Mezőkomáromban telepedett le. Orvosi 
gyakorlata mellett kertészkedett, mintaszőlészetet, gyümölcsöst és faiskolát 
létesített. 1848-1849-ben mint honvéd főorvos szolgálta a nemzet 
szabadságharcát.  
A bukás után nem gyakorolhatta orvosi hivatását. Élettani ismereteit a hazai 
kertészet felvirágoztatása ügyében kamatoztatta. 1853-ban nyitotta meg Pesten 
magániskoláját, a Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézetet, amelyet a 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem első jogelőd intézményének tekintünk. 
Az intézmény a kormányzat, majd az OMGE támogatásával, 1860-tól Budán 
folytatta működését. Itt Entz Ferenc igazgatóként működött 1876-ig, amikor 
súlyos szembetegsége miatt lemondásra kényszerült. Entz Ferenc szerkesztette 
és írta a „Kertészeti Füzetek” című 15 kötetes sorozatot (1854-1859), amely 
korának alapvető kertészeti és szőlészeti kézikönyve lett. 1870-től szerkesztette 
a „Borászati Füzetek”-et, amely 1874-től „Borászati Lapok” néven jelent meg. 
Az iskolaalapító tiszteletére a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán emlékérmet 
alapítottak (1963). 
A szakoktatás történetére vonatkozó korábbi kutatómunka, különösen az 1963-
as centenáriumi kiállítás előkészületei során a Központi Könyvtár az Entz - 
dokumentumok összegyűjtésére törekedett. Ennek eredményeként őriz a 
gyűjtemény Entz Ferenctől autográf kéziratokat, leveleket, bizonyítványokat, 
akadémiai oklevelet, korabeli nyomtatványokat, továbbá Entz Ferenc emlékével 
kapcsolatos későbbi dokumentumokat.  
Entz Ferenc személyes irat egy részét a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Kézirattára őrzi.  
 

1. doboz  1849 A Batthyány-családnál folytatott orvosi 
tevékenységről szóló irat (német nyelven) 

 1859 A MTA oklevele levelező tagságáról 
 1865 Előadása németül az amszterdami botanikai és 

kertészeti kongresszuson 
 1858-1876 Entz Ferenc által kiállított bizonyítványok  
 1869-1877 Entz Ferenc kéziratai 
 1857-1877 Korabeli tudósítások munkásságáról  

2. doboz  1963-1981 Entz Ferenc emlékével kapcsolatos dokumentumok, 
reprodukciók 

 1992-1998 Az Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola 
(Velence) hagyományőrző munkájának 
dokumentumai 
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156. Füredi Jenő iratai 
1904-1960 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Füredi Jenő (Budapest, 1885. aug. 4. - Budapest, 1960. okt. 18.) kertész, 
szakíró, szerkesztő. Alcsúton, a főhercegi udvari kertészetben töltött két év 
gyakorlat után iratkozott be a Kertészeti Tanintézetbe. 1905-ben végzett, majd 
németországi tanulmányutat tett. A potsdami királyi kertészetből jött haza 
alkertésznek a Kertészeti Tanintézetbe. 1908-1921 között előbb a kassai, majd a 
szamosújvári fiúnevelő intézet kertészetének vezetésével bízták meg. 1921-ben 
az OMKE titkára, majd igazgatója lett. Mint a kertészsegéd képesítő bizottság 
tagja, majd elnöke, nagy figyelmet szentelt a kertészképzés minőségi 
követelményeinek.  
A modern kertészeti szaksajtó (Kertészeti Szemle, Kertészet, Kertészeti Lapok) 
szerkesztői teendői mellett számos gyakorlati ismereteket közvetítő könyve 
jelent meg, így például a Kertészeti Tanintézet tudós tanárai közreműködésével 
összeállított, igen keresetté vált „Kis kertész” 1922-ben. 
A Központi Könyvtárra hagyományozta könyveit, cikkeit, kéziratait. Köztük 
lelhető fel az alcsúti főhercegi udvari kertészetről szóló - tanintézeti hallgató 
korában készített - tussal rajzolt kézirata, mely különleges kultúrtörténeti emlék. 
A hagyaték tartalmaz egy Jókai kéziratot, továbbá Füredi Jenő előadásainak 
kéziratait, valamint nyomtatásban megjelent cikkeinek gyűjteményét. 
 

1. doboz 1904-1905 Jegyzetfüzet: Angyal Dezső pomológiai 
előadásairól és pilisszántói (Orosdy-park) 
tanulmányútról 

 1925 A Debreceni Kertészeti Egyesület levele és 
vezetőségének névsora 

 1927-1942 Füredi Jenő előadásainak kéziratai 
 1909-1938 Füredi Jenő írásainak gyűjteménye (folyóirat, újság) 
 1940 Feszty Masa ajándéka Füredi Jenőnek: Jókai kézirat 

(„Egy az isten” című művéből egy oldal) 
 1957 Füredi Jenő életrajza 
 1961 Jegyzék Füredi Jenő könyv-hagyatékáról 
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157. Horn János iratai 
1900-1958 

1 doboz = 0,12 ifm 
 

Horn János (Budapest, 1881. okt. 21. - Budapest, 1958. szept. 26.) kertész, 
főiskolai tanár. 1900-ban kapott végbizonyítványt a Kertészeti Tanintézetben. 
Neves német kertészetekben kezdett dolgozni, majd katonai szolgálata után a 
Kertészeti Tanintézetben, mint napszámos vállalt munkát 1903-1904-ben.  
Rövid ideig tanított a Máramaros megyei Nagybocskó kertmunkás iskolájában. 
Ezt követően ismét a Kertészeti Tanintézetnél helyezkedett el alkertész 
beosztásban 1905-1906-ban. 1906-1912 között Erdélyben, a Hunyad megyei 
Tyej községben egy 200 holdas mintagyümölcsöst és kísérleti telepet szervezett 
meg és irányított, 1913-ban főkertészként tért vissza a Kertészeti Tanintézetbe, 
ahol - Rerrich Béla igazgató más irányú beosztásakor - 1919-ben az igazgatói 
teendőket látta el. Igazgatói működése alatt folytatta az elődje által megkezdett a 
tanintézet akadémiává, illetve főiskolává történő átszervezése tervezetének 
kidolgozását.  
A politikai változások miatt távozni kényszerült. Későbbi működése során az 
FM kinevezte a mezőgazdasági szakoktatási intézmények szakfelügyelőjévé, a 
Gazdasági Tanárképesítő Vizsgabizottság tagjává, továbbá az OMKE keretében 
működő főkertészi vizsgabizottság elnökévé.  
1929-től a FM Kertészeti Főosztályán működött. A kertészeti termelés 
fejlesztésében, különösen az üzemszerűen telepített gyümölcsösök 
kialakításában meghatározó szerepe volt Tagja volt az Országos Pomológiai 
Bizottságnak (1929) és a Gyümölcstermesztők Országos Egyesületének (1933). 
1931-1941 között a rádióban sugárzott gyümölcstermesztési tanfolyamok 
anyagát szerkesztette.  
Tanintézeti és minisztériumi munkája mellett nyugdíjba vonulásáig (1948) több 
iskolában: a budai Amizoni Károly Nőnevelő Intézetben (1913-1921), a 
kecskeméti vincellériskolában (1921-1923), a keszthelyi gazdasági akadémián 
(1925-1929) és a budapesti Felsőbb Szőlészeti és Borászati Tanfolyamon (1937-
1943) is tanított.  
1943-ban az általános gyümölcstermesztés előadója lett a Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskolán, 1944-ben rendes tanári kinevezéssel az Általános 
Gyümölcstermesztési Tanszék vezetésével bízták meg. Az 1945/46. tanévre az 
agráregyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karának dékánjává 
választották, de erről a tisztéről 1946 márciusában lemondott. Ezután a budaörsi 
törzsgyümölcsösben, 1952-től a Kertészeti Kutató Intézetben dolgozott és 
idegen nyelvű fordítással (német, angol, román) segítette a kutatást. 
A gyűjtemény néhány korabeli levelet, okiratot, fényképet, önéletrajzot, továbbá 
Horn János hivatali előmenetelével és nyugdíjelvonásával kapcsolatos iratok 
másolatait tartalmazza.  
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1. doboz 1906-1907 Fényképek a Tyej-i faiskoláról 
 1900-1956 Bizonyítványok, igazolványok 
 1909-1911 Mohácsy Mátyás levelezőlapjai 
 1903-1952 Horn János iratainak másolatai 
 1928-1929 Villási Pállal kapcsolatos levelek 
 1908-1945 Horn János összeállításai életútjáról és szakirodalmi 

munkásságáról 
 1970-1981 Munkásságának méltatása (Horn Ede és Probocskai 

Endre összeállításai) 
 1998 A Horn-család tulajdonában lévő irathagyaték részletes 

jegyzéke 
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158. Jeszenszky Árpád iratai 
1902-1986 

7 doboz = 0,84 ifm 
 
Jeszenszky Árpád (Nagykikinda, 1896. máj. 20. - Budapest, 1988. júl. 11.) 
kertész, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora. Tudományos 
rangját a növénynemesítés és a biológiai növényvédelem területén érte el. 1914-
1918 között végezte el tanulmányait Budapesten a Kertészeti Tanintézetben. 
1919 elején Tatán kezdett dolgozni, mint termelési biztos. 1919 nyarán a 
Kertészeti Tanintézet gondnoki teendőit látta el. 1921-1923 között Kerületi 
Selyemtenyésztési Felügyelőségen dolgozott Füzesabonyban és Szekszárdon. 
1923-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán doktorált.  
Ezután az FM szolgálatában sokirányú szakmai, szakfelügyeleti munkát látott 
el: országos selyemtenyésztési főfelügyelő (1930), a Gyümölcstermelők 
Országos Egyesületének szakigazgatója (1938), m. kir. kertészeti igazgató 
(1941). 1942-1947 között az FM Kertészeti Osztályának vezetője volt. 1947-ben 
egyetemi nyilvános rendes tanári kinevezést és tanszékvezetői megbízást kapott 
a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának 
Keszthelyi Osztályára. 1949-től 1957-ig, nyugdíjba vonulásáig tudományos 
osztályvezetői beosztásban tevékenykedett a keszthelyi Mezőgazdasági Kísérleti 
Intézetben.  
Oktatói és termelésirányító kísérleti tevékenységét 1959-ig folytatta. A 
későbbiekben szakelőadói, szakértői, szaktanácsadói, szakfordítói felkéréseknek 
tett eleget, kertészettörténeti közleményeket jelentetett meg. Életművének 
összegzése „A magyar kertészet története, ahogy megéltem” című 
visszaemlékezése. 
Hagyatéka, kéziratai és személyi vonatkozású iratai mellett, értékes 
szaktörténeti, szakigazgatási dokumentumokat is tartalmaz. A levéltári rendezés 
során tartalmi és időrendi csoportosítást kellett elvégezni az anyag 
áttekinthetővé tétele érdekében. Egyenkénti átnézéssel kutatható. 
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1. doboz1902-1985 Életrajzi vonatkozású iratok 
1951-1985 Életrajzok 
1973, 1985 Tudományos munkásságának összefoglalása 

(Doktori értekezés tézisei) 
1906-1976 Életútjára és szakmai előmenetelére vonatkozó 

iratok, okiratok 
1976 Entz Ferenc emlékérem oklevele 
1902-1981 Magánlevelezés 

2. doboz1923-1984 Kéziratok, iratok, tervtanulmányok 
1923-1980 „Selyemtenyésztési miniszteri meghatalmazott” c. 

kézirat 
1939 Gyümölcstermelők Országos Egyesületében végzett 

munka. „Magyarország gyümölcstermesztő területei” 
c. összeállítás 

1951-1955 Citromtelepítési kísérletek (Fertőd, Keszthely, Pécs) 
iratai 

1956-1957 Paprikanemesítési kísérletek munkafüzetei. Paprika 
és paradicsom fajta- és magjegyzékek, nemesítési 
bizonylatok. 

