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1. Az intézményben szervezeti változás 2005 folyamán nem történt.
2. Az intézmény szakmai működését a beszámoló évében érezhetően befolyásolták a kötelező maradványképzésre vonatkozó központi rendelkezések. Annál is
inkább, mert a maradványképzési kötelezettség alá eső 2004. évi költségvetési
maradvány olyan támogatási összegeket is tartalmazott (NKA pályázatok, nem
költségvetési évhez kötött minisztériumi támogatások), amelyek felhasználása értelemszerűen húzódott át a 2005. évre. Annak érdekében, hogy a rendelkezéseknek eleget tehessünk takarékossági intézkedési tervet készítettünk, amely megjelölte mindazokat a területeket, ahol az intézmény szűk mozgásterében
eredményeket lehet elérni. Ily módon a téli hónapokban két órával rövidítettük a
nyitvatartási időt, 90 perccel korábban bezártuk épületeinket. Csökkentettük az
irodaszer-beszerzést, felbontottunk egyes karbantartási szerződéseket, töröltünk
egyes külföldi tanulmányutakat. Növelte a gondokat az is, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál végrehajtott hasonló intézkedések miatt több teljesített pályázati programra csak utólag, jelentős késéssel kaptuk meg a megítélt támogatást. (Van olyan 2005. évi lejárt pályázat, amire a mai napig nem érkezett meg a
pénzösszeg.) A nehézségek mellett jelentős eredmény volt, hogy a levéltárfenntartó
minisztérium biztosította számunkra az óbudai épületben szükségessé vált helyreállítási és közüzem-fejlesztési (csatornázási) munkák támogatását. A takarékossági intézkedések összességében az intézmény üzemszerű működésében (közüzemi díjak fizetése, elháríthatatlan karbantartási munkák elvégzése)
fennakadást nem okoztak.
A személyi kiadások területén gondok nem voltak. Az intézmény végrehajtotta
az év folyamán esedékes illetmény-emelést és biztosította az újonnan felmerülő
pótlék-igények (nyelvpótlék, tudományos pótlék) kielégítését. Munkatársaink átlag-jövedelme 184.300 Ft/hó volt.
A legjelentősebb problémát – miként ezt korábban is jeleztük – az okozza, hogy
az intézmény által használt (részben műemléki) épületek normális karbantartására, mindinkább elháríthatatlan felújítására, netán korszerűsítésére nincsen
pénzügyi fedezet. Ezzel a ténnyel az intézményfenntartónak számolnia kell.
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.
A szakmai tevékenység egyik súlyponti kérdése volt, hogy jogszabályi kötelezettségünk alapján irányítottuk az elektronikus levéltári nyilvántartási rendszer
(e-Archívum) létrehozását és bevezetését célzó projektet mind a Magyar Országos
Levéltárban, mind valamennyi közlevéltárban.
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A levéltári anyag hozzáférhetőségét kutatótermeink biztosítják, amelyek látogatottsága a beszámolási évben az előző évihez hasonló magas szinten (2746 kutató,
22.000 kutatási eset) maradt. A kutatók számára 124.000 db xerox-másolat és
1990 digitális felvétel 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 1090 iratfolyóméter levéltári anyagot vettünk át az illetékességünkbe tartozó szervektől, elkészült és
publikálásra került több fontos irat-együttes segédlete. Megtörtént a külügyminisztérium 1964-1969 közötti iratjegyzékeinek digitalizálása, amelyek reményeink
szerint hamarosan az interneten is hozzáférhetőek lesznek. Részben önállóan,
részben hivatásos kiadókkal együttműködve megjelentettünk több fontos forráskiadványt és önálló monográfiát. Főszervezői voltunk, több tudományos intézettel
együttműködve, a kortörténeti kutatások egyik meghatározó fórumának a Jelenkor-történeti Konferenciának. Munkatársaink részt vesznek a levéltáros szakember-képzésben, a tudományos élet különböző fórumain.
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.
A nemzetközi kapcsolatokban elláttuk a magyar levéltárügy képviseletét a Nemzetközi Levéltári Tanácsban, az EU nemzeti levéltárai igazgatói tanácsában, az állományvédelem nemzetközi fórumain. Társrendezői voltunk a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzati Központjával együtt az elektronikus iratokról
rendezett nemzetközi ún. DLM-konferenciának, melyen 25 országból közel 200 levéltáros vett részt. Működtettük a magyar-orosz levéltári vegyes bizottságot,
együttműködési megállapodást írtunk alá a szerb-montenegrói szövetségi állami
levéltárral
Budapest, 2006. február 24.
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