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VIII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 

A Levéltár 2008-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 49,8 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 3108,13 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: OTKA 
Iroda 22,92 ifm, Doktori Tanács 8,52 ifm, Bolyai Ösztöndíj 5,52 ifm. Ezeknek az 
iratoknak a jegyzékeit számítógépes változatban (Excel táblázatban) is megkapta 
a levéltár, ami az anyagban való kutatást jelentősen könnyíti. A hang- és fotó-
gyűjteményünk az elmúlt évben nem gyarapodott. 

Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési 
engedélyt (OTKA Iroda). Az MTA Titkárságán több helyen (Humánpolitikai 
Osztály, Gazdasági Hivatal, tudományos osztályok) adtunk előzetes 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 1034 TMB szemé-
lyi dossziét rendeztünk és ellenőriztük, és ha kellett javítottuk a kiemelt dossziék 
katalóguscéduláját. A levéltári anyagban való keresésre több segédletet készítet-
tünk, elsősorban a régi gazdasági és személyzeti anyagokban előforduló neveket 
vittük be egy Excel táblázatba, amely a munkaviszony-igazolás kérés gyorsabb 
teljesítését teszi lehetővé. A rendezésre kerülő vagy a kutatóknak elővett anya-
gokból rendszeresen kigyűjtjük az akadémikusokra és az intézetekre vonatkozó 
anyagokat, hogy megkönnyítsük a kutatószolgálati munkát.  

2008-ban 17 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 214 alka-
lommal 1443 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 854 másolatot készítet-
tünk számukra, 11 esetben pedig írásban adtunk választ a kutatóknak. Az MTA 
Titkárságának 89 esetben adtunk felvilágosítást, vagy kerestünk elő iratot és ké-
szítettünk másolatot. Munkaviszony-igazoláshoz 7 esetben kerestünk anyagot. 
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2008-ban is járt a Levéltárban a szakfelügyelő, az idei ellenőrzés témái a kö-
vetkezők voltak: az E - Archivum nyilvántartási adatokkal való feltöltöttsége, az 
1998-2006. közötti iratátvételi gyakorlat értékelése, a levéltár illetékességi körének 
meghatározása. Az év folyamán elkészült a levéltár katasztrófavédelmi terve is. 

Gábor Dénes gyerekkori vázlata