1973-1984 Növényvédelemmel kapcsolatos munkásságának 
összefoglalása 

3. doboz1970 Kézirat: Almafajták meghatározó felismerése 
(jegyzetekkel, rajzokkal, fényképekkel) 

4. doboz1962-1984 Kéziratok, jegyzetek.Adatgyűjtés Magyar Gyula 
munkásságának összefoglalásához Kertészettörténeti 
adatgyűjtés 

5. doboz1986 Levelek, jegyzetek, lektori vélemények 
Kertészettörténeti adatgyűjtés 

6. doboz1986 Visszaemlékezések a Kertészeti Múzeum számára: 
„1919 kertészeti szempontból”; "Az MTA az ostrom 
alatt" stb. 

7. doboz1926-1984 Közlemények, cikkek-újságkivágatok: J. Á. által 
írott és reá vonatkozó írások gyűjteménye 
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159. Kátay István iratai 
1942-1958 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
A hagyatékban fellelhető füzetborítón és postabélyegző-lenyomaton olvasható 
dátumok alapján következtettünk a kéziratok keletkezésének idejére.  
A szerző a dísznövényekről, a növények táplálásáról írott vaskos kézirataihoz 
tartalomjegyzéket és tusrajzokat mellékelt, külföldi szakirodalomra hivatkozott. 
 

1. doboz Kéziratok: 
 Közép-Európa díszfái, díszcserjéi és különböző szaporítási 

módjaik. (438 p.) 1342. leltári szám 
 A különböző oltási módok és növényszaporítási eljárások 

alkalmazása képekben. (8 tábla) 1355. leltári szám  
 Az évelő növények és az évelő növény-kertek. (779 p.) 1356. 

leltári szám 
2. doboz A dáhliák. történetük,termesztési módjaik, felhasználásuk. (154 p.) 

1357. leltári szám 
 A növények táplálkozása. (224 p.) 1361. leltári szám  
 A chrysanthenum termesztésének különböző módjai. (158 p.) 

1362. leltári szám 
 Az egyszer és folytontermő földieprek termesztésének különböző 

módjai. (197 p.) 1363. leltári szám 
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160. Korponay Gyula iratai 
1903-1970 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
Korponay Gyula (Keszeg, 1888. febr. 28. - Budapest, 1975. márc. 28.) 
kertészmérnök, pomológus, országos kertészeti igazgató. 1909-ben a Kertészeti 
Tanintézetben kitűnő minősítésű oklevelet szerzett. A Tanintézetben 
szerkesztett „Gyümölcskertész” című szaklap szerkesztőségében kezdett 
dolgozni.  
Rövidesen Szentendrére helyezték a köszméte lisztharmat elleni állami 
védekezési akció megszervezésére, ahol 1911-ig vezetőként működött. Ekkor az 
FM-től újabb megbízást kapott egy 400 holdas állami zöldségtelep létrehozására 
és kertmunkás képzés elindítására. 1919-ben a székesfővárosi zöldségtelep, 
majd a nagytétényi állami zöldségtelep vezetőhelyettese lett. 1920-1935 között 
az Állami Növényélet- és Kórtani Állomáson és a Növényvédelmi 
Szakszolgálatnál dolgozott.  
A Gyümölcstermelők Országos Egyesületének szakvezetője és igazgatója volt 
1935-től 1938-ig. Dolgozott az Országos Pomológiai Bizottságban is a 
gyümölcstermesztési-körzetek kijelölésén. A Kertészeti Akadémia 
gyümölcsösének vezetését 1938-1941 között látta el. 1941-től 1948-ig az FM 
Kertészeti Felügyelőségét vezette.  
Létrehozta és megszüntetéséig irányította az Országos Kertészeti Igazgatóságot. 
1949-ben a Mezőgazdasági Tudományos Központ alkalmazásába került, 
ahonnan rövidesen nyugdíjba vonult. 1949 után a Kertészeti Kutató Intézetnél, 
mint szakértő működött. A gyümölcs törzskönyvező bizottságban gazdag 
pomológiai ismereteit kamatoztathatta, több tucat törzskönyvet készített. 
Gazdag hagyatéka (iratok, kéziratok, okiratok, oklevelek, szakmai 
dokumentációk) 1975-ben került a Központi Könyvtárba. 
 
 

1. doboz 1903-1966 Iratok, kéziratok 
 1903-1954 Személyi vonatkozású hivatalos iratok  
 1906-1909 Kertészeti tanintézeti előadások jegyzetei: 

Kertészeti iránytan, kertészeti építészet, kertészeti 
növénytan, gyümölcs-, szőlőismeret, borvegytan. 

 1936 „A téli gyümölcs eltartása” c. könyvének kézirata 
 1961 Jellemzés Korponay Gyula munkájáról 
 1966 Részletes szakmai önéletrajza 
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2. doboz 1906-1970 Oklevelek, okiratok, kitüntetések 

 1941-1954 A Pándi meggy származásának felkutatásával 
kapcsolatos levelek 

 1941-1943 A zöldségtermesztéssel és kereskedéssel 
kapcsolatos rendeletek, jegyzőkönyvek 

 1948-1949 Az Országos Kertészeti Igazgatóság 
megszüntetésével kapcsolatos iratok 

 1945-1957 Gyümölcsfajta- és növényfajta minősítő 
munkájával kapcsolatos iratok  

 É. n. A „M. kir. Növényvédelmi Szolgálat” aláírásra 
feljogosított szaktisztviselőinek névsora és 
névaláírásai 
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161. Kovács József iratai 
1912-1980 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Kovács József (Alattyán, 1894. jún. 27. - Budapest, 1980. szept. 22.) ideiglenes 
alkalmazottként kezdte kisegítő munkáját a Kertészeti Tanintézetben, 1921-ben 
véglegesítették. 1929-től II. osztályú altiszti, 1945-től I. osztályú altiszti, 1946-
tól egyetemi altiszti, 1950-től különleges képzettségű hivatalsegédi beosztást 
kapott.  
A növény és növénykórtani, majd a talajtani tanszékeken, végül az Üzemtani 
Tanszéken dolgozott. A Tanszéket csak  katonai szolgálata idején hagyta el, az 
első és a második világháború idején is behívták, összesen 58 hónapra. 1942-
1943-ban megjárta a keleti frontot, hazahozta Husz Béla kertészeti akadémiai 
tanár odaküldött tábori postalapjait. 
Hagyatékában személyi vonatkozású iratok, származására vonatkozó 
igazolások, igazolványok, képeslapok, tábori postai lapok, kitüntetése és 
fényképe található. 
 

1. doboz 1914-1979 Okiratok, iratok: Angyal Dezső által kiállított 
kertészeti tanintézeti szolgálati bizonyítvány. 

  Keresztlevelek, származási táblázatok, 
esküokmány, jutalmazási, nyugellátási iratok 

 1912-1958 Igazolványok, nyomtatványok: 
  Cselédkönyv, munkakönyv, beteglapok 

(OTBA,TB), szakszervezeti tagsági könyv, 
  „Kiváló Dolgozó”-kitüntetés igazolás 
  Képeslapok (városok látképei) 
 1921-1943 Takarékbetétkönyvek 
 1942-1945 Katonai (keleti front) szolgálatával kapcsolatos 

iratok, levelek, tábori postai levelező lapok, igazoló 
nyilatkozatok 

 1919-1941 Kéziratai: Jegyzetfüzet (pénzkölcsönök, 
hadikölcsönök, családfa-kutatás adatai, ingóságok 
és könyvek leltára bejegyzésekkel) 

  Hallgatóknak adott pénzkölcsönökkel kapcsolatos 
emlékeztetők 

 1980 Temetési búcsúbeszéd szövege és K. J. 
hagyatékáról készült kéziratos jegyzék  
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162. Magyar Gyula iratai 
1932-1944 (1983) 
3 doboz = 0,36ifm 

 
Magyar Gyula (Budapest, 1884. ápr. 24. - Budapest. 1945. ápr. 29.) kertész, 
növénynemesítő, a kertészet utolsó nagy polihisztora. Apja, Magyar György a 
Margitsziget híres főkertésze volt. 1898-tól két évig Alcsúton, József főherceg 
kertészetében lett gyakornok. 1903-ban kiváló eredménnyel szerzett 
végbizonyítványt a Kertészeti Tanintézetben.  
Hosszú külföldi tanulmányútjain bejárta Nyugat-Európa országait, a 
legnevesebb németországi kertészetekben dolgozott. Itthoni működését az 
Egyetemi Növénykertben kezdte 1910-ben. A háború után apja kertészetében 
Csobánkán virágfajták (pünkösdi rózsák) nemesítésével foglalkozott. Közben 
Érden gróf Károlyi Imre virágkertészetét is működtette.  
1924-ben a Kertészeti Tanintézetbe hívták tanítani. Elméleti és gyakorlati oktató 
munkája mellett hatalmas kutatási, nemesítési és termelésfejlesztési programra 
készült fel, amelynek központja a Kertészeti Tanintézet lett a harmincas 
években. Ez időben már nem tanított, gyümölcsfajták (őszibarack, mandula) 
nemesítésével tett szert országos és nemzetközi hírnévre. 1932-ben gazdasági 
tanácsos címet kapott.  
1942-ben az FM kertészeti felügyelővé nevezte ki a Kertészeti Osztályra, 
szolgálati helye azonban haláláig intézményünk maradt. Munkásságával 
megalapozta a hazai keresztezéses és klónszelekciós módszerekkel végzett 
céltudatos nemesítést. Külföldi fajták behozatalával értékes paradicsomfajta-
gyűjteményt hozott össze a tanintézet budai, majd kamaraerdei kísérleti telepén. 
Paprikanemesítő munkájában viszont a hazai fajtákra támaszkodott.  
A harmincas évek végétől a kertészeti kísérletek országos kiterjesztésén 
fáradozott, zöldségnemesítési törzstelepek fajtakísérleteit, termelésfejlesztési 
irányait hangolta össze. A tanintézetben működő Kertészeti 
Növényújdonságokat Elbíráló Bizottság titkári teendőit is ellátta.  
Hagyatéka értékes kéziratokat, a kertészeti kísérletügy fejlesztésére vonatkozó 
dokumentumokat foglal magába. Tartalmi és időrendi csoportosításban 
egyenkénti átnézéssel kutatható. 
 

1. doboz 1932-1937 Kéziratok: A kertészeti növénynemesítés 
munkaterve; A magyar kajszitermesztés nyílt 
kérdései 

 É. n. Kéziratok: őszibarack, mandula, dió, gesztenye, 
mogyoró 

 1983-1984 Levelek: Magyar Gyula centenárium szervezése a 
Kertészeti Egyetemen (emlékülés, szoboravatás, 
kiadvány-szerkesztés) 
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2. doboz 1937-1952 Iratok: Kertészeti kísérletek szervezése, 

zöldségnemesítési törzstelepek működése 
 1938-1941 Jegyzőkönyvek, felterjesztések az FM-hez 
 É. n. Magyar Gyula kéziratai a kertészeti kísérletek 

megszervezéséről és irányairól Magyarországon 
 1939-1943 Törzstelepek beosztása, címjegyzéke, kimutatások, 

szervezeti szabályzatok 
 1939-1943 Kísérleti babfajták; Fajtaösszehasonlító kísérletek 

jegyzetei 
 1937-1940 Évi jelentések az FM-hez a tözstelepek 

működéséről 
 1940-1943 Jelentések az egyes törzstelepeken tett 

látogatásokról 
 1942 FM rendeletek, rendelettervezetek 
 1944 Névjegyzék: Konyhakerti növények 

tömegtermesztésre kijelölt csoportfajtái. 
3. doboz 1952 Korponay Gyula levele Magyar Gyula 

rathagyatékáról 
 1943-1944 Zöldségfajták képei: paradicsom, paprika, uborka, 

tök, bokorbab, hüvelyesek, hagyma-félék, 
sárgarépa-fajták, retek, káposzta, kel-félék, karaláb, 
salátafélék, laboda-félék, évelő főzelék-félék. (A m. 
kir. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Kertészeti 
Növénytermesztési Tanszék és Kertészeti 
Magvizsgáló Állomása) 1-15. gyűjtő 3390. leltári 
szám 
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163. Mohácsy Mátyás iratai 
1900-1970 (2006) 
5 doboz = 0,60 ifm 

