


RÉSZ LE TES PROG RAM
HELY SZÍN: 

Xántus Já nos Mú ze um eme le ti ba rokk ter me 
Gyõr, Szé che nyi tér 5.

JÚ LI US 5. HÉTFÕ

uta zás, köz gyû lés

11.00—13.00: 
Ér ke zés, re giszt rá ció, szál lás el fog la lá sa

13.00—13.45: Ebéd
14.00—17.00: 

Köz gyû lés 
éves be szá mo lók, alap sza bály-mó do sí tás, tiszt újí tás

17.00—18.00: 
Öku me ni kus is ten tisz te let a szé kes egy ház ban a temp lom be mu ta tá sá val

19.00—20.30: 
Fo ga dás a Xántus Já nos Mú ze um ban

JÚ LI US 6. KEDD 

szak mai nap — Egy há zi le vél tá rak és köz mû ve lõ dés

9.00—9.30: 
Dr. Thomas Aigner, igaz ga tó, Diözesanarchiv St. Pölten, a Monasterium pro jekt ve ze tõ je: 

Oszt rák le vél tá rak az interneten — ta pasz ta la tok, ki hí vá sok és táv la tok
9.30—9.50: 

Dr. Mózessy Ger gely
gyûj te mény igaz ga tó, Szé kes fe hér vá ri Püs pö ki és Székeskáptalani Le vél tár, OKGYK le vél tá ri re fe rens: 

A ka to li kus le vél tá rak köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gé nek fel mé ré sé rõl
9.50—10.10: 

Dr. Hudi Jó zsef, igaz ga tó, Du nán tú li Ref. Egy ház ke rü let Le vél tá ra, Pá pa: 
Köz mû ve lõ dé si te vé keny ség a Du nán tú li Ref. Egy ház ke rü let Le vél tá rá ban

10.10—10.30: 
Dr. Mol nár Lász ló, MFLSZ el nök, le vél tár ve ze tõ, Sem mel we is Egye tem Le vél tá ra: 

Az egye te mi le vél tá rak köz mû ve lõ dé si te vé keny sé ge — a kis in téz mé nyek le he tõ sé gei 
10.30—10.50:

Hermann Ist ván, igaz ga tó, Veszp rém Me gyei Le vél tár: 
A me gyei le vél tá rak köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gé nek vál to zá sai 

10.50—11.10: ká vé szü net 
11.10—12.45: 

Fó rum, kerekasztal be szél ge tés az el hang zot tak, ill. a le vél tár ügy ak tu á lis kér dé sei kap csán
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Meg hí vott részt ve võk-ven dé gek: 
Gorjánác Rádojka OKM Le vél tá ri Osz tály, fõ osz tály ve ze tõ he lyet tes, Dr. Reisz T. Csa ba MOL  fõ igaz ga tó

Dr. Gecsényi La jos NKA Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um el nök, Tyekvicska Ár pád MLE el nök

Dr. Á. Var ga Lász ló ÖLT el nök, Dr. Mol nár Lász ló MFLSZ el nök,

Décsey Sán dor Fi a tal Le vél tá ros ok Egye sü le te el nö k

13.00—13.45: ebéd
14.00—14.45:

A le vél tár 10 évé rõl szó ló idõ sza ki ki ál lí tás meg nyi tó ja 
és meg te kin té se az Egy ház me gyei Kincs tár és Könyv tár épü le té ben

15.00—16.00:
A ma gyar egy há zi le vél tá rak köz mû ve lõ dé si mun ká já nak le he tõ sé gei a ha tá ron túl 

— kerekasztal be szél ge tés a RELTE szer ve zé sé ben
Fel kért részt ve võk—ven dé gek: 

Mol nár B. Le hel RELTE elnök, Er dé lyi Uni tá ri us Egy ház Le vél tá ra, Ko lozs vár, le vél tár ve ze tõ

Bernád Ri ta Gyu la fe hér vá ri Ér sek ség, le vél tá ros, Emõdi And rás Nagy vá ra di Egy ház me gye, le vél tá ros

Dr. Sipos Gá bor Er dé lyi Ref. Egy ház ke rü let Le vél tá ra, Ko lozs vár, igaz ga tó

Kész Gé za Kár pát al jai Re for má tus Egy ház ke rü let Le vél tá ra, Be reg szász, le vél tá ros

16.00—16.30: szü net
16.30—16.45:

TÁMOP pá lyá za ti ter vek és ta pasz ta la tok a le vél tá rak köz mû ve lõ dé si te vé keny sé ge 
(is ko lai, tan órán kí vü li fog lal ko zá sok) kap csán — kerekasztal be szél ge tés a pá lyá zó le vél tá rak kép vi se lõ i vel

16.45—17.00:
Dr. La ka tos An dor:

Az anya köny vek di gi ta li zá lá sá val kap cso la tos ta pasz ta la tok ról
17.00—18.00:

A gyõ ri evan gé li kus Öreg temp lom és a gyü le ke zet gyûj te mé nyé nek meg te kin té se 
18.00—19.00:

Lá to ga tás az Egy ház me gyei Le vél tár ban és a Püs pök vár ban
19.30: Va cso ra a Katalinkertben

JÚ LI US 7. SZER DA 
szak mai ki rán du lás

8.00—16.00:
In du lás a Klast rom Ho tel elõl

Út vo nal: Somorja — lá to ga tás a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ben, Po zsony — vá ros né zõ sé ta a Dóm 
és a Prí má si Pa lo ta meg te kin té sé vel, Hainburg — kör kép ma dár táv lat ból a vár hegy rõl és a vá ros ról, 

valamint Pozsonyról és Dévényrõl, érkezés Gyõrbe a vasútállomásra.

A MELTE 2010. évi köz gyû lés ének na pi rend je:
Gyõr, 2010. jú li us 5. (hét fõ) 14-17 óra. 

Le ve ze tõ el nök: Dr. Jan ka György, a MELTE el nö ke.
A ter ve zett na pi ren di pon tok a kö vet ke zõk:

1.) Jegy zõ könyv ve ze tõ, hi te le sí tõk meg vá lasz tá sa
2.) Ha tá ro zat ké pes ség meg ál la pí tá sa

3.) Tárgy so ro zat el fo ga dá sa
4.) Be szá mo lók az Egye sü let te vé keny sé gé rõl 

- el nö ki (Dr. Jan ka György) 
- tit ká ri (Dr. Sza ba di Ist ván) 

- pénz ügyi (Dr. La ka tos An dor) 
- el len õr zõ bi zott sá gi 
5.) Új ta gok fel vé te le

6.) Alap sza bály mó do sí tá sa
7. Tiszt újí tás

8.) Egye bek (a be ér ke zõ ja vas la tok alap ján)
9.) A köz gyû lés be zá rá sa

HÁ ZI GAZ DA: 
Gyõ ri Egy ház me gyei Le vél tár

FE LE LÕS SZER VE ZÕ: 
Dr. Jan ka György

a MELTE el nö ke

A program megvalósítását 
az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma támogatja.

Egyesületünk mûködését az NCA támogatja.


