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eléréséhez, habilitációk elnyeréséhez, valamint akadémiai átvilágításokhoz van 
szükség. 

Szolgáltatásainkat kiegészíti a Web of Science adatbázis, mely a Könyvtár 
számítógépein elérhető, továbbá valamennyi felsőoktatási és akadémiai 
kutatóintézetben megtalálható az EISZ program keretében.  

Alkalmi keresési rendszerben 112 fő vett igénybe CD-ROM alapú szolgáltatást 
225 gépóra felhasználásával. A Számítógépes Referensz Szolgálat valamennyi 
szolgáltatásáért 593 727 forint folyt be.  

 
 A NKÖM felkérésére 2003-ban elkészült a Könyvtár három évre szóló 

digitalizálási terve, mely három nagy területet érint: 
- katalógusok, nyilvántartások digitalizálása; 
- teljes dokumentumok digitalizálása, különös tekintettel a 

különgyűjteményekben őrzött kulturális értékekre; 
- egyéb dokumentumok – fényképek, fotók, stb. – digitalizálása. 

Terveink egy része már a megvalósulás folyamatában van. 
 
 

VI. KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS 
 
A 2002-es évben az Informatikai Kormánybiztosság SzT-IS 18 jelű pályázatán 

nyert támogatásból összesen 15 millió forint értékben került sor számítástechnikai 
eszközök és szoftver beszerzésére. Meg kellett tervezni az olvasók részére 
kialakítandó számítógépes terek kialakítását, majd ennek ismeretében kiválasztani a 
megfelelő bútorzatot. Ezután került sor a számítógépes hálózat modernizálásának 
második szakaszára, az UTP-kábelezés befejezésére. A nyári zárás alatt elkészült 
mind az olvasótermek, mind az Info-Centrum berendezése. A nyitás óta a megújult 
olvasói térben a már meglévők mellett 20 új gép áll az olvasók rendelkezésére.  

Nem változott a hardver-platform kapacitása, csupán némi átstrukturálás történt 
a szerverek munkamegosztásában. A megnövekedett online katalógus-használat miatt 
a szimultán elérést biztosító licencek száma kevésnek bizonyult. Ezért az OPAC 
időnként ideiglenesen elérhetetlenné vált. A probléma újabb licencek vásárlásával fog 
megoldódni. 

A Könyvtár számítógépes rendszerét ért hálózati támadások miatt védelmi intéz-
kedésként 2003 nyarán kiépítésre került egy külön szerverre telepített és implementált 
Linux-alapú tűzfal. Felállítása óta nem történt betörés a Könyvtár hálózatába.  

Az ALEPH-rendszer karbantartása folyamatosan zajlott, az adatbázisok növeke-
dése, frissítése a GUI kliens és a segédprogramok segítségével megtörtént; a 
retrospektív konverziós pályázat anyaga is hiánytalanul bekerült a rendszerbe. 

Megkezdődött a Könyvtár elektronikus portáljának kialakítása. Az IKB támoga-
tásból beszerzett SFX/MetaLib programcsomagokat installáltuk a helyi rendszerbe. 
Ezek révén lehetővé vált az ALEPH FIR adatbázisán keresztül a hozzáférés a teljes 
szöveggel elérhető folyóiratokhoz. A Könyvtár különféle konzorciumok révén több-
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ezer folyóirat teljes szövegéhez fér hozzá. Az SFX révén ezek közös online felületről 
érhetőek el. A MetaLib keresőportál beindítása 2004. év elejére várható. 

2003-ban az MTAK honlapján (w3.mtak.hu) 42 323 látogatást rögzítettünk. 
 
 

VII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 
A Levéltár 2003-ban tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött 

anyag feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait 
és a levéltári kutatószolgálatot. 

Az iratállomány növekedése 123,12 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 2 538,97 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: OTKA Iroda 
52,44 ifm, a tudományos osztályok (az MTA Titkársága Irodaházának átépítése miatt 
az átlagosnál nagyobb anyagot kaptunk): II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztályának iratai 5,64 ifm; III. Matematikai Tudományok Osztályának iratai 2,4 ifm; 
a IV. Agrártudományok Osztályának iratai 3,24 ifm; az V. Orvosi Tudományok 
Osztályának iratai 4,32 ifm; a VII. Kémiai Tudományok Osztályának iratai 2,88 ifm 
és a VIII. Biológiai Tudományok Osztályának iratai 6,72 ifm. Az MTA Jogi és 
Igazgatási Főosztályról pedig 16,56 ifm érkezett a Levéltárba. A hang- és 
fotógyűjteményünk az elmúlt évben nem gyarapodott. 

Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési enge-
délyt. Idén az OTKA Irodával és az MTA Titkársága több egységével beszéltük meg 
az iratrendezést, és írtuk alá a selejtezési jegyzőkönyveket. Részt vettünk az MTA 
Titkársága új iratkezelési szabályzatának előkészítésében. 

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban 
az újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végeztünk 
közép- és darabszintű rendezést. Így ebben az évben elsősorban a TMB személyi 
dossziéit (312 dosszié) és a beérkezett tudományos osztályok iratait rendeztük. 
Elvégeztük a kiemelt dossziék katalóguscéduláinak javítását és folytattuk a TMB 
katalógus revízióját is. 

Az év folyamán az Újpesti rakparton levő raktár kiürítése miatt a Levéltár ott 
lévő anyagát ideiglenesen el kellett helyezni addig, amíg a törökbálinti új raktárban 
végleges helyére nem kerül. Így 2 599 doboz, azaz 312 ifm került a Székházban lévő 
borospincébe, ill. a törökbálinti régi raktárba. 

A Levéltár a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által a veszélyeztetett 
állapotú anyag megmentésére kiírt pályázatán nyert támogatásból 4 000 savmentes 
irattároló dobozt szerzett be.  

2003-ban 28 kutató (ebből 3 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A 
kutatók 266 esetben 2 014 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 
1 899 másolatot készítettünk számukra. Kutatóknak 7 esetben írásban adtunk választ. 
Az MTA Titkárságának 92 esetben adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 
56 másolatot készítettünk. Nyugdíj-igazoláshoz 3 esetben kerestünk anyagot. 