 
Mohácsy Mátyás (Békéscsaba, 1881. márc. 12. - Budapest, 1970. ápr. 6.) 
kertész, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora (1957). A 
Kertészeti Tanintézetben 1900-ban elnyert végbizonyítványával vándorkertész 
lett.  
Hat évig dolgozott Németország, Svájc, Anglia, Franciaország híres üzemi és 
kereskedelmi kertészeteiben és iskoláiban. 1907-1908-ban a tordai kertmunkás 
iskolában tanított. Állami ösztöndíjas tanulmányútja során az Egyesült 
Államokban 1908-1911 között bejárta Kansas, Kalifornia, Oregon, Washington 
államok nagyüzemi gyümölcsöseit és faiskoláit, különböző farmokon dolgozott. 
1912-ben a Kertészeti Tanintézet gyakorlatvezető tanára lett. 1914-ben a 
nagybocskói kertmunkás iskola igazgatói teendőivel bízták meg, azonban 
katonai behívót kapott és rövidesen fogságba esett. 1914-1920 között 
Szibériában, a krasznojarszki fogolytáborban volt.  
Több - későbbi könyve alapját képező - kézirattal tért haza. 1920-ban a 
Kertészeti Tanintézetben, mint gyümölcstermesztési előadó kezdte meg 
működését. 1928-ban a tanintézet tanárává, 1930-ban igazgatóvá nevezték ki. 
Igazgatói működése idején a Tanintézet a szakma szellemi központjává vált és 
nemzetközi tudományos cserekapcsolatokat épített ki. A Mohácsy nevet 1933-
ban vette fel (korábban Mahács).  
Meghatározó szerepe volt a hazai gyümölcstermesztő körzetek kialakításában 
(1925), üzemi gyümölcsösök telepítésében és sok kiadást megért 
alaptankönyvek összeállításában („A gyümölcstermesztés kézikönyve” 1936). 
Megszervezte a Magyar Faiskolai Szövetséget (1932), elősegítette a 
Gyümölcstermesztők Országos Egyesületének létrejöttét (1932).  
Elnöki tisztséget töltött be az Országos Növényújdonságokat Elbíráló 
Bizottságban (1934), az Országos Pomológiai Bizottságban (1936), az 
Okleveles Kertészek Országos Egyesületében (1937). 1934-1943 között mint 
meghívott előadó tanított a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán.  
A felsőfokú kertészképzés érdekében a tanintézet akadémiává szervezésekor 
felállította a tanszékeket, a főiskolává szervezés után 1943-ban a kísérleti telep 
és kutatóintézet kialakítását is elkezdte.  
A főiskola első dékáni tisztségére közfelkiáltással választották meg 1944-ben. 
1945-1950 között vezető szerepet játszott az intézmény háború utáni 
helyreállításában és új építkezések indításában (a mai A-épület), továbbá a 
Kertészeti Kutató Intézet létrehozásában (1949). Egyetemi tanárrá 1946-ban 
nevezték ki. A Magyar Agrártudományi Egyetem rektori tisztségét 1948-1949-
ben látta el. 1949-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, ebben az évben vonult 
nyugdíjba. 1963-ban a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola díszdoktorává avatta. 
Mohácsy Mátyás hagyatékának összegyűjtése a születési centenárium 
előkészületei idején kezdődött el, részben kiállítási céllal. Eredeti oklevelek, 
okiratok és kéziratok, továbbá a megemlékezés-sorozatok dokumentumai 
találhatók meg a gyűjteményben.  
A kiállítási anyag jegyzéke a kutatók rendelkezésére áll. 
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1. doboz 1900-1970 Oklevelek, okiratok, levelek, életrajzok,  

 (1997) megemlékezések 
 1900-1967 Tanintézeti végbizonyítvány, kandidátusi oklevél, 

minősítési bizonyítvány: „Mohácsy Mátyás” 
Chrysanthenum Indicum 

 1912-1950 Előmenetelére vonatkozó iratok: esküokmány, 
kinevezések, megbízólevelek. 

 1942-1943 Akadémiai és főiskolai igazgatói működésére 
vonatkozó iratok (fénymásolatok a MOL-
anyagából) 

 1957-1963 Önéletrajzok, életrajzi összeállítások 
 1949-1966 Levelek, levélváltások, gratulációk 
 1970 Dokumentum-összeállítás temetése alkalmából 

(búcsúbeszédek, fényképek, részvéttáviratok) 
 1976-1997 Megemlékezések dokumentumai: Az 1981-es 

centenárium egyetemi megrendezése; Mohácsy 
Mátyás-díj alapítás (1984), Békéscsabai 
megemlékezések (1997) + 2 db hangkazetta 
(Mohácsy saját maga által elmondott 
visszaemlékezései) 

2. doboz 1914-1961 Kéziratok, jegyzetek 
 1914-1918 Szibériai hadifogságban írott kéziratai a 

gyümölcstermesztésről és az őszibarackról 
 1961 „A növények hajtatása” c. kézirat 
 É. n. „Pomológia” c. feljegyzések  
 É. n. Szakterminológiai jegyzetek (német, olasz, angol) 

3. doboz É. n. Kéziratok: „Adatok a kertészet történetéhez” 
4. doboz 1979-1983 Vegyes dokumentumok a Mohácsy Mátyás 

Emlékbizottság működésével kapcsolatban 
(rendezvénysorozatok és sajtóvisszhang) 

5. doboz 1981, 2006 Mohácsy Mátyás születése 100. évfordulóján 
rendezett kiállítás és a születése 125.évfordulójára 
készült megemlékezések dokumentumai 
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164. Nagytóthy Tóth István iratai 
1957-1958 

5 doboz, 1 kötet = 0,65 ifm 
 
Nagytóthy Tóth István kertészettörténész. Gyümölcstermesztési monográfia 
készítéséhez tájelemzéseket végzett. 
A kéziratgyűjtemény füzeteket, fogalmazványok kötegeit tartalmazza. A 
tartalmilag csoportosított füzetekről és kötegekről könyvtári címleírás is készült 
a leltárkönyvi nyilvántartás szerint. 
 

1. doboz É. n.. Kertészetünk történeti emlékei (1-7. számú köteg) 
374-380. leltári szám 

2. doboz É. n.. Kertészetünk történeti emlékei (8-21. számú köteg) 
381-394. leltári szám 

3. doboz É. n. Kertészetünk történeti emlékei (21-44. számú 
köteg) 395-420. leltári szám Képek és vázlatrajzok 
jegyzéke Címjegyzék a magyar gyümölcstermesztés 
történetére vonatkozó forrásmunkákról (1 füzet) 

4. doboz 1958 „Tájelemzés” (1-10. számú füzet) 
Gyümölcstermesztési monográfiához adatgyűjtés 
Szabolcs-Szatmár megye 89 községében, 
járásonként csoportosítva 421-427. leltári szám 

5. doboz 1957 Gyümölcsmonográfiai adatgyűjtés Győr megyében, 
községenként (1-3. számú köteg) Jegyzetek, 
piackutatási adatok (1-2. füzet) 362-366. leltári 
szám 

6. kötet 1957 Térképvázlatok: Győr ipari város gyümölcsellátó 
övezetéhez tartozó községek gyümölcs-térképei (59 
db) 367. leltári szám 
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165. Ormos Imre iratai 
1923 -1979 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Ormos Imre (Budapest, 1903. máj. 27. - Budapest, 1979. február 26.) okleveles 
kertész (1926), egyetemi tanár (1946), a mezőgazdasági tudományok doktora 
(1960), Kossuth-díjas kerttervező (1962). A táj- és kertépítészeti tudományok 
iskolateremtő professzora tiszteletére a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
Ormos Imre emlékérmet alapított (1988).  
Kertészeti tanintézeti oklevelének elnyerése után 1926-ban az Unghváry László 
Faiskolai Rt-nél kezdett dolgozni. 1927-1932 között Törökországban, 
Ausztriában, Franciaországban gazdagította szakismereteit, majd beiratkozott a 
Bécsi Műegyetem Építészmérnöki Karára. Rerrich Béla, híres műépítész tanár 
halála után, 1932-ben hazahívták a Kertészeti Tanintézetbe a kertépítészeti 
ismeretek oktatására. 1939-ben a Gazdasági Tanárképző Intézetben kertészeti 
szaktanári oklevelet szerzett.  
1944-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
doktorált. Jelentős szerepet játszott a kertészeti szakoktatás háború utáni 
fejlődésében, 1948-1949-ben, mint dékán a Magyar Agrártudományi Egyetem 
Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karán, 1954-1960 között, mint a Kertészeti 
és Szőlészeti Főiskola igazgatója. 1969-ig, nyugdíjba vonulásáig, vezette a 
Kertépítészeti Tanszéket. 
 

1. doboz 1951 Iratok: életrajz és jellemzés 
 1926 Tanulmányai során készített előadásjegyzetek: 

Magtermesztés; Ábrázoló geometria. 
 É. n. Sokszorosított jegyzetek: Jog I-II.; Közgazdaság; 

Növénytan; Évelő növények; Kertészeti állattan; Az 
Engler-rendszer főosztályai. 

 1943 Előadásairól készült jegyzetek: Földméréstan és 
kerttechnika; Kertművészet. 

 1966-1979 Ormos Imréről szóló írások  
 1993 Kiállítási dokumentumok jegyzéke  

2. doboz  1938-1970 Költségtervek (m. kir. Kertészeti Akadémia, m. kir. 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskola), munkatervek, 
tantervek 

3. doboz  1945-1969 Rendeletek, Igazgatói ügyek, Szabályzatok, 
utasítások 

4. doboz  1960-1969 Az 1961. évi Erfurti Nemzetközi Kertészeti 
Kiállítással kapcsolatos iratok, Balatonfenyves 20 
éves fejlesztése (1963), Babos Imre előadói 
megbízatása (1963-1969), MUT Üdülőterületi 
Ankét (1968), a Geológia és hidrológia tantárgy 
programja (1967) 
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5. doboz  1956-1957 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

eseményeivel illetve az azokban részvevők 
intézményi felelősségre vonásával kapcsolatos 
iratok 

6. doboz  1966-1974 + 
é.sz. nélk. 

A Magyar Urbanisztikai Társaság működésével 
kapcsolatos iratok + évszám nélküli vegyes iratok 
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166. Probocskai Endre iratai 
1932-1998 

