Beszámoló a Levéltári Kollégium 2016. évi tevékenységérıl

A 7/2002. (II.27.) NKÖM rendelet alapján mőködı Levéltári Kollégium jelenlegi tagjai 2014.
május 1-jével kapták meg öt évre szóló 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 rendszeres 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 2016. évben is kidolgozott munkaterv alapján végezte. Döntéseit
határozatba foglalta, ebben az évben 7 határozat született.
A 7/2002. (II.27.) NKÖM rendelet 1. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján négy
szakbizottságot mőködtetett: Állományvédelmi bizottság, Módszertani és szabványügyi
bizottság, a levéltári területet érintı foglalkozatási szabályok felülvizsgálatára alakult ad hoc
bizottság, valamint az elektronikus formában tárolt iratok levéltári átvételének
eljárásrendjérıl és mőszaki követelményeirıl szóló miniszteri rendelet elıkészítésére alakult
ad hoc bizottság. Ez utóbbi 2016-ban befejezte tevékenységét, munkájának eredménye az
elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjérıl és mőszaki
követelményeirıl szóló 34/2016. (XI.30.) EMMI rendelet 2017. január 1-jén lépett hatályba.
2016 folyamán a Kollégium négy alkalommal tartott rendes ülést az alábbiak szerint:
A 2016. január 27-én tartott rendes ülésen
• elfogadásra került a Kollégium 2015. évi munkabeszámolója;
• továbbá a Kollégium 2016. évi munkaterve;
• valamint a levéltári szakfelügyelet 2015. évi tevékenységérıl szóló jelentés;
• elfogadásra került a levéltári területet érintı foglalkozatási szabályok
felülvizsgálatára alakított ad hoc bizottság tagi összetétele és munkaterve.
A 2016. június 16-án tartott rendes ülésen
• meghallgatta az elektronikus formában tárolt iratok levéltári átvételének
eljárásrendjérıl és mőszaki követelményeirıl szóló miniszteri rendelet elıkészítésére
alakult munkacsoport vezetıjének a beszámolóját;
• kibıvítette a Módszertani és szabványügyi bizottság néven eddig mőködı
Szabványügyi bizottság feladatait;
• napirendre vette a veszélyeztetett állapotú iratok megırzését szolgáló pénzügyi
feltételek biztosításának kérdését.
A 2016. november 8-án tartott rendes ülésen
• meghallgatta az Állományvédelmi bizottság elnökének az Állományvédelmi ajánlás
kidolgozása tárgyában tett beszámolóját, javaslatokat tett a kiegészítésekre annak
érdekében, hogy az ajánlás 2017 folyamán hatályba léphessen.
A 2016. december 12-én tartott rendes ülésen
• elfogadta a korábban létrehozott Módszertani és szabványügyi bizottság tagi
összetételét;

•

•
•

az elektronikus anyakönyvezés bevezetése kapcsán foglalkozott az állami
anyakönyvek másodpéldányait ırzı levéltárak (Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest
Fıváros Levéltára) további feladatainak kérdésével;
kiegészítésekkel elfogadta a levéltári szakfelügyelet 2017. évi ellenırzési tervét;
a kulturális statisztikai adatszolgáltatás felülvizsgálatát a Módszertani és
szabványügyi bizottság feladatává tette.

Budapest, 2017. január 30.

Dr. Mikó Zsuzsanna sk.
A Levéltári Kollégium elnöke

