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7. Akadémiai Levéltár

A Levéltár ebben az évben is tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag feldolgozását és el-
látta a levéltári kutató- és ügyfélszolgálatot (az utóbbit leginkább az MTA Titkársága részére).

Az iratállomány növekedése 50,52 ifm volt. Az év végére az iratállomány mennyisége elérte a 3739,69 ifm-t. 
Jelentősebb iratmennyiséggel a következő fondok gyarapodtak: Személyzeti Osztály 11,16 ifm; Bolyai Ösz-
töndíj 5,28 ifm; MTA Könyvtár 4,08 ifm; KFKI 23,52 ifm. Ezeknek az iratoknak a jegyzékeit számítógépes 
változatban (részben Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az anyagban való kutatást jelentősen köny-
nyíti.

Több kutatóközpontnak adtunk útmutatást az iratkezelési szabályzatuk elkészítéséhez, frissítéséhez (MTA 
Titkárság, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA Létesítménygazdálkodási Központ), illetve ellenőriz-
tük a kialakított iratkezelési gyakorlatot (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, MTA Könyvtár és Informá-
ciós Központ, MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA Titkárság több szervezeti egysége). 

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, részben az újonnan beérkezett anyagokban 
végeztünk közép- és darabszintű rendezést, részben a már meglevő állományban. Középszinten rendeztük az 
újonnan beérkező anyagból a „Pro Bibliotheca” Alapítvány, a Könyvtörténeti Munkabizottság és a Pénzügyi 
Főosztály iratait, a már állományból levő anyagból pedig két új fondot alakítottunk ki: TMB Vegyes és Szék-
ház – bérház átépítések.
Rendeztük a már állományban levő anyagból a VIII. Biológiai Tudományok Osztálya iratait. Erre a raktárköl-
tözés miatt volt szükség, ugyanis ebben az anyagban is vegyesen voltak a dobozok, és a sok régi típusú, nagyobb 
méretű doboz nehezítette volna a hely megfelelő kihasználását az új raktárrészben, ezért új egyforma méretű, 
savmentes dobozokba raktuk (és portalanítottuk) az egész anyagot. Ezzel egy időben rendeztük is az iratokat, 
és kialakítottunk egy új kronologikus és tematikus sorrendet. 

Az átrendezett VIII. Biológiai Tudományok Osztálya anyagával folytattuk a 2017-ben elkezdett raktári költö-
zést a törökbálinti raktáron belül. Az év folyamán átvittük még az új helyére az I. Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyok Osztálya, a II. Filozófia és Történettudományok Osztálya, a IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
és a X. Földtudományok Osztálya anyagát (1465 doboz).

Újabb jegyzékeket digitalizáltunk: 6. Főtitkár-helyettesek, 61. Tudósklub, 77. Gazdasági és Ellátási Főosztály, 
211. Állategészségügyi Intézet, 212. Geokémiai Kutatólaboratórium, 213. Dunántúli Tudományos Intézet, 
214. Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet és 218. Műszaki Fizikai Kutatóintézet. 217. Matematikai Ku-
tatóintézet, 221. SZTAKI, 400. Irodalomtörténeti Társaság, 902. Úti jelentések.

2018-ben 36 kutató (ebből 1 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 161 alkalommal 835 raktári 
egységnyi anyagot kaptak kézhez, 4 alkalommal fotójegyhez készítettünk elő dokumentumot részükre és 42 
oldal másolatot is készítettünk, 30 esetben pedig írásban adtunk választ nekik.

Az ügyfélszolgálati statisztika a következő volt: az MTA Titkárságának (és más érdeklődőnek) 72 esetben 
(ebből 62 esetben írásban is) adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot. A tájékoztatás számára 282 oldal 
másolatot készítettünk. Munkaviszony-igazoláshoz 14 esetben kerestünk elő anyagot vagy írtunk levelet arról, 
hogy hol található az anyag. 

2018. szeptember 1-jén megkezdte munkáját a levéltárban Zsidi Bernát fiatal kutató, aki az elmúlt néhány 
hónapban elsősorban a Magyar Tudományos Tanács iratanyagát nézte át, hogy megismerje a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1949-es átszervezésének előzményeit. Ezenkívül részt vett az Akadémia Levéltár mindennapi 
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munkájában, így azalatt a néhány hónap alatt sikerült megismernie levéltárunk felépítését, a levéltári állományt 
és a levéltári munkafolyamatokat.

2018. szeptember 24-28. között az Akadémiai Levéltár vendége volt Jurányi László, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Levéltárának a munkatársa. 

2018-ben is fogadtuk az ELTE új- és jelenkori történeti muzeológia szakos hallgatóit (Vér Eszter Virág veze-
tésével). A kihelyezett óra során Hay Diana előadást tartott a hallgatóknak az Akadémiai Levéltár alapításáról 
és történetéről, és a levéltári anyag felépítéséről. 

2018 novemberében Brósz-Jakó Karola, az ELTE hallgatója megkezdte a levéltáros alapképzésben előírt köte-
lező szakmai gyakorlatát az Akadémiai Levéltárban. Képzettségével és szorgalmával nagy segítséget nyújtott a 
VI. Műszaki Tudományok Osztálya nyolcvanas évekből származó iratainak rendezésében.