8 doboz = 0,95 ifm 
 
Probocskai Endre (Tárcsó, 1913. máj. 26.- Budapest, 2001. szeptember 12.) 
okleveles kertész, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 
(1952). 
A Kertészeti Tanintézetben 1936-ban nyert oklevelet. 1936-1941 között 
Alsótekeresen Schrikker Sándor híres faiskolájában dolgozott, mint gyakornok, 
majd intéző. 1942-ben kisegítő alkalmazotti beosztásba jött vissza a Kertészeti 
Akadémiára, miközben folyamatosan tanult: a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen, az Országos Vetőmagvizsgáló Intézetben, s Újpesten a 
Felsőipari Iskolában. Különbözeti szigorlatok letételével kertészeti akadémiai 
(1944) és kertészeti és szőlészeti főiskolai oklevelet szerzett (1947). 1943-ban 
akadémiai tanársegéd, 1944-től főiskolai tanársegéd, 1947-1950 között főiskolai 
intézeti tanár. 1950-ben egyetemi nyilvános rendkívüli tanári, 1952-ben 
egyetemi nyilvános rendes tanári kinevezést kapott. Részt vett a Kertészeti 
Kutató Intézet megszervezésében (1949), megalapozta a gyümölcsészeti 
kutatásokat, 1950-1952 között a kutatóintézet Gyümölcstermesztési 
Osztályának vezetését is ellátta.  
Az Agráregyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karán a dékáni tisztséget 
két tanévben, 1951-1953 között töltötte be és első igazgatója volt az 1953. 
szeptember 1-jén önállóvá lett Kertészeti és Szőlészeti Főiskolának. Oktatási és 
kutatásszervezési, valamint tudományos munkássága az általa 1952-ben 
megszervezett és 1983-ig (nyugdíjba vonulásáig) vezetett Faiskolai Termesztési 
Tanszéken bontakozott ki. 1955-1957 között a Gyümölcstermesztési Tanszék 
megbízott vezetője és a főiskola igazgatóhelyettese volt.  
Tudományos rektorhelyettesi tisztségben 1966-1971 között az egyetemkutatási, 
mérnök továbbképzési és szaktanácsadási tevékenységét irányította.  
Számos egyetemi és hazai szakmai szervezet munkájában vett részt. 1951-től az 
MTA Agrártudományok Osztálya Kertészeti Bizottságának tagja, a Magyar 
Agrártudományi Egyesület Kertészeti és Szőlészeti Társasága vezetőségi tagja 
(1960), a TMB aspiráns felvételi munkabizottságának tagja (1959). 1947-1949-
ben az egyetemi munkástanfolyam titkára, 1954-ben a főiskolán megalakult 
Népfrontbizottság elnöke, 1961-1965-ig az egyetemi Szakszervezeti Bizottság 
elnöke, 1973-1984-ig az egyetem Kertészettörténeti Bizottságának elnöke. 
1988-ban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta. 
Tudományos szakelőadói, szaktanácsadói és hagyományápoló tevékenységét 
nyugdíjba vonulása után is folytatta.  
Közreműködött a Központi Könyvtár és Levéltár gyűjteményeinek 
gyarapításában, visszaemlékezéseivel elősegítette az egyetem- és szaktörténeti 
kutatók munkáját.  
Probocskai Endre ajándékaképpen a könyvtári archívumi (muzeális) 
nyilvántartásba több száz dokumentum került beleltározásra a Levéltár 
megalakulása előtt. A levéltári rendezés során ezek egy részét az 50. fond 
megfelelő állagaiban helyeztük el. Probocskai Endre kutatta fel a Kertészeti 
Tanintézet tanártestületi üléseiről készült jegyzőkönyveket is. A személyi 
gyűjteményben tartalmi-időrendi, és formai (meghívó, fényképek) 
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csoportosításban rendeztük a dokumentumokat. leltárkönyvi nyilvántartás 
sorszámaira ezért nem lehettünk figyelemmel. Egyenkénti átnézéssel kutatható. 

1. doboz 1932-1995 Személyi vonatkozású iratok, kéziratok 
 1942-1995 Kinevezés, besorolás, megbízás, felmentés 
 1945-1988 Önéletrajz, életrajz, jellemzés: Igazoló Bizottság 

határozata 1945; FM személyzeti nyilvántartás 
1950-1957; Irodalmi munkásságának jegyzéke 
1949-1971; Életrajzi összeállítás 1988. 

 1933-1998 Bizonyítvány, oklevelek, igazolványok, emléklap, 
kitüntetések 

 1932-1947 Probocskai Endre füzetei: Várkerti napló 1932-
1933; Mohácsy Mátyás, Ormos Imre, Liszka Jenő, 
Okályi Iván és mások előadásain készített jegyzetei 
1933-1947; Kertészhallgatók szemináriumi 
dolgozatai 1933-1950. 

 1936-1994 Levelek, levélváltások: Mohácsy Mátyás levelei 
1941-1968. 

2. doboz 1947-1997 Kéziratok, iratok 
 1947-1986 Kéziratok, iratok - az agrárfelsőoktatás fejlesztése, 

felsőfokú szakemberképzés, kertészeti kutatások 
témaköreiben 

 1947-1948 Egyetemi munkástanfolyam beszámolója 
 1950-1953 Iratmásolatok a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

megalakulásának előzményeiről 
 1963 Feljegyzés a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

fejlesztése tárgyában 
 É. n. Konzultációs kérdések politikai vezetőkhöz 
 1961-1997 Pedagógiai, tanári szereppel, szakmával, hivatással 

kapcsolatos előadások, beszédek kéziratai: „Mi a 
kertészet?” 1961; Mérnöktovábbképző tanfolyam 
megnyitása 1965; TDK köszöntő 1969; 
Hallgatókkal való találkozások 1936-1997; 
Köszöntő beszéd díszdiploma átvételekor 1986, 
1996. 

 1948-1974 Útijelentések 
3. doboz 1934-1985 Jegyzet, tananyag: Csonti Szabó István Probocskai 

Endrének dedikált jegyzete 1935; Husz Béla, Lázár 
Ferenc előadásainak sokszorosított jegyzetei; 
Probocskai Endre előadásainak kéziratai és 
sokszorosított jegyzetei: „Bevezetés a kertészeti és 
szőlészeti termesztésbe” 1949; Előadások vázlatai 
1960; Egyéb tananyag: „A számítógép” 1985. 
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4. doboz 1930-1973 Kéziratok, iratok, nyilvántartások, szabályzatok 

(pomológiai és faiskolai oktatás, kutatás, 
szaktanácsadás témakör; A kamaraerdei 
törzsgyümölcsös törzskönyve 1934-1951; A budai 
gyümölcstelepek részletes térképei 1944; Az 
Országos Pomológiai Bizottság nyomtatványa é. n. 
Pomológiai törzskönyv adatlapjai 1950; 
Demonstrátori munkanapló (Gyümölcstermesztési 
Tanszék) 1949-1950; A budatétényi faiskola 
szemzési naplói 1949; A Faiskolai Termesztési 
Tanszék vizsganaplója 1950-1962; A faiskolai 
termesztés irodalma 1949-1956; Fás 
növénykísérletekkel foglalkozó kutatók jegyzéke 
1968. 

5. doboz 1949-1994 Vegyes irat-, jegyzet- és nyomtatvány-töredékek 
 1949-1952 A Kertészeti Kutató Intézet megszervezésével 

kapcsolatos iratok: program, szervezeti szabályzat  
 1950 A Kertészeti és Szőlészeti Kutató Intézet 

Kerttervezési és Díszfásítási Osztály iratai: 15-160. 
iktatószám  

 1951 Kertészeti Kutató Intézet Kerttervezési Osztály 
iratai: 1-149. iktatószám. 

 1960 Kertészeti Kutató Intézet: Dániel Lajos és Tóth Elek 
kutatási jelentései  

 1952-1994 Cikkgyűjtemény agrárfelsőoktatás, - reform, - 
integráció témakörben 

 1950-1975 Vegyes jegyzetek - anyaggyűjtés faiskolai kutatási 
témakörben 

6. doboz 1944-1996 Iratok, kéziratok 
 1972-1985 A Kertészettörténeti Bizottság (elnöke) működésére 

vonatkozó iratok 
 1944-1996 Egyetem- és szaktörténeti kutatás, előadás, 

konzultáció, visszaemlékezés dokumentumai 
7. doboz 1936-1996 Meghívók 
8. doboz 1945-1998 Fényképek 
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167. Scholtz Albin iratai 
1920-1966 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Scholtz Albin (Krasznokvajda, 1898. szept. 28. - Budapest, 1971. febr. 14.) 
okleveles gazda (1923), a borászati technológia tanára a Kertészeti és Szőlészeti 
Főiskolán. Az első világháború után a családi birtok vezetése érdekében 
elvégezte a debreceni gazdasági akadémiát, majd beiratkozott a budapesti 
tudományegyetemre. Egy év után Berlinben folytatta tanulmányait. 1935-ben 
bizonyítványt szerzett a Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyamon.  
1936-1945-ig állami szakszolgálatot látott el. 1945-ben a Budafoki Állami 
Pincegazdaság igazgatója és egyben a Budafoki Szőlészeti és Borászati 
Szakiskola vezetője lett. 1950-1952 között az FM Kertészeti Főosztályán a 
borászat és a borászati szakoktatás előadója volt. 
1952-től nyugdíjba vonulásáig, 1961-ig a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
Borgazdasági Tanszékén, mint tanszékvezető helyettes, illetve 1959-ben, mint 
megbízott tanszékvezető működött. A háború utáni borászati szakoktatás tárgyi 
és személyi feltételeinek megteremtésében az alapoktól a felső szintig 
meghatározó szerepe volt.  
Tananyagokat dolgozott ki, neves szakoktatókkal együttműködve 
alaptankönyveket állított össze (pl. Borgazdaságtan), szorgalmazta a „Budafoki 
Tanpince” létrehozását (1952). Oktató munkája mellett szakmai, társadalmi 
szervezetekben tevékenykedett, vezető tisztségeket látott el (Országos Borászati 
Szakértő Bizottság titkára, Magyar Szabványügyi Hivatal szakbizottságának 
elnöke, MÉTE Borgazdasági Szakosztály vezetőségi tagja, igazságügyi 
szakértő).  
Nevéhez fűződik - kiállítások, nemzetközi borversenyek szervezése mellett - a 
bírálati rendszer kidolgozása. Hagyatékában oklevelek, okiratok, levelek, 
kéziratok találhatók. 
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1. doboz 1920-1923 Leckekönyv 

 1923-1944 Oklevelek: debreceni gazdasági akadémia, M. kir. 
Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam, Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat 

 1945-1966 Személyi vonatkozású iratok: előmenetel, igazoló 
eljárás, kinevezés, elismerés, felmentés 

 1952 FM utasítások, szabályozások 
 É. n. Kéziratok: Németország bortermő vidékei és az 

elterjedtebb művelésmódok; A bor derítése; 
Bortörvény tervezet; Tananyag, előadás; Rövid 
körséta a pincegazdaságban (díszhordók 
bemutatása); Technológiai tanulmányterv 
(Szekszárdi Állami Gazdaság szőlőfeldolgozó 
üzem) 

 1964 A IV. Nemzetközi Borverseny (zárójelentés, 
összefoglalás, tanulságok) 

 1964 Levelek, fogalmazványok (Mezőgazdasági 
Kiállítási Irodával együttműködés) 

 1922 Nyomtatvány: Különlegességek a m. kir. Állami 
pincegazdaság bormúzeumából 
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168. Szabó Lajos iratai 
1880-1883 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Szabó Lajos feltehetőleg a Zemplén megyei Tállyán született. Kéziratai Angyal 
Dezső előadásai nyomán a tarcali vincellérképezdében készülhettek. 
 

1. doboz 1880-1883  Kéziratok: Iránytani dolgozatok; Szőlészet-és 
borászattan; Szőlő- és gyümölcstermesztés; Fizika; 
Állattan; Növénytan, ásványosság; 
Konyhakertészet; Gyümölcs- és szőlészeti 
tudomány, vegytan, növényi élettan. 222-229. 
leltári szám 
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169. Csonti Szabó István iratai 
1914-1948 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Csonti Szabó István (Kecskemét, 1895. márc. 29. - Budapest, 1960. ápr. 9.) 
okleveles műkertészám A Kertészeti Tanintézetben 1916-ban végzett. Háromévi 
frontszolgálat után jelentős katonai előmenetelt ért el és vitézzé avatták. Tanári 
működését a Kertészeti Tanintézetben kezdte és mindaddig folytatta, amíg a 
negyvenes évek végén távozásra nem kényszerült.  
Megszervezte a zöldségnövények laboratóriumi és szabadföldi vizsgálatát, új 
fajtákat nemesített. Közleményei, könyvei a zöldségtermesztés tudnivalóinak 
alapvető összefoglalói voltak évtizedeken keresztül. 1936-ban előadássorozatot 
tartott a rádióban a konyhakerti növények termesztéséről.  
Kiállítások szervezője, a Fővárosi Bíróság mezőgazdasági igazságügyi 
szakértője, ezüst és aranykalászos gazdatanfolyamok népszerű előadója volt. 
1955-ig Vecsésen mezőgazdászként dolgozott. 
A gyűjteményben iratai, okiratai, levelei, nyomtatásban megjelent 
előadásjegyzetei és fényképek találhatók. A dokumentumokról a levéltári 
rendezés során részletes jegyzék készült. 
 

