
Szakfeliigyeleti jelentés

a Politikatôrténeti es Szakszervezeti Levéltârban tett lâtogatâsrôl

2008. oktôber 20-ân felkerestem a Politikatôrténeti es Szakszervezeti Levéltârat

szakfeliigyeleti lâtogatâs céijâbôl. Megbeszélést folytattam Zalai Katalin levéltârigazgatô

asszonnyal a megadott szempontok szerint az intézmény munkâjârôl. A levéltâr tovâbbra is a

Politikatôrténeti Intézet Kht. keretei kôzôtt mûkôdik. Fenntartôja a Politikatôrténeti

Alapitvàny.

A szakfeliigyeieti ellenôrzés szempontjai

1. A 10/2002. (IV. 3.) NKÔM rendelet egyes szakaszaiban foglalt szakmai kôvetelmények

érvényesùlésének vizsgâlata

a) az iratâtvételek szabâlyossâga

b) a letéti megôrzésre vonatkozô szabâlyok betartâsa

c) a levéltâri anyag feldolgozâsa sorân érvényesul-e az a szabâly, hogy a kârositô

anyagokat et kell tâvolitani az iratanyagokbôl

d) a rendezési tervek készitésére vonatkozô elôirâsok érvényesulése

e) a levéltâri selejtezés szabâlyainak betartâsa

f) a fonddossziék kialakîtâsâra es kezelésére vonatkozô elôirâsok betartâsa

g) araktârijegyzékekre vonatkozô szabâlyok érvényesulése

2. A személyi feltételek es az elhelyezési kôriilmények alakulâsa 2004 ôta

a) személyi feltételek

b) elhelyezési kôrulmények

1/a) az iratâtvételek szabâlyossâga

A levéltâr gyûjtôkôrét 1989 utân elsôsorban a politikai baloldalhoz kôthetô szervek es

magânszemélyek dokumentumainak âtvétele jellemzi, ill. az MSzP tevékenységéhez

kapcsolôdô iratok gyûjtése.



A levéltâr a kôvetkezô môdokon gyarapitja gyûjteményét:

- ha valamilyen szervezettôl vesznek ât iratot, akkor âtadâs-âtvételi jegyzôkônyv készttl,

amely megfelel a 10/2002. NKÔM rendelet elôîrâsainak.

- amennyiben személyektôl kapnak dokumentumot, akkor ajândékozâsi okiratot

készitenek.

- vâsârlâs esetén adâs-vételi szerzôdést kôtnek,

- a gyarapodâs torténhet letét ûtjân is, ekkor szabâlyos letéti szerzôdést készitenek.

1/b) a letéti megôrzésre vonatkozô szabalyok betartâsa

1998 ôta letétként kezelik a korâbban a Szakszervezetek Kôzponti Levéltârâban ôrzôtt, a

magyarorszâgi szakszervezeti mozgalom 1945-1989. kôzôtt keletkezett iratait. A

dokumentumok âtvételekor szabâlyos letéti szerzôdést kôtôttek, amely szerint az

MSZOSZ fenntartotta tulajdonjogât, azonban az anyag kezelésével kapcsolatosan a

Politikatorténeti Levéltâr szabadon rendelkezik a levéltâri tôrvény elôirâsait betartva.

Magânszemélyek letéte esetében is szabâlyos szerzôdést kôtnek, amelyben az iratokkal

kapcsolatos minden fontos kérdésre kitérnek, pi. meghatârozzâk a kutatâsra vonatkozô

elôirâsokat.

1/c) a levéltâri anyag feldolgozâsa sorân érvényesiil-e az a szabâly, hogy a kârosito

anyagokat e! kell tâvolitani az iratanyagokbél

Az iratanyag rendezése sorân a kârosito anyagokat (fémkapcsokat, mûanyag boritôkat

stb.) eltâvolitjâk, a dokumentumokat az âllomânyvédelmi elôirâsok szerint kezelik.

1/d. a rendezési tervek készïtésére vonatkozô elôirâsok érvényesiilése

Irâsban rôgzitett rendezési tervet az iratanyagtôl fuggôen készitenek. Minden rendezés

megkezdése elôtt megbeszélik a szempontokat, majd ha sziikséges, ezt le is irjâk.

Iratrendezésrôl szôlô pâlyâzatok esetében mindig irâsban is rôgzitik a rendezési tervet.

1/e) a levéltâri selejtezés szabâlyainak betartâsa

Az intézmény a szakszervezeti iratok selejtezését tervezi. A rendezés sorân elsôsorban a

duplum anyagok levâlasztâsât es kiselejtezését tartjâk fontosnak, ehhez majd elkészitik a

selejtezési tervet is. Felhivtam a figyelmet a 10/2002. NKÔM rendelet selejtezésrôl szôlô

elôîrâsainak betartâsâra.



