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Szakfelûgyeloijelentés

a Poîiîikatôrténeîi es Szakszervezeti Levéltârban tett lâtogatâsrôl

Cim: 1054 Budapest, Alkotmâny u. 2.

Telefon: 301-2021 Honlap: (http://www.polhist.hu/)

A levéltâr igazgatôja: Horvâth Julianna

Fenntartô: Politikatôrténeti Intézet Kôzhasznû Nonprofit Kft.

Képviselôje: Fôldes Gyôrgy, a Politikatôrténeti Intézet fôigazgatôja

1054 Budapest, Alkotmâny u. 2. Telefon: 301-4920

A 2013. évi szakfelùgyelôi vizsgâlat célja az âllomânyvédelemre vonatkozô

jogszabâlyi rendelkezések (10/2002. NKÔM rendelet 19-20. §, 22-24.§, 25. § d. pont, 32.§)

gyakorlati érvényesulésének vizsgâlata, figyelembe véve a Magyar Orszâgos Levéltâr âltal

2005-ben kiadott Levéltâri Allornânyvédelmi ajânlâs IL fejezetében es IV. fejezete 2-4. es 6.

pcntjâban foglaltakat is.

A levéltâri anyag târolâsâval ôsszefiïggô kôvetelmények ôsszességében megfelelnek a

rendeletbe foglalt elôirâsoknak. A levéltâri anyagot (4298 folyôméter iratot) az erre a célra

kialakitott es megfeleloen felszerelt helyiségekben, levéltâri raktârak orzik. Az iratok két

helyen talâlhatôk: az Alkotmâny utcâban es a Teve utcâban, Az 1998-ban megszûnt

Szakszervezeti Levéltâr iratait (mintegy 2400 folyômétert) 2004 ôta Budapest Fôvâros

Levéltârânak Teve utcai épûletében, bérelt helyiségben tàroljâk. A raktar mellett rendezo

szoba is van, ahol az iratanyag rendezése, âtdobozolâsa es a jegyzékek korszerûsitése folyik.

A kutatâs a BFL kutatôtermében tôrténik, az iratok kiemelését, elôkészitéset es reponalasat a

Politikatôrténeti es Szakszervezeti Levéltâr dolgozôi végzik. A levéltâr szabad

raktârkapacitâsa kb. 150 folyôméter. A raktârak megfeleloen védettek, az iratok dobozolva,

fém âllvânyokon talâlhatôk. A raktârhelyiségekben a levéltâri anyag mellett csak a levéltâr

szakmai feladatainak ellâtâsâval kapcsolatos, illetôleg a levéltâri anyagot kiegészitô nias



gyujtemény jellegù anyag (1215 magnôkazetta es szalag, 30 lemez es 284 tekercs kutatôfilm)

talâlhatô, a raktâron belûl a levéltari anyagtol ezeket is elkiilônitik. A megfelelô homersékletet

es paratartalmat a Teve utcâban klimaberendezes biztositja, az Alkotmany utcâban is mérik es

rendszeresen ellenôrzik a raktârhelyiségek âllapotânak alakulâsât. Utôbbi helyen a

kôzelmûltban az elektromos vezetékeket kicserélték, sor keriilt a belsô tatarozâsokra es a

munkaszobâk felûjitâsâra. Két ûj levéltari raktârhelyiséget az Alkotmany utcai épiilet

fôldszintjén kapott a levéltâr, kialakitâsakor a meghatârozott kôvetelményeket

érvényesitették. Itt kôrulbeliïl 350 folyôméternyi anyagot tudtak elhelyezni, itt is dexion salgô

âllvânyokon, dobozolva talâlhatôk az iratok. Elmondhatô, hogy a raktârakban ôrzôtt levéltari

anyag épségét vagy biztonsâgât semmilyen veszély nem fenyegeti. Ha ûgy lenne, ismerve az

intézményt, a fenntarto minden bizonnyal segitséget adna a veszély elhâritâsâban.

A raktâr hasznâlati rendjét, a raktârba tôrténô belépés, illetve a raktâr elhagyâsânak

feîtételeit sajât ugyrendjiikben szabâlyoztâk. A târolâsi helyérôl kiemelt levéltari anyagot

nyilvântartjâk,

A levéltâr megteszi a megelôzô âllomânyvédelmi intézkedéseket: a Politikatôrténeti

Intézetben restaurâlô mûhely es kôtészet mûkôdik, ahol minden évben jelentôs mennyiségû

irat konzervâlâsâra kenilt sor. A szâmitâstechnikai adathordozôkon ôrzôtt informâciôk hiteles

megôrzését a jelenkor ismereteinek megfelelôen biztosîtjâk.

A levéltari feldolgozâs folyarnatos, elsôsorban a rendezésre es a segédletkészitésre

irânyul. Irataik tûlnyomô része kôzépszinten, mintegy 400 iratfolyôméter darabszinten

rendezett. Darabszinten rendezett az 56-os gyujteményt, ehhez nyorntatott repertôriumot

jelentettek meg. Irataik harmadâhoz elektronikus segédlet is rendelkezesre âll. Honlapjukon is

kôzzétették fondjegyzékuket, amely példaértékû, kivâlôan hasznâlhato. Terveik szerint az

ôsszes segédletuket kôzzé fogjâk tenni interneten. Irâsban rôgzitett rendezési tervet a



szakszervezeti iratok korszerû feldolgozâsâra készitettek. Minden rendezés megkezdése elôtt

megbeszélik a szempontokat, majd ha sziikséges, ezt le is irjâk. Iratrendezésrôl szôlô

pâlyâzatok esetében mindig irâsban is rogzitik a rendezési tervet.

A feldolgozâs sorân a maradandô értékû iratokrôl a kârosïto anyagot (pi. gémkapocs,

zsineg stb.) eltâvolitjâk. A levéltâri anyag târolâsa biztositja a levéltâri anyag fizikai es kémiai

védelmét, dobozaik megfelelnek ennek a kôvetelménynek.

A raktâri egységeket a rendezés sorân létrehozott legkisebb levéltâri egységekbôl

alakîtjâk ki, a legkisebb levéltâri egységeket irattâri rendszeriikbôl adôdô tagolâs alapjân

alakitottâk ki. A raktân egységeket raktâri jelzettel lâttâk el, mely tartalmazza a fond (âllag)

tôrzsszâmat, nevét es az adott raktâri egység fondon, illetve âllagon beliili helyét, sorszâmât.

A raktâri egységek fondon, illetve âllagon belùli helyét a fondonként, illetve âllagonként

eggyel ujrakezdodo sorszam hatarozza meg. Tizenhârom fondfocsoportot alakltottak ki (1.

Pârtok II. Szakszervezetek, munkâs- es baloldali szervezetek, mozgalmak III. Târsadalmi

szervezetek IV. Ifjûsâgi szervezetek V. Sajtô VI. Személyi gyujtemények, visszaemlékezések

VIL Rôplapgyûjtemény VIII. Kùlfôldi levéltârakbôl szârmazô magyar vonatkozâsù

iratmâsolatok IX. Vegyes eredetû iratok X. Az MSZMP Budapesti Bizottsâga Archivuma XI.

Az MSZMP Pest megyei Bizottsâga Archivuma XII. Szakszervezetek Kôzponti Levéltâra

1945-1994 XIII. Speciâlis gyujtemények - fotô-és hangtâr).

Debrecen, 2013. november 15.
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