1. doboz 1914-1942 Bizonyítványkönyv, műkertészi oklevél, katonai 
igazolványok, emléklapok 

 1938-1948 Tanári, óraadói, tanfolyami és szaktanácsadói 
tevékenységével kapcsolatos iratok és levelek 

 1936-1942 Rádiótanfolyami előadások jegyzetei 
 1935-1944 Kertészeti tanintézeti, - akadémiai előadásainak 

sokszorosított jegyzetei 
 1920-1942 Jegyzék szakcikkeiről 
 1932 Prospektus a Nagykőrösi Kertészeti Egyesület 

kiállításáról; Fényképek (virágkötészet a Kertészeti 
Tanintézetben); Tablókép (a Budapest 
Székesfővárosi Községi Kertészképző Iskola első 
képesített növendékei) 
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170. Visnyovszky Zsigmond iratai 
1938-1992 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Visnyovszky Zsigmond (Léva, 1917. jan. 15. - Szeged, 1995. dec. 22.) okleveles 
kertész, mezőgazdasági mérnök, tudományos kutató. Csehszlovák 
állampolgárságát 1938-ban visszahonosíttatta magyarra, amikor beiratkozott a 
Kertészeti Tanintézetbe.  
1941-ben jeles minősítésű műkertészi oklevelével az újbocskói kertmunkás 
iskolában segédoktatóként kezdte szakmai pályafutását. 1942-ben a „Hangya” 
kötelékében működő Fűszerpaprika Értékesítő Központi Szövetkezet 
növénynemesítő alkalmazottja lett előbb Kalocsán, majd Bogyiszlón. Állása 
1945-ben megszűnt. 
 Kertészsegédként helyezkedett el Budapesten, majd 1946-1950 között a Szent 
Szív Zárda (Sophianum Leánygimnázium) Budakeszi úti nyaralójában volt 
kertész, 1950-1951-ben a Mohácsszigeti Állami Gazdaságban gyümölcsészeti 
telepvezető volt. 1951-1953 között Pécsre, az Állami Gazdaságok Baranya 
megyei Központjához helyezték, mint kertészeti előadót.  
Állásának megszűnése után az Agráregyetem soroksári tangazdaságában vállalt 
munkát, közben az FM Propaganda Igazgatóságán kellett különböző előadói 
feladatokat ellátnia. 1954-1956 között a kertészeti kutatási ügyek intézője, majd 
főelőadója az FM Tudományos Intézmények Osztályán.  
1956-ban saját kérésére a Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetbe 
helyezték át Szegedre, ahol a fűszerpaprika osztály tudományos munkatársa lett. 
1977-ig, nyugdíjba vonulásáig, itt, illetve az intézet jogutódjánál, a 
Gabonatermesztési Kutató Intézetnél dolgozott. 
Hagyatékában oklevelek, okiratok, kitüntetések találhatók, amelyekről jegyzék 
áll a kutatók rendelkezésére. 
 

1. doboz 1938-1947 Oklevelek, okiratok: Kertészeti Tanintézet-i 
„Bizonyítványkönyv”; Agráregyetemi 
„Igazolvány”; Kertészeti Akadémia-i oklevél, 
Képesítő Bizonyítvány 

 1942-1976 Iratok, okiratok: Katonai szolgálat, igazoló 
eljárások, munkavállalás, áthelyezés, felmentés. 
Munkakönyv 1950 

 1945-1975 Tagsági könyvek, igazolványok: FÉKOSZ, 
DÉFOSZ, MEDOSZ, MAE, Hazafias Népfront 

 1969-1980 Népi ülnöki megbízások 
 1953-1975 Igazolások, kitüntetések: Árvízvédelemért 1954, 

1971, Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója 1971 
Önéletrajzok 1954, 1985. 

 1992 Aranydiploma és fénykép az átvételéről 
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171. Visnyovszky Zsigmondné, Csányi Anna iratai 
1926-1987 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Visnyovszky Zsigmondné, Csányi Anna (Budapest, 1919. okt. 10. - Szeged, 
1988. márc. 31.) okleveles kertészám 1942-ben a Kertészeti Akadémiát, 1944-
ben a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolát végezte el. Huzamosabb ideig, mint 
laboráns a Gabonatermesztési Kutató Intézetben dolgozott. 
Irathagyatékában kéziratok, oklevelek, okiratok, maradtak meg. A levéltári 
rendezés során a gyűjteményről részletes jegyzék készült. 
 

1. doboz 1926-1930 Elemi népiskolai értesítő és bizonyítvány (Irgalmas 
Nővérek Simor Intézet) 

 1931-1938 Leánygimnáziumi értesítő és érettségi bizonyítvány 
(Szent Szív Intézet) 

 1938-1939 Cs. A. kertészgyakornok munkanaplója a királyi 
várkertben 

 1939-1942 Kertészeti akadémiai diákigazolvány, leckekönyv, 
oklevél 

 1943-1944 Kertészeti és Szőlészeti Főiskola-i leckekönyv, 
oklevél 

 1942-1943 „Futura” Magyar Szövetkezeti Központok 
Áruforgalmi Rt. tisztviselői igazolványa 
(fényképpel) 

 1943-1974 Igazolások tanfolyamok elvégzéséről: 
vetőmagvizsgálati-, társadalombiztosítási-, 
munkavédelmi vizsga 

 1953-1957 MEDOSZ tagkönyv 
 1961-1962 Tanulmányi könyv ("Marxizmus-Leninizmus" 

tanfolyam) 
 1983-1987 MAE-igazolványok 
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172. Szabó Béla iratai 
1913-1982 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Szabó Béla (Aknaszlatina, 1896. ápr. 18. - Budapest, 1982. ápr. 14.) okleveles 
műkertész, egyetemi tanár. A Kertészeti Tanintézetben szerzett oklevelet 1917-
ben. Katonai szolgálata után 1919-ben itt nyert alkalmazást, mint ideiglenes 
szaknapidíjas, majd mint állami kertészeti segédintéző. 1936-ban kertészeti 
tanintézeti rendkívüli tanári kinevezést kapott, majd 1947-től az agráregyetem 
Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karán egyetemi nyilvános rendes tanárként 
folytatta működését. A kar által szervezett egyetemi munkástanfolyam vezetője 
volt 1947 és 1949 között. Az 1949/50. tanévben dékáni tisztséget töltött be.  
A „Kertészeti technológia” c. tárgy elméleti és gyakorlati tudnivalóit 1921-től 
1959-ig, nyugdíjba vonulásáig oktatta; 1947-től a technológiai tanszék vezetését 
is ellátta.  
1953-ban a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán a tanszék mellett szervezett 
Gyümölcs- és Zöldségfeldolgozási Intézet vezetője lett. Kísérleti munkája a 
kertészeti üzemek élelmiszeripari tevékenységének fejlesztésére irányult. Fontos 
szerepet játszott a konzervipari üzemek létrehozásában, hosszú éveken keresztül 
tanított a konzervmesterképző tanfolyamokon. 
Személyi gyűjteménye okleveleket, okiratokat, kéziratokat, nyomtatványokat és 
fényképeket tartalmaz. Ezekről a levéltári rendezés során részletes jegyzék 
készült. 
 

1. doboz 1917-1961 Tanintézeti leckekönyve, kertész családtagok 
(Szandtner Gizella, ifj. Mohácsy Mátyás, Szabó 
Klára) oklevelei, doktori oklevele, kitüntető 
oklevél, emléklap 

 1943-1975 Hivatalos és magánlevelek, levélváltások 
 1963-1970 Történeti vonatkozású kéziratok: Adatok a 

Kertészeti és Szőlészeti Főiskola jubileumi 
évkönyvéhez; Adatok a Kertgazdasági 
Technológiai Tanszék történetéhez; Adatok a 
magyar konzervipar kifejlődéséhez; Adatok a 
„Magyar kertészet története” c. munkához 

 1967, É. n. Önéletrajzai, visszaemlékezései, irodalmi 
éstudományos munkáinak jegyzéke 
fogalmazványok 

 1968-1970 Kertész-találkozók szervezésével kapcsolatos 
levelek, névsorok 

 1913-1977 Fényképek 
 1919-1953 Nyomtatványok 
 1937 Német nyelvű szakfolyóiratok: Tudósítások Szabó 

Béla előadásáról a berlini II. nemzetközi 
erjedésmentes gyümölcsfeldolgozási kongresszuson  

 1982 Szabó Béláról szóló írások, temetési búcsúbeszéd 
szövege 
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173. Jancsó Vilmos iratai 
1942-1977 

1 doboz = 0,12 ifm 
 
Jancsó Vilmos (Budapest, 1902. jún. 17. - Budapest, 1981. szept. 1.) okleveles 
kertész, vezető kertépítész. A Kertészeti Tanintézetben 1923-ban szerzett 
oklevelet. Kertépítő vállalatot alapított, majd négy évig külföldön dolgozott. 
1929-ben történt hazatérése után 20 évig a Fővárosi Kertészetnél vezető 
kertépítészként hasznosította tapasztalatait.  
Jelentős szerepe volt Budapest zöldterületeinek korszerűsítésében és 1945 után 
a parkok helyreállításában. 1949-től nyugdíjba vonulásáig, 1970-ig a Budapesti 
Városépítési Tervező Intézetnél a zöldfelületi osztály vezetője volt.  
Az általa vezetett osztály országos tervezésirányító szerepet vállalt. Zöldterületi 
tervező munkáját több rendezett park jeleníti meg (például a gellérthegyi 
Jubileumi Park, a Feneketlen-tó környéke). 
Hagyatékában oklevelek, emléklapok, igazolványok, emlékplakettek és 
kitüntetések találhatók dobozjegyzék kíséretében. 
 

1. doboz 1942, 1973 Kertész oklevél és aranyoklevél 
 1970 Entz Ferenc emlékérem és oklevél 
 1948, 1964 Emléklapok: Margit-híd, Erzsébet-híd 
 1959, 1960, 

1967 
Kiváló Dolgozó oklevelek  

 1977  Emléklap és plakett kiváló munkáért Dunakanyar 
Intéző Bizottságtól 
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174. Somos András iratai 
1921-1996 

7 doboz = 0,84 ifm 
 
Somos András (Mezőberény, 1911. szept. 18. - Budapest, 1996. márc.15.) 
okleveles kertész, mezőgazda, egyetemi tanár. A Kertészeti Tanintézetben 1937-
ben nyert oklevelet. Itt vállalt napszámos munkát, hogy tovább tanulhasson. 
1942-ben mezőgazda oklevelet szerzett a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen. 1942-ben kertészeti akadémiai tanársegéd lett. 
Növénynemesítést adott elő, korábban gyümölcstermesztési, később 
zöldségtermesztési gyakorlatokat vezetett.  1944-ben behívták katonának, 1946-
ban tért vissza szovjet hadifogságból.  
Tanszékvezetői megbízást kapott a Zöldségtermesztési Tanszéken, 1948-ban 
egyetemi tanár lett. Ebben az évben a kert- és szőlőgazdasági tudományok 
doktorává avatták, e tudományterületen elsőként. 1960-tól igazgatói megbízást 
kapott intézményünkben, 1963-1965 között, később 1971-1975 között mint 
rektor tevékenykedett. 1948-ban megbízták az FM egyetemi osztályának 
vezetésével. 1949-ben a Mezőgazdasági Tudományos Központ tudományos 
osztályának főtitkári teendőit látta el.  
1949-ben az MTA újjászervezésekor levelező taggá, a biológiai és 
mezőgazdasági tudományok osztályának (később Agrártudományi Osztály) 
titkárává választották. Ezt a tisztséget 1961-ig töltötte be. 1955-től az MTA 
rendes tagja, 1977-1985-ig az MTA alelnöke volt. 
Kutatói, kutatásszervezői és termelésfejlesztői munkája a hazai 
zöldségtermesztés új irányait jelölte ki; nemzetközi összehasonlításban is 
jelentős eredményeket hozott a zöldségnövények biológiája, új fajták és 
korszerű technológiák területén.  
Számos hazai és nemzetközi szakbizottságban vezető szerepet játszott: elnöke 
volt a MTA Agrártudományok Osztálya Kertészeti Bizottságának, a Műszaki 
Fejlesztési Tanács korai zöldségtermesztés és hajtatás munkabizottságának és a 
mezőgazdasági műanyagfelhasználás nemzetközi szervezetének, a CIPA-nak 
(1970-1972). 1959-1983 között a Nemzetközi Kertészeti Tudományos Társaság 
Tanácsában Magyarország képviseletét látta el. 1948-ban Kossuth-díjjal, 1973-
ban Állami díjjal tüntették ki. 
Somos András irathagyatékában a személyi vonatkozású iratok mellett 
megtalálhatók az MTA Kertészeti Bizottsága működésével kapcsolatos iratok, 
továbbá a KGST Zöldségtermesztési Bizottsága berlini értekezletének 
dokumentumai. A levéltári rendezés során az 1. doboz dokumentumairól 
részletes jegyzék készült. 
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1. doboz 1921-1996 Személyi vonatkozású iratok 

