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VIII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 

A Levéltár 2006-ban tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött 
anyag feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári fel-
adatait és a levéltári kutatószolgálatot. Az iratállomány növekedése 144,6 ifm 
volt. Az év végére az iratállomány mennyisége elérte a 2838,97 ifm-t. Az átvett 
jelentősebb irat-együttesek: OTKA Iroda 90,24 ifm, az Országos Kiemelésű Tár-
sadalomtudományi Kutatási pályázatok 12,24 ifm, Természettudományi Főosz-
tály 8,4 ifm, Bolyai Ösztöndíj 7,44 ifm, Tudományos Minősítő Bizottság 4,92 
ifm, Doktori Tanács 3,84 ifm. Ezek az irat-együttesek selejtezve, a levéltár 
szempontjai szerint rendezve érkeztek a levéltárba. A mellékelt jegyzékeket szá-
mítógépes változatban (Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az anyag-
ban való kutatást jelentősen könnyíti. 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 
engedélyt (Történettudományi Intézet, OTKA Iroda). Az MTA Titkárságán több 
helyen (Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatási pályázatok Irodája, 
Határon Túli Magyarok Titkársága, Természettudományi Főosztály) adtunk elő-
zetes rendezésre tanácsot és segítettünk a rendezésben.  

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősor-
ban az újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban vé-
geztünk közép- és darabszintű rendezést. Így ebben az évben 1.567 TMB szemé-
lyi dossziéit rendeztük és ellenőriztük, illetve szükség esetén javítottuk a kiemelt 
dossziék katalóguscéduláját. Idén sikerült egy rendezetlen anyagot is feldolgozni, 
így rendeztük Pécsi Márton akadémikus irathagyatékát, és részletes jegyzéket 
készítettünk a levelekről. Előkészítő munkálatokat folytattunk a levéltári állo-
mány nyilvántartásának gépesítésére. Telepítésre került az e-archívum, de az 
adatok feltöltése még nem kezdődött meg.  

2006-ban 15 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 222 esetben 
1.775 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 1.391 másolatot készítettünk 
számukra, esetben írásban adtunk választ a kutatóknak. Az MTA Titkárságának 
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76 esetben adtunk felvilágosítást, vagy kerestünk elő iratot és készítettünk máso-
latot. Nyugdíj-igazoláshoz 8 esetben kerestünk anyagot. 

2006-ban is járt a Levéltárban a szakfelügyelő, és ebben az évben a levéltári 
raktárak minőségét (építészeti jellemzők, hőmérséklet, páratartalom stb.) és az e-
archívum telepítésének feltételeit mérte fel. 




