Beszámoló a Levéltári Kollégium 2015. évi tevékenységérıl

A 7/2002 (II.27.) NKÖM rendelet alapján mőködı Levéltári Kollégium korábbi
tagjainak megbízása 2013. május 30-án lejárt. Az újonnan felálló Kollégium tagjai öt
évre 2014. május 1-jével kapták megbízatásukat.
A testület tagjai a Magyar Nemzeti Levéltár fıigazgatójának (dr. Mikó Zsuzsanna)
elnöklete alatt dr. Haraszti Viktor, dr. Hermann István, dr. Kenyeres István, Kovács
Rezsı, dr. Molnár László, dr. Rácz György, dr. Szabó Csaba, dr. Tilcsik György,
Tyekvicska Árpád.
A Levéltári Kollégium üléseire a tagokon kívül meghívást kapott dr. Bodó Attila Pál,
(Emberi Erıforrások Minisztériuma, Informatikai, Biztonsági és Dokumentációs
Fıosztály) Gorjánác Rádojka (Emberi Erıforrások Minisztériuma, Közgyőjteményi
Fıosztály) és dr.Cseh Gergı Bendegúz vezetı szakfelügyelı.
A Kollégium a munkáját a 2015. évben is kidolgozott munkaterv alapján végezte.
Döntéseit határozatokba foglalta, ebben az évben 10 határozat született.
2015 folyamán a Kollégium négy alkalommal tartott rendes ülést az alábbiak szerint:
A 2015. január 28-án tartott rendes ülésen
• elfogadásra került a Kollégium 2014. évi munkabeszámolója;
• elfogadta a Kollégium 2015. évi munkatervét,
• valamint a levéltári szakfelügyelet 2014. évi tevékenységérıl szóló jelentést;
• az elektronikus formában tárolt iratok levéltári átvételének eljárásrendjérıl és
szakmai követelményérıl szóló miniszteri rendelet elıkészítése érdekében
szakmai munkacsoportot állított fel.
A 2015. szeptember 15-én tartott rendes ülésen
• Állományvédelmi Bizottság felállításáról döntött, melynek feladatául szabta
2016. június 30-áig az Állományvédelmi Ajánlás kidolgozását;
• létrehozott egy adhoc bizottságot melynek feladata a levéltári területet érintı
foglalkoztatási jogszabályok (150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, 2/1993. (I.30.)
MKM rendelet) felülvizsgálata.
A 2015. október 21-én tartott rendes ülésen
• az elektronikus formában tárolt iratok levéltári átvételének eljárásrendjérıl és
szakmai követelményérıl szóló miniszteri rendelet elıkészítése érdekében a
szakmai munkacsoport által elıkészített anyagot a Kollégium véleményezte,
annak benyújtását a módosításokkal együtt javasolta.
A 2015. december 20-án tartott rendes ülésen
• elfogadta a korábban létrehozott Állományvédelmi Bizottság tagi összetételét;
• kijelölte a levéltári területet érintı foglalkoztatási szabályok felülvizsgálatára
alakult adhoc bizottság elnökét;

•
•

kiegészítésekkel elfogadta a levéltári szakfelügyelet 2016. évi ellenırzési
programját;
továbbra is napirenden tartotta a kulturális statisztikai adatszolgáltatás
felülvizsgálatát.

Budapest, 2016. január 31.

Dr. Mikó Zsuzsanna sk.
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