 1921-1948 Elemi iskolai bizonyítvány (Mezőberény 1921); 
Érettségi bizonyítvány M. kir. áll. 
Felsőmezőgazdasági Iskola (Békéscsaba, 1933); 
BM értesítés névváltozásról (Styaszni helyett 
Somos 1940); Kinevezések a Kertészeti 
Akadémiára (1940, 1942); Esküokmány 
(MagyarAgrártudományi Egyetem,1948) 

 1932-1933 Iskolai füzetei: Géprajzi rajzfüzet, Levelezés, 
Számviteli jegyzet 

 1937-1974 Oklevelek: műkertészi oklevél (1937); mezőgazda 
oklevél (1942); doktori oklevél (1948); MTA 
rendes taggá választás oklevele (1958); Humbold 
Egyetem díszdoktori oklevele (1960); Brnoi 
főiskola elismerő oklevele (1974) 

 1954-1989 Kitüntető oklevelek, igazoló- és emléklapok: 
Kossuth-díj (1956); Állami díj (1973) 

 1960-1988 Életrajzi összeállítások 
 1981-1996 Köszöntések és nekrológok 
 1945-1977 Tevékenységére vonatkozó (Szabad Nép, 

Kertészmérnök) válogatott cikkgyűjtemény 
2. doboz 1951-1955 Az MTA kertészeti bizottságainak működésével 

kapcsolatos iratok (főbizottság, állandó bizottság, 
szakbizottság) 

 1957-1964 Az MTA Kertészeti Bizottsága (elnöke) 
működésével kapcsolatos iratok, jegyzőkönyvek 

3. doboz 1965-1970 "" 
4. doboz 1971-1975 ""beszámolók, megyei akadémiai napok szervezése 
5. doboz 1976-1983 Az MTA Kertészeti Bizottsága működésével 

kapcsolatos iratok 
6. doboz 1962-1964 A KGST Zöldségtermesztési Bizottság 

(magyarországi felelős) iratai: értekezletek, 
beszámolók, idegen nyelvű irodalomjegyzékek 

7. doboz 1963 A KGST Zöldségtermesztési Bizottsága berlini 
értekezletének iratai: Határozati jegyzőkönyv; az 
értekezlet anyagai német nyelven (1-3. kötet.) 
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175. Csepregi Pál iratai 
1931- 1999 (2000) 
7 doboz = 0,84 ifm 

 
Csepregi Pál (Debrecen, 1924. júl. 2.- Budapest, 2002. július 1.) kertészmérnök, 
a mezőgazdaság tudomány doktora (1980), a magyar szőlőfajta kutatás, - 
telepítés és - termesztés nemzetközileg is elismert tudósa. 1948-ban kitűnő 
minősítésű diplomát szerzett előd intézményünkben. 1948-1950 között a francia 
kormány ösztöndíjasaként Montpellier-ben volt tudományos gyakornok. 1950-
től tanársegéd, 1955-től adjunktus, 1964-től docens, 1973-tól egyetemi tanár az 
egyetem és jogelődei Szőlőtermesztési Tanszékén. 1966-1972 között vezette az 
egyetem tudományos diákkörét. 1972-től 1977-ig a Termesztési Kar oktatási 
dékánhelyettese volt.  
A MAE Kertészeti Társaság Szőlőtermesztési Szakosztályának 1979-1990 
között elnöke, ezt követően örökös tiszteletbeli elnöke. Tagja volt a Magyar 
Ösztöndíj Tanács Agrártudományi Szakmai Kollégiumának. Több nemzetközi 
szervezet (OIV, IBPGR, SITEVI, GESCO) munkájában szakértőként vett részt. 
1988-tól a Svájci Borakadémia levelező tagja. 1995-től a KÉE Professor 
Emeritus-a, 1997-től a Magyar Borakadémia örökös tagja. 
A személyes dokumentumok együttese Csepregi Pál válogatásában és tartalmi 
összeállításában életútjának és munkásságának valamennyi területét tükrözik. A 
levéltári rendezés során a dokumentációról részletes jegyzék készült. 
 
1. doboz 1935-1997 

(2000) 
Csepregi Pál munkásságának összesítő jegyzékei, 
születésnapi megemlékezés 

 1950-1998 Önéletrajzok 
 1943 Származási táblázat, - okiratmásolatok 
 1955-1979 Munkahelyi minősítések, jellemzések 
 1948-1950 Franciaországi tanulmányokkal kapcsolatos 

okiratok, hivatalos- és magánlevelek 
 1953-1993 Egyetemi, tanszéki oktatómunka fejlesztésével 

kapcsolatos összeállításai, cikkei. TDK mozgalom 
indítása és országos sikerek elősegítésének 
dokumentumai 

 1955-1963 Filmszakértői tevékenység: szakfilmek szövegei, 
forgatókönyvei 

 1955-1991 Hazai szakmai rendezvények programjai, meghívói, 
Cs. P. előadásainak kéziratai. 
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2. doboz 1952-1955 az MTA megbízásából készült tanulmányok 

kéziratai 
 1958-1980 Disszertációi (doktori, kandidátusi, akadémiai 

doktori) megvédése, bírálatok, opponensi 
vélemények, TMB javaslatai, kiadói szerződés  

 1992-1993 Akadémiai levelező taggá választásával kapcsolatos 
ajánlások 1992-1993; A Tudományos Világtanács 
„Albert Einstein” díjának elnyerésével kapcsolatos 
iratok 

 1957-1980 Fajtanevek helyesírása, szakterminológia, intenziv 
termesztés témaköreiben kéziratok 

 1971-1990 Évjáratok értékelése, feljegyzések 
 1992-1998 Szőlőfajhibridek, nemesítés témaköreiben 

Csizmazia D. József szőlőnemesítővel váltott 
levelek, illusztrációk 

 1948-1972 Válogatott szakmai írások, publikációk (Kosinszky 
Viktor, Szilágyi Dezső) 

3. doboz 1969-1994 Nemzetközi szakmai szervezetekben (O.I.V., 
CTIM, IBPGR) betöltött tisztségek, szakértői 
közreműködés, rendezvényeken való 
szereplés:felkérések, meghívók, értesítések, 
útijelentések, könyvismertetések (olasz, francia 
nyelven is) 

 1951-1995 Külföldi (francia) szaktudósokkal való 
kapcsolattartás, levelezés  

 1982 Opponensi tevékenység a Dél-Párizsi Egyetemen: 
francia nyelvű kéziratok, útijelentés 

 1971, 1989 Cs. P. közreműködése tiszteletbeli doktorok 
felavatásában az Egyetemen: Italo Cosmo bolognai 
és Mario Fregoni piacenzai professzorok 
meghívásának dokumentumai 

4. doboz 1970-1990 MAE Kertészeti Társasága Szőlőtermesztési 
Szakosztály elnökének, örökös tiszteletbeli 
elnökének iratai 

 1964-1995 Vegyes iratok: felkérések, elismerések, 
köszönetnyilvánítások, oktatói, tudományos 
szakértői, társadalmi, közéleti tevékenységekkel 
kapcsolatban 

 1995 Professor Emeritus cím elnyerésének 
dokumentumai 

 1973-1991 Szakvélemények - Állami gazdaságok, 
termelőszövetkezetek, iparvállalatok részére, 
kéziratok 

 1976-1984 Szőlőtermesztőkkel, kertbarátokkal, előadások 
szervezőivel való kapcsolattartás iratai 

 1984-1994 Baráti levelek, gratulációk, volt hallgatók 
megemlékező sorai 



 204

 
 1992-1995 Szakszerkesztői tevékenység, a kertészet- tudomány 

külföldi és hazai nagyjairól szóló összeállítások 
(Ki-Kicsoda Szerkesztőség, Babits-Magyar-
Amerikai Kiadó Rt. megbízásai) 

5. doboz 1957-1997 Cs. P. füzetei az időjárásról, fagykárokról, a termés 
minőségéről szóló feljegyzésekkel 

 1975-1995 „Szellemi táplálékok”. Cikkgyűjtemény a minőség 
forradalma gondolatkörből 

 1954-1995 Csepregi Pálról szóló írások gyűjteménye: 
könyvismertetés, kitüntetés, interjú, stb. 

 1931-1996 Válogatott fényképek 
6. doboz  Kéziratok, jegyzetek 
7. doboz 1951 -1999 Válogatott cikkek, nyomtatványok 
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176. Nádasi Mihály iratai 
1932-1999 

13 doboz = 1,56 ifm 
 
A fond Dr. Nádasi Mihálynak (Kállósemjén, 1913. - Budapest, 1999.) a 
Dísznövény és Dendrológia Tanszék egyetemi docensének, az egyetemi 
arborétum vezetőjének irathagyatékát őrzi. Az irathagyaték kiemelkedően 
értékes részét képezik az egyetemi arborétum fejlesztésére vonatkozó 
dokumentumok. A fondban lévő iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók. 
 

1. doboz  Vegyes levelezés, tudományos és oktatói működése 
iratai 

1935-1974 

2. doboz Oktatói, kutatói munkássága vegyes iratai 1932-1974 
3. doboz Oktatói, kutatói munkássága vegyes iratai 1955-1966 
4. doboz Oktatói, kutatói munkássága vegyes iratai évsz. nélk. 
5. doboz Kéziratok 1945-1975 
6. doboz Kéziratok évsz. nélk. 
7. doboz Előadás vázlatok évsz. nélk 
8. doboz Telepítések, útfásítások dokumentumai 1970-1974 
9. doboz Csíráztatás (kézirat) 1-3. füzet 1950-1954 

 Ezermagsúly (kézirat) I-VIII. füzet 1951-1961 
10. doboz  Ezermagsúly (kézirat) IX-XIII. füzet 1951-1965 

 + szik megfigyelések és fotóik         
11. doboz Különlenyomatok 1943-1968 
12. doboz Különlenyomatok, tantárgyi jegyzetek évsz. nélk. 
13. doboz Vegyes dokumentumok 1943-1974 
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177. Mozsár Kálmán iratai 
1930-1999 

4 doboz = 0,48 ifm 
 
A fond Dr. Mozsár Kálmán (Pásztó, 1929. október 12. - Budapest, 2000. január 
8.) a mezőgazdásági tudományok doktora (1992), a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem Növényörökléstani és Nemesítési Tanszék c. egyetemi tanára (1992-
2000) tudományos és oktatói tevékenységére vonatkozó irathagyatékát foglalja 
magába. A fondban lévő iratanyag egyenkénti átnézéssel kutatható. 
 
 

1. doboz Életrajzi vonatkozású ill. a tudományos 
pályafutásával kapcsolatos dokumentumok 

1949-1991 

2. doboz Dinnyenemesítői tevékenysége dokumentumai, 
különlenyomatok, kisnyomtatványok 

1951-1991 

3. doboz Mozsár Kálmán és felesége Túry Mária által 
használt egyetemi jegyzetek ill. 

 

 Mozsár Kálmán válogatott könyvei (1934) 
1950-

1953(1984) 
4. doboz Vegyes kis- és aprónyomtatványok, folyóiratok 1930-1999 
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178. Schermann Szilárd iratai 
1895-1977 (2004) 

16 doboz = 1,92 ifm 
 
A fondban Schermann Szilárd (Igló 1895 - ?-1977?), bölcsészdoktor (1921), 
vetőmagkutató ételútjára, tudományos működésére vonatkozó vegyes iratok 
illetve a nemzetközi kísérletügyi intézmények által válogatott és országonként 
bontva dossziékban elhelyezett nyomtatványai, összeállításai kerültek 
elhelyezésre. Az iratanyag egyenkénti átnézéssel kutatható. 
 

