
 

7. Akadémiai Levéltár 
 

A Levéltár tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 

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

Titkársága részére). 

Az iratállomány növekedése 72,12 ifm volt. Az év végére az iratállomány 

mennyisége elérte a 3494,29 ifm-t. Jelentősebb iratmennyiséggel a következő fondok 

gyarapodtak: OTKA Iroda 44,16 ifm, TMB 3,12 ifm, Bolyai Ösztöndíj 2,64 ifm, Doktori 

Tanács 3,72 ifm. Ezeknek az iratoknak a jegyzékeit számítógépes változatban (részben 

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

könnyíti. 42 videokazettával is bővült a gyűjteményünk. 

Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 

alkalmanként tanácsot adtunk, ill. ellenőriztünk. Az elmúlt időszakban az új 

kutatóközpontoknak új iratkezelési rendszert és szabályzatot kellett alkotniuk, így 

ellenőriztük a Bölcsészettudomány Kutatóközpont (és azon belül különösen a BTK 

Történettudományi Intézet) és Ökológiai Központ Ökológiai és Botanikai Intézet 

iratkezelését. Az ősz folyamán sor került a Létesítménygazdálkodási Központ 

iratkezelésének ellenőrzésére is, és segítséget nyújtottunk az iratkezelési szabályzat 

elkészítésében, ill. megbeszéltük, hogy rendezés után átvesszük a régi, történeti értékű 

irataikat. 

Az MTA Titkárság központi irattári feladataiból következett, hogy az év folyamán 

a felszámolás alatt álló akadémiai vállalkozások iratanyagának sorsával is törődnünk 

kellett, így megbeszélést (és helyszíni ellenőrzést) folytatunk a végelszámolás alatt álló 

Akaprint és az Archeosztráda munkaügyi és pénzügyi iratainak átvételéről. A tavasz 

folyamán átvettük a végelszámolásra került MTA MMSZ 2000 Kft-től az MTA Műszerügyi 

és Méréstechnikai Szolgálata, az MTA – MMSZ Kft és az MMSZ-2000 Kft. munkaügyi és 

egyéb, egyelőre nem selejtezhető iratait. Az MTA Titkárságának több helyen 

(Költségvetési és Pénzügyi Főosztály, tudományos osztályok) adtunk előzetes 

rendezésre tanácsot és vettünk át iratokat. 2014 augusztusában sor került a Magyar 

Tudományos Akadémia Titkársága Nádor utcai Irodaháza pincéjének felülvizsgálatára. A 

tárolók irattartalmának vizsgálatába bevonták az Akadémiai Levéltárat, javaslatainkat 



 

meghallgatva készült el az Akadémia vezetése részére a feljegyzés az elvégzendő 

feladatokról. 

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban az 

újonnan beérkezett anyagokban végeztünk közép- és darabszintű rendezést. Különös 

gondot fordítunk a régi anyagok rendezése folyamán a nem az adott fondba illő anyagok 

kiemelésére, az átfedések, és a második, harmadik és sokadik példányok 

megszüntetésére. A kiemelt iratokból új fondokat alakítunk ki (ezt szolgálják az 

értekezletekből, gyűlésekből kialakított sorozataink), hogy könnyebben lehessen 

tájékozódni a levéltári anyagban. 

Középszinten rendeztük a Filozófiai és Történettudományok, az Orvosi 

Tudományok, ill. a Biológiai Tudományok Osztályáról beérkezett iratokat. Dobozoltuk és 

jegyzékeltük a Könyvtár régi iratanyagát.  Az év elején rendeztük a Doktori Tanács 

Titkárságáról át jött személyi kérdőíveket, és elkészült a jegyzék is. Befejeződött a 

Köpeczi Béla főtitkárhelyettes anyagának az előrendezése, miután minden 

levéltáridegen anyagot: műanyag-borítók, fémkapcsok stb. eltávolítottunk belőlük. 

Elkezdtük a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya anyagának új, szabvány 

dobozokba rendezését, és ezzel együtt a jegyzék digitalizálást. Adatbázisainkat is tovább 

fejlesztettük, a tavaly megválasztott akadémikusok székfoglalóit bevezettük az 

akadémikus nyilvántartásunkba, és folytattuk a TMB személyi dossziéinak az 

ellenőrzését (628 dosszié), és újabb jegyzékeket digitalizáltunk (Magyar Tudományos 

Tanács, Filozófiai és Történettudományok Osztálya, Elnökségi ülések stb.).  

2014-ban 31 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 174 alkalommal 

1227 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 1754 oldal másolatot készítettünk 

számukra, 11 esetben pedig írásban adtunk választ nekik.  

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

hivataloknak) 101 esetben adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 230 oldal 

másolatot készítettünk. Munkaviszony-igazoláshoz 11 esetben kerestünk anyagot.  

  


