Szakmai beszámoló
Pályázati azonosító 3562/00027
Az MNL OL számára gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére
3. Savmentes irattároló dobozok:
Téka típusú A4 méretű savmentes levéltári doboz 4 200 db
Téka típusú A3 méretű savmentes levéltári doboz 3 600 db
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 2014-ben az NKA Közgyűjtemények
Kollégiuma döntése alapján 3 000 000Ft vissza nem térítendő támogatást kapott savmentes
tárolóeszközök beszerzésére, melyből 4 200db A/4-es és 3 600db A/3-as levéltári savmentes
dobozt vásárolt.
Az MNL-OL iratőrző főosztályainak éves munkaterve és beszámolója tartalmazza az iratok
különböző szintű rendezésével egybekötve a részben nem megfelelő módon elhelyezett iratok
bedobozolását, illetve régi, rossz minőségű, sérült vagy szennyezett tárolóeszközök
lecserélését. A munka az iratrendezésekkel, ellenőrzésekkel párhuzamosan, folyamatosan
zajlik.
1945 előtti kormányszervek főosztálya folytatta a C50 – 53, C54, C55, Helytartótanács több
állagában megkezdett rendezést és dobozolást. A munkában érintett volt még a K. k.
Statthalterei Abtheilung Kaschau D 128 – D 130, és a Magyar Kamara Archívuma E 211 – E
239, egyes állagai. A K szekcióból az Országgyűlés (K3, 4), a Miniszterelnökség, K 27 – K
28, és a Belügyminisztérium fondjának egyes részei (K148). A munkálatok összesen mintegy
990,25 ifm terjedelmű iratot érintettek, amelyből 3201 csomó/doboz iratanyag dobozolását,
átdobozolását végezték el.
1945 utáni kormányszervek főosztályán az iratok struktúrájának egységesítése és pontosítása
miatt az Igazságügyi (XIX-E-1-a, l), a Kulturális (XIX-I-7-bb, dd), a Művelődésügyi (XIX-I4-ff, rr, aaa, rrr), a Külügy- (XIX-J-1-k, -j), valamint az Építésügyi és Városfejlesztési
Minisztérium (XIX-D-6-a-g, k, l) egyes állagainak, továbbá a Magyar Közvélemény Kutató
Intézet (XXVI-A-37), a Legfőbb Ügyészség politikai osztály (XX-10-k), és a Pénzintézeti
Központ (XIX-L-20) iratainak ellenőrző rendezését végezte el. A rendezett iratanyagokban
szükség szerinti dobozcseréket, bedobozolást végeztek, összmennyiség: 463 doboz. Emellett
sort kerítettek a Kulturális Minisztérium (XIX-I-7) 1978-as évkörű anyagot tartalmazó, nem
szabvány méretű levéltári dobozainak cseréjére, illetve a mikrofilmezésre került Országos
Zsidó Helyreállítási Alap (XXXIII-9) rosszminőségű, savas dobozainak cseréjére is (98
doboz).
Magánlevéltárak, gyűjtemények és gazdasági szervek főosztálya a P szekcióból többek között
Bethlen, Vay, Lónyay, Esterházy, Teleki és más kisebb családok irataiban végzett iratszintű
rendezést dobozolással. Emellett az R szekcióból a Budai Nemzetőrség (R16), Kossuthgyűjtemény (R90 – R122), Személyek szerinti iratok egyes állagainak átdobozolása történt
meg, a kataszteri térképek iratanyagával együtt 1859 doboz felhasználásával.
A gazdasági iratok közül nagyobb tételeket képeznek az Orvosi Műszerkereskedelmi Vállalat
(XXIX-C-1), Dorogi Szénbányák (XXIX-F-102x), Magyar Alumíniumipari Tröszt (XXIX-F53-a), a METALIMPEX Acél-és Fémkülkereskedelmi Vállalat iratai (XXIX-C-12-a). A
2013-ban beszállított Taurus Gumiipari Vállalati (XXIX-F-55-a) iratainak állományvédelmi
célú áttekintése után dobozolása is folyamatban van. Összesen 35 állagban 3302 doboz
cseréje történt meg.

A dobozbeszerzésről készült beszámolót honlapunkon közzétesszük.
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