1/f) a fonddossziék kialakitâsâra es kezelésére vonatkozô elôirâsok betartâsa

A levéltârban a fonddossziék szabâlyosan fel vannak fektetve es tartalmazzâk az

iratanyagra vonatkozô ôsszes informâciôt a 10/2002. NKÔM elôirâsai szerint. A

fonddossziék kiilôn szekrényekben, âttekinthetô rendben talâlhatôk.

1/g) a raktâri jegyzékekre vonatkozô szabâlyok érvényesiilése

Az intézményben az iratokhoz ôrzési egységenkénti leltârak vannak, amelyek a

hagyomânyos raktâri jegyzék adatainâl bôvebb informâciôt nyûjtanak a

dokumentumokrôl.

2. A személyi feltételek es az elhelyezési kôrulmények alakulâsa 2004 ota

a) személyi feltételek

A Politikatorténeti es Szakszervezeti Levéltârban ot fôâllâsû munkatârs dolgozik.

Mindegyikûk felsôfokû végzettséggel rendelkezik. Ketten tôrténelem szakot, barman

pedig levéltâr szakot végeztek. Egyikuk jelenleg GYES-en van, helyette egy kezelôt

alkalmaznak szerzôdéssel, aki a kutatôszolgâlatot lâtja el. Az intézmény munkâjât

nyugdijas târsadalmi alkalmazottak is segitik.

b) elhelyezési kôrulmények

A levéltâr iratanyaga két épuletben talâlhatô. Egyrészt az Alkotmâny u. 2. sz. alatti

helyiségekben, mâsrészt a Budapest Fôvârosi Levéltâr Teve utcai épuletében, ahol a

mintegy 1.500 ifm-t kitevô âgazati szakszervezeti iratanyag elhelyezésére bérelnek

raktârat. Mindkét éptilet megfelelôen védett.

A Teve utcâban lévô raktârban fémpolcokon dobozolva talâlhatô az anyag. A

megfelelô hômérsékletet es pâratartalmat klimaberendezés biztositja. A raktâr mellett

rendezôszoba is van, ahol az ellenôrzô rendezést végzik. A Teve utcâban lévô

szakszervezeti anyagra vonatkozô kutatâsi kérelem esetén a kiemelést, az iratok

elôkészitését, az engedélyezést es a reponâlâst a Politikatorténeti Intézet dolgozôi

végzik. Maga a kutatâs a BFL kutatôtermében tôrténik. Itt 2008-ban lâtogatâsomig ôt

kutatô 26 esetben végzett a szakszervezeti anyagban kutatâst.



Az Alkotmâny utcai épuletet az elmûlt években felûjitottâk, sor kerult az elektromos

vezetékek cseréjére es belsô tatarozâsokra. A levéltâr a fôldszinten kapott két ûj

raktârhelyiséget is, ahol kb. 350 ifm-nyi iratanyagot tudtak elhelyezni. Itt dexion salgô

âllvânyokon, dobozolva talâlhatôk az iratok megfelelô kôrulmények kôzôtt.

A Politikatorténeti Intézet keretében restaurâlô mûhely es kotészet mûkôdik, ahol a

levéltârnak es a kônyvtârnak végeznek munkâkat.

A kutatôk részére az Alkotmâny utcâban jôl felszerelt kutatôterem mûkôdik, amely

hétfôtôl szerdâig 8.30-16.00, pénteken 8.30-15.30-ig tart nyitva, cstitôrtôkôn zârva

tartanak.

2007-ben 125 kutatâsi kérelem es 667 kutatâsi eset volt. 2008-ban eddig 112 kutatô

552 esetben kereste fel a levéltârat.

A Politikatorténeti es Szakszervezeti Levéltâr tovâbbra is nyilvânos magânlevéltarként

mûkôdik az 1995. évi LXVI. tôrvény 30. §. (2.) bek. foglaltak szerint. A levéltâri anyag

ôrzése es kezelése a torvényes elôirâsoknak megfelel. Az iratok biztonsâgos kôrulmények

kôzôtt, szakszerû kezelés mellett, megfelelô segédletekkel ellâtva talâlhatôk. A kutatâs es

tàjékoztatâs biztositott. A fenntartô a Politikatorténeti Intézet Kht. gondoskodik az intézmény

megfelelô mûkôdésérôl.

Budapest, 2008. november 4.

Dr. Kisasszondy Éva

szakfelugyelô
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