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2015-ben a gyűjtemény védelmét szolgáló eszközök beszerzésére kiírt pályázat során a 

Történeti Levéltár a Nemzeti Kulturális Alaptól 200.000 Ft támogatást nyert el. Összesen 

225.800 Ft értékben történt beszerzés az alábbiak szerint. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának gyűjtőkörébe az 1944 és 1990 között 

keletkezett állambiztonsági iratok tartoznak. Az intézmény iratanyagának döntő többsége a 

savasodás veszélyének kitett vagy attól már súlyosan károsodott. A fenti okok miatt 

különösen fontos, hogy a raktárak klímarendszere megfelelően működjön. A levéltári 

raktárak két szinten helyezkednek el, alagsorban és a földszinten három-három raktár 

található. A klímarendszer kontrollja naponta egy méréssel egész évben zajlik, de a nyári 

időszakban a lehetséges magas páratartalom miatt több ellenőrző mérést is végzünk.   

A digitális hő- és páramérő készülék beszerzése – a pályázat során kért árajánlatnak 

megfelelően – összesen 57.010 Ft összegben történt, (a készülék 23.990 Ft, hőérzékelő 

kalibrálása 15.240 Ft, a páramérő szenzor kalibrálása 17.780 Ft). 

A megvásárolt digitális hő- és páramérő eszközt több mint három hónapja helyeztük 

üzembe. Tapasztalataink kedvezőek: minden szempontból jól használható eszköznek 

bizonyult. Kis mérete miatt könnyen szállítható, a frissen kalibrált hő- és páramérési funkció 

garantálja a mérési eredmények pontosságát. Rendszeres napi használata komoly segítséget 

jelent az automatikus klímaberendezés folyamatos kontrollálásában, az esetleges 

ingadozások azonnali felismerésében. 

A Történeti Levéltárban az iratok között rengeteg fotó, film, filmnegatív, mikrofilm is 

található. 2012-ben megkezdtük a különleges kezelést és tárolást igénylő, nagy 

mennyiségben előforduló fotó- és film-anyagok dossziéból való kiemelését és a célnak 

megfelelő speciális tárolóeszközökben való elhelyezését.  



A különleges tárolást és védelmet nyújtó anyagok beszerzésre összesen 168 785 Ft-ot költött 

a levéltár.  

A pályázati támogatás terhére az alábbi beszerzések történtek:  

 50 db mikrofilm doboz – 25 720 Ft, 

 1000 db FILLA félig áttetsző papírtasak A4-es méretben – 61 215 Ft,  

 1000 db FILLA félig áttetsző papírtasak A5-ös méretben – 27 305 Ft,  

 100 db PAD papírtasak A4-es – 9 060 Ft és  

 100 db PAD papírtasak A5-ös méretben – 7 370 Ft, valamint ezek tárolására alkalmas  

 15 db SILVER fotótároló 15 db(24x30cm) – 21 910 Ft és  

 15 db SILVER fotótároló doboz 15db (18x24cm) – 16 210 Ft értékben. 

A különböző méretű filmtekercsek tárolására kiválóan megfelelnek a mikrofilmdobozok, 

használatuk jól bevált, kellő védelmet biztosítanak a károsodások megelőzésére. A levéltár 

iratai között rengeteg értékes fotó illetve fotózott irat található, melyek különleges figyelmet 

igényelnek, a tárolás és a használat során mechanikusan is sérülhetnek, karcolódhatnak. A 

használatba vett papírtasakok ezeket a sérüléseket teljes mértékben kizárják. A tasakokhoz 

illeszkedő fotótároló dobozok lehetővé teszik a kiemelt fotók egységes kezelését,  portól, 

fénytől védik és megelőzik annak további károsodását. 
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