1. doboz Szakmai munkásságára vonatkozó 
dokumentumok, Életrajzi összefoglaló, 
publikációs jegyzék 

1923-1959 
(2004)  

2. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 1-8. dosszié 
3. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 9-18. dosszié 
4. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 19-27. dosszié 
5. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 28-33. dosszié 
6. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 34-41. dosszié 
7. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 42-48. dosszié 
8. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 49-54. dosszié 
9. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 55-60. dosszié 

10. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 61-66. dosszié 
11. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 67-74. dosszié 
12. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 75-79. dosszié 
13. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 80-87. dosszié 
14. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 88-96. dosszié 
15. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 97-103. dosszié 
16. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 104-109. dosszié 
17. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 110-113. dosszié 
18. doboz Kísérletügyi intézmények válogatott jegyzékei 114-116. dosszié 
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179. Balás Géza iratai 
1934-1974 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
A fond a neves rovarkutató, sipeki Balás Géza (Szatmárnémeti, 1914- Budapest, 
1987. január 31.) a MAE Kert- és Szőlgazdaságtudományi Kar és a jogutód 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Rovartani Tanszéke tanszékvezető egyetemi 
tanára (1949-1961) levelezésének a tanszéken maradt töredékét őrzi. sipeki 
Balás Géza két levele az 50/o. állagban az un. kisebb személyi gyűjteményekben 
található. A fond anyaga egyenkénti átnézéssel kutatható. 
 
1. doboz 1938-1963 + évsz. nélk. vegyes tematikus 
2. doboz 1938-1974 + évsz. nélk. vegyes tematikus 
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180. Varsányi Iván iratai 
1966-1997 

2 doboz = 0,24 ifm 
 
A fond Dr. habil. Varsányi Iván (Budapest, 1931. okt. 23.- Budapest, 1997. aug. 
13.) vegyészmérnök, a kémia tudománykandidátusa (1973), a műszaki 
tudomány doktora (1993), a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszer 
és Konzervtechnológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, majd 
tanszékvezető egyetemi tanára (1991-1997) irathagyatékát foglalja magában, 
amelyek a tanszékről kerültek a Szaklevéltár őrizetébe. Az iratok egyenkénti 
átnézéssel kutathatók.  
  

1. doboz  1966-1989 Vegyes személyes dokumentumok 
2. doboz  1990-1997 Úti jelentések 

 

 
 

181. Máthé Ákos iratai 
1983-1998 

1 doboz = 0,12 ifm 
 

A fond Dr. habil. Máthé Ákos (? 1947.-) kertészmérnök, tanszékvezető 
egyetemi tanár (Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar Növénytani Intézeti Tanszék), az MTA doktora 
(Mezőgazdasági tudomány, 1998) a Budapesti Corvinus Egyetem Sör és 
Szeszipari Tanszékén megőrzött iratait foglalja magában, amelyek a tanszékről 
kerültek a Szaklevéltár őrizetébe.  
Máthé Ákos 1971-ben a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen szerezte 
kertészmérnöki oklevelét, majd 1982 és 2001 között a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem és jogutóda egyetemi docense volt. Jelenleg, pedig 
(2001-től) a Budapesti Corvinus Egyetem és jogelőde Sör és Szeszipari 
Tanszékén meghívott előadó. 
Az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók.  
 

1. doboz 1983-1998 Oktatói, oktatásszervezői és tudományos 
munkásságának vegyes dokumentumai 
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Függelék 
 
A Magyar Országos Levéltárban őrzött, intézményünkre vonatkozó egyes 
források jegyzéke 
 
Abszolutizmuskori Levéltár D szekció 
 
D 46-K. k. Militar und Civil-Guvernement Ungarns 
1854-2526. sz. Entz Ferenc állami támogatást kér pesti kertészeti iskolája 
számára 
1857-1981. XV. C. - Entz Ferenc támogatást kérő beadványa 
1859-1848. XV. C. - Évi 1200 Forint támogatást kér dr. Entz Ferenc  
 
Földművelésügyi Minisztérium iratai K-184 
 
113. csomó 1891-10-1819. 
1891. január 3. Molnár István, a budapesti m. kir. vincellériskola igazgatója 
levele Gróf Bethlen András földmívelésügyi miniszterhez: Beszámoló országos 
gyümölcsészeti tanulmányutjáról és a vincellériskola pomológiai  intézetté 
történő átszervezésének terveiről. Ajánlja Angyal Dezső tanári kinevezését. 
 
197. csomó 1893-10-32926. 
1893. június-december Molnár István igazgató levelei a FM-hez: A felállítandó 
budapesti pomológiai intézet szervezeti-, rend-, és fegyelmi szabályzatának 
tervezete, a szakkönyvtár részletes ismertetése, a tanszemélyzet tervezett 
létszáma és fizetése. 
 
574. csomó 1912-11-76114. 
1912. június 3. Angyal Dezső, a Budapesti M. Kir. Kertészeti Tanintézet 
igazgatója levele a FM-hez: Szakvélemény a Keszthelyi M. Kir. Gazdasági 
Akadémia kertészetéről. (1824/1912. ikt. sz.) 
 
682. csomó 1913-11/2- 63904. 
1913. október 5. Angyal Dezső igazgató levele az FM-hez: Dortsák László 
gazdasági gyakornok próbaelőadásával kapcsolatos dolgozat felterjesztése. 
(2717/1913. ikt. sz.) 
 
2072. csomó 1919-11/1-65916. 
1919. november 3. Rerrich Béla igazgató levele a FM-hez: Lovass Emília 
gazdasági segédtanárnő „Hivatalos útinaplója” - kertészeti tanintézeti 
kiküldetéséről 1919. febr. 1-28 között - felterjesztése. (3285/1919. ikt. sz.) 
 
2695. csomó 1924-50-61271. 
1917. december 12. Rerrich Béla - mint építési ellenőr - felterjesztése a 
Tanintézet Igazgatóságához: a Tanintézetben 1913-1917 között történt 
renoválások költségelszámolása. 
1918. május. Felülvizsgálati jegyzőkönyv: Angyal Dezső és Rerrich Béla 
részletes leírása a renoválásokról. 
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1919. augusztus 27. Rerrich Béla igazgató levele a FM-hez: Jelenti a tanépület 
födémének augusztus 26-27-i leégését. (2753/1919.ikt.sz.) 
1920. december 3. Rerrich Béla levele az FM-hez: A leégett tanépület 
újjáépítésének végelszámolása. (3336/1920. ikt. sz.) 
1921. március 10.”Utófelülvizsgálati bizonylat” a Kertészeti Tanintézetben 
végzett renoválásokról és építkezésekről. 
2563. csomó 1923-50-75188. 
1922. január 12. Rerrich Béla igazgató felterjesztése az FM-hez: Hetsch Viktor 
huszárezredes kérvénye rendkívüli hallgatói felvételére vonatkozóan. (55/1923. 
ikt. sz.) 
 
2563. csomó 1923-50-75279. 
1923. június 5. Dezsényi Béla igazgató levele az FM-hez: Ibrahim Mouhlisz 
bey, II. éves hallgató „Dísznövénytenyésztés” pótvizsgája, melyre kormányzói 
engedéllyel került sor, „kielégítő” osztályzatot nyert. (926/1923. ikt. sz.) 
 
2564. csomó 1923-50-75941. 
1922. január 14. Rerrich Béla igazgató felterjesztése az FM-hez: A Villányi úti 
Alsótelep üzemterve 1923 évre. Lázár Ferenc összeállítása. (148/1922. ikt. sz.) 
 
2564. csomó 1923-50-78744. 
1923. december 3. Dezsényi Béla igazgató felterjesztése az FM-hez: Somogyi 
István III. éves hallgató kérvénye államköltséges hely biztosításáért. (2047/1923. 
ikt. sz.) 
 
2564. csomó 1923-50-79070. 
1923. október 11. Dezsényi Béla igazgató levele az FM-hez: Dr. Schilberszky 
Károly, a növénykórtan tudósa, tudományegyetemi és műegyetemi magántanár, 
tanintézeti r.tanár délutáni óradíjának engedélyezése érdekében. (1850/1923. ikt. 
sz.) 
 
6163. csomó 1942-11-225186. 
1942. április 30-jún. 2. A Kertészeti Akadémia tanári karának üléseiről készült 
jegyzőkönyvek a főiskolává történő átszervezés teendőiről, új tanszékek és új 
tanári állások szervezésének terveiről. (4086. és 4108./1942 ikt. sz.) 
1942. szeptember 1. A Kertészeti Akadémia tanári karának ülése jegyzőkönyve: 
Okályi Iván megbízást kap a Gyümölcstermelők Országos Egyesülete igazgatói 
teendőinek ellátására, tanári működését azonban folytatja, a 
gyümölcstermesztési gyakorlatok vezetését Karmacsi Bertalan veszi át. Az 1942 
őszén megrendezendő országos gyümölcsészeti kiállításon fajtagyűjtemény 
bemutatóval szerepel az intézmény. (4191/1942. ikt. sz.)  
1942. szeptember 22. A Kertészeti Akadémia tanári kari ülésén készült 
jegyzőkönyv: a beiratkozásokról, az Erdélyrészi Hangya Szövetkezet átiratáról 
szegénysorsú hallgatók részére alapítvány létesítéséről az Akadémián, 
Kertészeti Magvizsgáló Intézet felállításának terveiről a Kertészeti Főiskolán, 
Probocskai Endre okleveles kertész alkalmazásáról. (4223/1942. ikt. sz.) 
1942. október 27. A Kertészeti Akadémia tanári kari ülésén készült 
jegyzőkönyv: Az 1943 tavaszán rendezendő Országos Mezőgazdasági 
Kiállításon a szakoktatás nagyjainak (Entz, Bereczki, Molnár, Angyal) 
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munkásságát tervezi bemutatni az Akadémia, a Könyvtárban alkalmazott 
Ordódy Mária végzett hallgatót javasolják bevonni az anyaggyűjtésbe. 
(4256/1942. ikt. sz.) 
 
6164. csomó1942-11-228369. 
1942. december 30. Mohácsy Mátyás igazgató felterjesztése az FM-hez: Szabó 
Béla, Liszka Jenő, Karmacsi Bertalan, Domokos János, Somos András 
beszámolói németországi tanulmányútról (4140/1942. ikt. sz.) 
1943. január 11. Mohácsy Mátyás felterjesztése az FM-hez: A M. Kir. 
Kertészeti Akadémia üzemeinek és telepeinek üzemterve 1943. évre. Melléklet 
4 db helyszínrajz. (4269/1942. ikt. sz.) 
 
6615. csomó 1943-11-90682. 
1943. január 10. Tájékoztató a M. Kir. Kertészeti Akadémia nagytétényi 
birtokának elrendezéséről. Melléklet az Akadémia részére megszerzendő telkek 
rajza. 
6619. csomó 1943-11-93152. 
1938. november 3. A M. Kir. Kertészeti Tanintézet tantestületi ülésének 
jegyzőkönyve: Benkhardt Ágost képzőművészeti főiskolai tanár lemondása - 30 
éven át oktatott a Tanintézetben. 
 
6621. csomó 1943-11-96730. 
1943. július 10. HM átirata az FM-hez a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
hallgatóinak szolgálathalasztási engedélyével kapcsolatban. 
(487.820/16.b/1943.) 
 
6621. csomó 1943-11-97667. 
1943. július 15. Jelentés Magyar Gyula m. kir. kertészeti felügyelő 
áthelyezéséről- a Kertészeti és Szőlészeti Főiskoláról a Faiskolákat Ellenőrző 
Országos Bizottsághoz. 
 
6619. csomó 1943-11-93152. 
1943. október 22. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola tanári karának üléséről 
készült jegyzőkönyv: Miniszteri ösztöndíjban részesülő I. éves hallgatók: 
Csepregi Pál, Kerényi Béla, Kozma Pál, Tamássy István, Tury Mihály, Varga 
Győző. Domokos János könyvtáros tanár javaslatára a tanári kar hozzájárul 
ahhoz, hogy a hallgatók leckekönyvük letétbe helyezésével könyveket 
kölcsönözzenek. (4620/1943. ikt. sz.) 
 
