
  

 
81 

7. Akadémiai Levéltár 

A Levéltár ebben az évben is tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 

feldolgozását és ellátta a levéltári kutató- és ügyfélszolgálatot (az utóbbit leginkább az MTA 

Titkársága részére). 

Az iratállomány növekedése 23,52 ifm volt. Az év végére az iratállomány mennyisége elérte a 

3689,17 ifm-t. Jelentősebb iratmennyiséggel a következő fondok gyarapodtak: Történettudományi 

Intézet 13,56 ifm, Határon Túli Magyarok Titkársága 5,16 ifm; Alelnöki iratok 1,56 ifm, Tudományos 

Minősítő Bizottság 1,32 ifm. Ezeknek az iratoknak a jegyzékeit számítógépes változatban (részben 

Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az anyagban való kutatást jelentősen könnyíti. 

Több kutatóközpontnak adtunk útmutatást az iratkezelési szabályzatuk elkészítéséhez (Csillagászati 

és Földtudományi Kutatóközpont, Wigner Fizikai Kutatóközpont), illetve ellenőriztük a kialakított 

iratkezelési gyakorlatot (Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Titkárság szervezeti egységei).  

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, részben az újonnan beérkezett 

anyagokban végeztünk közép- és darabszintű rendezést. Középszinten rendeztük az Alelnöki 

iratokat, a TMB anyagot, a Határon Túli Magyarok Titkárság anyagát. 

Miután a könyvtár a tavasz folyamán megkapta a törökbálinti raktár következő részét, elkezdtük az 

átviendő anyagok előkészítését. Azokat az anyagrészeket, amelyek régi típusú dobozban voltak, 

átdobozoltuk és portalanítottuk, hogy az új raktárban gazdaságosan legyenek kihasználva a polcok. 

Az új dobozok nemcsak méretüket tekintve, hanem állományvédelmi szempontból is jobbak, mert az 

előírásoknak megfelelően savmentes papírból készültek. Két anyagrészben rendezést is 

végrehajtottunk, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya anyagának az elejét, amelyet ömlesztve adtak át 

a levéltárnak, nemcsak átdobozoltuk, hanem középszinten rendeztük is, ugyanígy a III. Matematikai 

és Fizikai Tudományok Osztálya anyagának az elejét is rendeztük. 

Újabb jegyzékeket digitalizáltunk: Főtitkári iratok; IV. Agrártudományok Osztálya; X. 

Földtudományok Osztálya, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya; Pénzügyi Főosztály; 

Természettudományi Főosztály; Természettudományi II. Főosztály; Kutatási Ellátási Szolgálat. 

Elvégeztük az ötévente esedékes raktár-minősítést. A levéltári szakfelügyelet programjában is a 

levéltári raktárak helyzetének és változásainak felmérése, illetve a raktár-minősítés szerepelt. 

2017-ben 32 kutató (ebből 2 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 161 alkalommal 

1143 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez, 4 alkalommal fotójegyhez készítettünk elő 

dokumentumot részükre és 501 oldal másolatot is készítettünk, 19 esetben pedig írásban adtunk 

választ nekik. 

Az ügyfélszolgálati statisztika a következő volt: az MTA Titkárságának (és más érdeklődőnek) 85 

esetben (ebből 41 esetben írásban) adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot. A tájékoztatás 

számára 52 oldal másolatot készítettünk. Munkaviszony-igazoláshoz 6 esetben kerestünk anyagot.  

2017. szeptember 25-29. között az Akadémiai Levéltár vendége volt Jurányi László, a Szlovák 

Tudományos Akadémia Levéltárának a munkatársa. A tapasztalatcsere keretében kölcsönösen 

megismerkedtünk a másik levéltár felépítésével és helyzetével, és megvitattuk napi szakmai 

gondjainkat. 
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2017-ben Vér Eszter Virág vezetésével az ELTE új- és jelenkori történeti muzeológia szakos hallgatói 

jártak a levéltárban. A kihelyezett óra során Hay Diana előadást tartott a hallgatóknak az Akadémiai 

Levéltár alapításáról és történetéről, és a levéltári anyag felépítéséről. 

 

 

  


