
78 
 

7. Akadémiai Levéltár 

 

A Levéltár tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag feldolgozását és 

ellátta a levéltári kutató- és ügyfélszolgálatot (leginkább az MTA Titkársága részére). 

Az iratállomány növekedése 27,36 ifm volt. Az év végére az iratállomány mennyisége elérte 

a 3521,65 ifm-t. Jelentősebb iratmennyiséggel a következő fondok gyarapodtak: Bolyai Ösztöndíj 

6,96 ifm, Doktori Tanács 4,92 ifm, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 2,88 ifm. Ezeknek az 

iratoknak a jegyzékeit számítógépes változatban (részben Excel táblázatban) is megkapta a 

levéltár, ami az anyagban való kutatást jelentősen könnyíti.  

Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 

alkalmanként tanácsot adtunk, ill. ellenőriztünk. Az elmúlt évben a Bölcsészettudomány 

Kutatóközpont (és azon belül különösen a BTK Történettudományi Intézet) iratainak rendezését, 

ill. a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (és azon belül a 

Közgazdaságtudományi Intézet) iratkezelését ellenőriztük. Az ősz folyamán a Wigner Fizikai 

Kutatóközpontból jelentkeztek, hogy mi legyen a régi KFKI korszakból származó iratok sorsa. Az 

intézetlátogatás alkalmával sor került az kutatóközpont iratkezelésének ellenőrzésére is, és 

útmutatást adtunk a régi iratok rendezésére, így remélhetőleg 2016-ban megkapjuk a KFKI 

igazgatóinak és főigazgatóinak a hatvanas-hetvenes évekből származó történeti értékű iratait.  

Az év folyamán a felszámolás alatt álló akadémiai vállalkozások iratanyagának sorsával is 

törődnünk kellett, így több megbeszélés után átvettük a végelszámolásra került Akaprint kft. 

munkaügyi és pénzügyi iratait. Szeptemberben részt vettünk az MTA Titkárság Nádor utcai pincei 

irattárában a nyári viharkárok miatt elázott iratok selejtezésében. 

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban az újonnan 

beérkezett anyagokban végeztünk közép- és darabszintű rendezést. Különös gondot fordítunk a 

régi anyagok rendezése folyamán a nem az adott fondba illő anyagok kiemelésére, az átfedések, és 

a második, harmadik és sokadik példányok megszüntetésére. Középszinten rendeztük a Nyelv- és 

Irodalomtudományok Osztálya, a Kémiai Tudományok Osztálya, a Nemzetközi Kapcsolatok 

Főosztálya és a Természettudományi Főosztály iratait. A „Székház 150” kiállítás kapcsán 

elkezdtük a fényképállomány revízióját, és egy részletes elektronikus katalógus készítését. 

Adatbázisainkat is tovább fejlesztettük, és folytattuk a TMB személyi dossziéinak az 

ellenőrzését (288 dosszié), és újabb jegyzékeket digitalizáltunk: Visszaminősített iratok, Jóléti 

Csoport, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Filozófiai és Történettudományok Osztálya, 

Kémiai Tudományok Osztálya, Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság. 
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2015-ben 22 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 151 alkalommal 1142 

raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 602 oldal másolatot készítettünk számukra, 35 

esetben pedig írásban adtunk választ nekik.  

Az ügyfélszolgálati statisztika a következő volt: az MTA Titkárságának (és más 

hivataloknak) 119 esetben adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 271 oldal másolatot 

készítettünk. Munkaviszony-igazoláshoz 9 esetben kerestünk anyagot.  

A Levéltár is részt vett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a középiskolás diákok 

számára szervezett programon, és az idejövő középiskolásoknak elmondtuk a levéltár történetét, 

és bemutattunk néhány érdekességet. Ugyanígy a hónap utolsó napján bemutattuk az Akadémiai 

Levéltárat és gyűjteményének érdekesebb darabjait a Könyvtárosok Országos Egyesületéből 

érkezett csoportnak.  

Részt vettünk a Székház épületének 150 éves fennállására rendezett eseményekben, 

anyagot válogattunk (és leírását készítettünk) az erre az alkalomra rendezett kiállításhoz, ill. 

2015. dec. 10-én Hay Diana A Székház az 1950-es években címmel előadást tartott a „Székház 

150” konferencián. 

 

 

Az MTA elnöke által az igazgatási és kutatásszervezési feladatok során kiváló munkát végző személyek 

elismerésére, példamutató teljesítményük jutalmazására alapított Szily Kálmán-díjat 2015-ben Hay Diana, az 

Akadémiai Levéltár vezetője kapta. (Fotó: mta.hu)  