7240. csomó 1944-11-525363. 
1944. augusztus 11. Mohácsy Mátyás levele az FM-hez a Budatétényben lévő 
györgyházai telep (7 holdnyi kertgazdaság, kastély és gazdasági épületek) 
üzembeállítási kiadásairól (1055/1944. ikt. sz.) 
 
7241. csomó 1944-11-528551. 
1944. október 13. A HM levele a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára a 
györgyházai telep katonai célokra történő igénybevételéről 
1944. okt. 19. Mohácsy Mátyás levele az FM-hez a györgyházai kastélyba 
telepített főiskolai könyvtár, dendrológiai tanszék, valamint a növényház 
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felszeleléseinek a Főiskola központi telepén történő elhelyezéséről. (1618/1944. 
ikt. sz.) 
 
7243. csomó 1944-11-531264. 
1944. november 27. Mohácsy Mátyás felterjesztése az FM-hez: Dr. Kosinszky 
Viktor a Főiskola ny. rk. tanára hivatalos kiszállásairól készült utinapló. (1944. 
máj.-aug.) 
 
7241. csomó 1944-11-528554 
1944. október 23. Mohácsy Mátyás levele az FM-hez: A Főiskola Növénytani 
Tanszéke mellé Növénytani Kutatóintézet megszervezését javasolja. Melléklet 
Mándy György levele ugyanezen javaslatról. 
 
7241. csomó 1944-11-528558. 
1944. nov. 30. Horn János, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola ny. r. tanára 
előadói megbízásának megszűnése. Működésének elismerése és ismételt 
alkalmazására vonatkozó javaslat. 
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 Tételszámok jegyzéke 
 

1. tétel Az egyetemi tanács, ill. a kari tanácsok működésével kapcsolatos 
ügyek 

2. tétel A rektori tanács, a dékáni tanácsok, az egyetemi bizottságok, s 
egyéb vezetői értekezletek működésével kapcsolatos ügyek 

3. tétel A Munkaügyi Döntőbizottság tevékenységével kapcsolatos ügyek 
4. tétel Az egyetemi szabályzatok, s a velük kapcsolatos ügyek 
5. tétel Munkaviszony létesítésével, megszűnésével, besorolásokkal, 

bérekkel kapcsolatos ügyek 
6. tétel Másodállások, mellékfoglalkozások ügyei; szakértői ügyek 
7. tétel Fegyelmi és kártérítési ügyek 
8. tétel A személyzeti munkával kapcsolatos elvi ügyek 
9. tétel Minősítések, jellemzések, s az ezekre vonatkozó elvi ügyek 

10. tétel Káderfejlesztési tervek 
11. tétel Kitüntetések 
12. tétel Jutalmazások, dicséretek, elismerések 
13. tétel Egyetemi címek, kitüntetések adományozása 
14. tétel Az egyetem fejlesztésével kapcsolatos ügyek, az egyetem 

munkaterve 
15. tétel Peres és kötbér ügyek 
16. tétel A szervezeti egységek létesítésével, megszüntetésével, 

összevonásával, elnevezésük megváltoztatásával kapcsolatos 
ügyek 

17. tétel A szervezeti egységeken belüli átszervezések, feladat 
átcsoportosítások 

19. tétel Honvédelmi, polgári védelmi ügyek 
20. tétel Egészségvédelmi ügyek 
21. tétel A lakásgazdálkodással és a munkásszállásokkal kapcsolatos ügyek 
23. tétel Rendezvényekkel, értekezletekkel, konferenciákkal, ünnepségekkel 

kapcsolatos ügyek 
24. tétel Sajtó- és propaganda ügyek 
25. tétel A dolgozók sport- és kulturális ügyei 
26. tétel Az egyetemi kiadványokkal kapcsolatos ügyek 
27. tétel Az Egyetem berendezéseinek és felszereléseinek külső szerv 

részére történő ideiglenes átengedése, használatuk engedélyezése 
29. tétel Az Egyetemet felkereső szervezetek, csoportok látogatásának 

engedélyezése, programja; a különböző egyetemi dolgozói 
csoportok tanulmányútjaival, tapasztalatcsere látogatásaival, 
bemutatókon, kulturális és sport találkozókon való részvételével 
kapcsolatos ügyek 

30. tétel Személyzeti nyilvántartás, s az ezzel kapcsolatos ügyek 
31. tétel A társadalmi szervezetekkel kapcsolatos ügyek 
32. tétel Közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok 
33. tétel Hazai intézményekkel kötött együttműködési szerződések, 

megállapodások, s a velük kapcsolatos ügyek 
34. tétel Az igazgatással összefüggő ügyek, jelentések, statisztikák, 

értékelések, javaslatok 
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35. tétel Az iratnyilvántartással, iratselejtezéssel kapcsolatos ügyek 
36. tétel Az egyetemi külső és belső ellenőrzés ügyei 
37. tétel Az Egyetem egészére vonatkozó jelentések, beszámolók 
39. tétel A hazai rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos ügyek 
43. tétel A munkarenddel, munkaidő beosztással kapcsolatos ügyek 
51. tétel Egyetemi felvételi ügyek 
52. tétel Felvételi tájékoztatók, a felvételi előkészítők (FEB, SZET) ügyei 
53. tétel A tanulmányok megszakításával kapcsolatos ügyek 
55. tétel Hallgatói ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak, segélyek, tandíjak 
57. tétel A végzett hallgatók elhelyezkedésével kapcsolatos ügyek 
58. tétel A hallgatók minősítése 
59. tétel A tudományos diákkörökkel kapcsolatos ügyek 
60. tétel Tantervek, órarendek, tantárgyi programok, vizsgabeosztások 
61. tétel Jegyzet- és tankönyvügyek 
62. tétel A gyakorlati oktatással kapcsolatos ügyek 
63. tétel Külső előadók, vizsgáztatók működésével kapcsolatos ügyek 
64. tétel Oklevelek honosítása 
65. tétel A hallgatókra vonatkozó, oktatással összefüggő statisztikák 
66. tétel Az oktatással kapcsolatos jelentések, felmérések 
67. tétel A hallgatóknak adott engedélyek, igazolások 
68. tétel A hallgatók katonai szolgálatával, hadkötelezettségével és 

honvédelmi oktatásával kapcsolatos ügyek 
69. tétel Az államvizsgák lebonyolításával, az Államvizsga Bizottságok 

működésével kapcsolatos ügyek 
71. tétel A hallgatók sport- és kulturális ügyei 
72. tétel Az oktatás korszerűsítésével kapcsolatos ügyek 
73. tétel A mérnök- és vezetőképzéssel, a szakmérnökképzéssel és a 

kiegészítő képzéssel kapcsolatos ügyek, tantervek, tantárgyi 
programok, órarendek, jelentések, statisztikák 

74. tétel A fakultatív tárgyakkal, speciális kollégiumokkal kapcsolatos 
ügyek 

77. tétel A hallgatók fegyelmi- és kártérítési ügyei 
78. tétel Szakmai, nyelvi, politikai, kulturális szakkörök ügyei 
86. tétel A hazai tudományos kutatással kapcsolatos ügyek 
87. tétel A nemzetközi tudományos kutatással kapcsolatos ügyek, 

együttműködési szerződések, évi jelentések 
88. tétel A szerződéses munkákkal (KK) kapcsolatos ügyek 
89. tétel A tudományos fokozatok megszerzésével kapcsolatos ügyek 
90. tétel Egyetemi doktori ügyek 
91. tétel A különböző szakmai, politikai, nyelvi stb. továbbképző 

tanfolyamokkal kapcsolatos ügyek 
92. tétel Újítások, szabadalmak, fajtabejelentések, kutatási eredmények 

gyakorlati alkalmazása 
93. tétel Fajtafenntartás, vetőmagszaporítás 
95. tétel Szaktanácsadással, termelésfejlesztéssel kapcsolatos ügyek 
96. tétel A belföldi tanulmányutakkal kapcsolatos ügyek 

111. tétel A közvetlen (szerződéses) kapcsolatok alapján lebonyolított 
tanulmányutak 

112. tétel Külügyi terv, s az ehhez kapcsolódó ügyek 
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113. tétel Hallgatói külföldi ügyek 
114. tétel A FAO és más nemzetközi szervezetek keretében lebonyolított 

tanulmányutak 
115. tétel A KKI és a TESCO által szervezett tanulmányutak 
116. tétel Államközi megállapodásokon alapuló tanulmányutak 
117. tétel Más szerv által kezdeményezett, anyagilag fedezett egyéni vagy 

csoportos tanulmányutak 
118. tétel Útijelentések 
119. tétel Külföldiek látogatásának engedélyezése 
121. tétel A nemzetközi kapcsolatok nyilvántartása, a külföldi 

intézményekkel kötött szerződések, megállapodások, munkatervek, 
s a velük kapcsolatos ügyek 

122. tétel A külföldi intézmények rendezvényein való részvétellel 
kapcsolatos ügyek 

123. tétel Magánjellegű utazásokkal kapcsolatos ügyek 
124. tétel Vám- és devizaügyek 
139. tétel Könyvtári beszerzések 
140. tétel Könyvtári gyűjtőköri ügyek 
142. tétel Könyvtári kártérítési, állományvédelmi ügyek 
143. tétel Az olvasószolgálat ügyei 
144. tétel A kölcsönzési szolgálat ügyei 
145. tétel Szakirodalmi tájékoztatás 
146. tétel Tanszéki könyvtárügyek 
147. tétel Egyetemtörténeti kutatások 
148. tétel A könyvtárak működéséről készült jelentések 
150. tétel Könyvtárfejlesztési ügyek 
162. tétel Nevelőtanárok, aspiránsok,vendégek kollégiumi elhelyezési ügyei 
163. tétel A kollégiumok üzemeltetésével kapcsolatos ügyek 
165. tétel A kollégiumok igazgatásával kapcsolatos ügyek 
171. tétel Jóváhagyott költségvetések, időszaki mérlegbeszámolók 
172. tétel A költségvetés tervezésével, elkészítésével, s a szervezeti egységek 

közötti felosztásával kapcsolatos ügyek 
173. tétel SZTK és nyugdíjügyek 
174. tétel A jóléti intézményekkel kapcsolatos ügyek 
176. tétel Munkabérügyek, pótlékok, tiszteletdíjak, segélyek 
177. tétel Munkaszerződések 
179. tétel Béren kívüli juttatások 
180. tétel A sokszorosító üzem fenntartása, működtetése, s a vele kapcsolatos 

ügyek 
181. tétel Szolgálati idő beszámítás, munkaviszony igazolások 
183. tétel Az anyaggazdálkodással, beszerzéssel kapcsolatos ügyek 
184. tétel Álló- és fogyóeszköz nyilvántartások 
185. tétel Kutatási költségelszámolások 
187. tétel Étkeztetés 
191. tétel Munka- és balesetvédelmi, tűzrendészeti ügyek 
192. tétel Parkosítási, parkfenntartási, gondnoksági ügyek 
193. tétel Energetikai ügyek 
194. tétel A távbeszélő üzemeltetéssel kapcsolatos ügyek 
197. tétel A gépjárműhasználattal kapcsolatos ügyek 
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198. tétel Az épületek felújításával kapcsolatos ügyek, tervek 
199. tétel Gépek, felszerelések és berendezések, s ezek javításának, 

felújításának ügyei 
217. tétel Az egyedi beruházásokkal kapcsolatos ügyek 
218. tétel A beruházásokkal kapcsolatos engedélyek, adatszolgáltatások, 

jelentések és beszámolók 
219. tétel Műszaki fejlesztési ügyek 
231. tétel Az oktatással kapcsolatos számítástechnikai ügyek 
232. tétel A kutatással kapcsolatos számítástechnikai ügyek 
236. tétel A Központi Fotólaboratórium szolgáltatásai 
237. tétel A Központi Laboratórium kémiai vizsgálatai 
238. tétel A Központi Laboratórium egyéb szolgáltatásai 
241. tétel A Kísérleti Üzem beruházással, fejlesztéssel, felújítással 
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