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1.) A Magyar Országos Levéltárnál bekövetkezett szervezeti változások
A beszámoló évében az intézmény szakmai infrastruktúrájának javítása érdekében önállóságuk
megtartása mellett egységes főosztályi irányítás alá vontuk az informatikai és szervezési osztályokat. Az intézmény-fenntartó Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által jóváhagyott új
Szervezeti és Működési Szabályzatban tovább finomítottuk a szakmai irányítás feladatmegosztásait a főigazgató és helyettesei között. Az új SZMSZ feladat-átcsoportosítás következtében
megszüntette a harmadik főigazgató-helyettesi állást.
A jogszabályokban és működési feltételekben bekövetkezett változások nyomán új Kollektív
Szerződést kötöttünk.
Az előírt pályáztatás keretében megtörtént a magasabb vezetői állások betöltése.
2.) A szakmai tevékenység főbb jellemzői
A működési feltételrendszer, mind személyi, mind dologi vonatkozásban összességében kedvezően alakult. Az intézmény végrehajtotta az év folyamán esedékes illetmény-emelést és biztosította az újonnan felmerülő pótlék-igények (nyelvpótlék, tudományos pótlék) kielégítését.
Az intézmény által használt (részben műemléki) épületek karbantartására, az iratraktárak
felújítására a rendelkezésre álló pénzügyi források nem elegendőek. Megkerülhetetlen, hogy
mielőbb elkészítsük és a levéltárfenntartó elé tárjuk a halaszthatatlan felújításokra vonatkozó
közép távú tervet.
Lehetőségeinkhez mérten folytattuk az informatikai infrastruktúra fejlesztését és korszerűsítését. Pályázati forrásokból (NKÖM) megoldottuk az állományvédelmi és reprográfiai műhelyek
nyersanyagellátását, az állományvédelmi és reprográfiai eszköztár fejlesztését.
Jogszabályi kötelezettségünk alapján lefolytattuk a levéltári anyag egységes elektronikus nyilvántartási rendszerének létrehozására kiírt közbeszerzési pályázatot. A fejlesztésre 2005-ben
kerül sor.
A levéltári anyag hozzáférhetőségét kutatótermeink biztosítják, amelyek látogatottsága a beszámolási évben az előző évihez hasonló magas szinten maradt. A kutatók számára 200.000
xerox-másolat készült.
Az intézmény jogszabályban meghatározott feladatai a levéltári anyag átvételén, őrzésén és
feldolgozásán kívül kiterjednek a levéltári elméleti kérdések kidolgozására és a történelmi források közzétételére. Az év folyamán több mint 1000 iratfolyóméter levéltári anyagot vettünk át
az illetékességünkbe tartozó kormányzati szervektől, elkészült több fontos irat-együttes segédlete. Befejeződött (és a kutatótermekben hozzáférhető) az 1867-1944 között keletkezett minisztertanácsi jegyzőkönyvek, valamint az MSZMP vezető szervei 1956-1989 között keletkezett
iratainak digitalizálása.
Mikrofilm műhelyünk közel 800.000 biztonsági felvételt készített levéltári anyagunkról. Munkatársaink részt vettek a NKÖM Levéltári Kollégiuma munkabizottságainak és a NKÖM Levéltári Szakfelügyelete tevékenységében, pályázati támogatással kiadtuk a Levéltári Közlemények két számát, megjelentettük az Archivnet c. on-line 20. századi forrásközlő folyóiratot,
meghatározó módon közreműködtünk a Levéltári Szemle és a Turul c. szakmai folyóiratok
szerkesztésében. Meghatározó fontossággal bírt – a korábbi években megkezdett munkálatok
lezárásaként – az 1715. évi országos összeírás kiadása digitalizált formában (DVD) továbbá a

16-18. századi urbáriumok és összeírások adatbázisának közzététele (CD). A Holocaust magyarországi eseményeinek 60. évfordulójára dokumentum-kötetet adtunk ki. Az Európai Kulturális Örökség Napja alkalmából 2000 látogatót fogadtunk, ez alkalommal nyitottuk meg a 1920. századi gazdasági élet fontos elemét bemutató részvény és értékpapír történeti kamarakiállításunkat.
A nemzetközi kapcsolatokban elláttuk a magyar levéltárügy képviseletét a Nemzetközi Levéltári Tanácsban, az EU nemzeti levéltárai igazgatói tanácsában, az állományvédelem nemzetközi fórumain, közreműködtünk az elektronikus iratokról 2005-ben megrendezésre kerülő ún.
DLM-konferencia előkészítésében, fejlesztettük a kétoldalú együttműködést az osztrák, német,
az orosz, a román, az ukrán, a szlovák és szerb-montenegrói levéltárakkal. Tíz munkatársunk
vett részt a bécsi nemzetközi levéltári kongresszuson.
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