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A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A 7/2002 (II. 27.) NKÖM rendelet alapján működő Levéltári Kollégium mint szakértő testület
2010-ben a rendeletben előírt számban, négy alkalommal tartott ülést.
A 2007 nyarán megválasztott Levéltári Kollégium mandátuma 2010. június 10-én lejárt. A
testület tagjai voltak: dr. Bán Péter, dr. Borsodi Csaba, dr. Janka György, dr. Kenyeres István, dr.
Körmendy Lajos, Künstler Ferenc, Reisz T. Csaba, dr. Tilcsik György. A Kollégium elnöke prof.
Dr. Gecsényi Lajos főigazgató (2007–2009), majd Reisz T. Csaba főigazgató (2010) volt, utóbbi
helyett új tagot nem neveztek ki, ezért 2010 első félévében a testület az elnökből és 7 tagból állt. A
Kollégium formális ülés nélküli írásos szavazást tartott 2010 februárjában, ekkor Katona Klára új
szakfelügyelő kinevezési javaslatáról hoztak egyhangú döntést. A kollégium egy ülést tartott.
2010 nyarán a nemzeti erőforrás miniszter 2010. július 1.–2013. június 30. közötti időszakra új
kollégiumi tagokat bízott meg a feladatok ellátásával. A Magyar Országos Levéltár főigazgatójának
elnöklete alatt dr. Á Varga László, dr. Janka György, dr. Kenyeres István, dr. Szögi László, dr.
Tilcsik György, dr. Szabó Csaba, Tyekvicska Árpád és Künstler Ferenc lettek a testület tagjai. Az új
kollégium három ülést tartott.
A Levéltári Kollégium üléseire a tagokon kívül meghívást kapott dr. Lakos János vezető
szakfelügyelő és Gorjánác Rádojka főosztályvezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyűjteményi Főosztály, majd Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály).
A 2010. június 14-én tartott ülésen a résztvevők
 megvitatták az Állományvédelmi Ajánlás raktárminősítésre vonatkozó részének
módosítástervezetét, amelyre az előző ülésen (2009. december 1.) kérték fel dr. Körmendy
Lajost. A kollégium tagjai között nem alakult ki konszenzus a módosítási javaslat tartalmi
elemeit illetően, ezért azt adott formájában nem tartották alkalmasnak jóváhagyásra
felterjeszteni. A jelenlévők fontosnak tartották a kérdés napirenden tartását és szélesebb
körben való megvitatását;
 a kollégium tevékenységét befejezettnek nyilvánították, mert mandátumuk lejárt.

A 2010. szeptember 20-án tartott ülésen a résztvevők
 megtartották az új összetételű Levéltári Kollégium alakuló ülését, ahol áttekintették a
testület 2010. évi feladatait (szakfelügyelet, kollégium eddigi határozatainak hozzáférhetővé
tétele, eddigi bizottsági munkák eredményének közzététele);
 megállapodtak az ügyrend kijavításának szükségességében;
 egyhangúlag dr. Lakos János eddigi vezető szakfelügyelőt javasolták vezető
szakfelügyelőnek 2011–2013 között;
 a működéssel kapcsolatos egyes kérdésekben (fenntartó minisztériumban kivel áll
kapcsolatban a kollégium, kollégium tagjainak tiszteletdíja stb.) konzultáltak.
A 2010. november 30-án tartott ülésen a résztvevők
 megvitatták a kollégium működési szabályzatának szükséges változtatásait, a véglegesítést a
következő ülésre halasztva;
 javaslatot tettek a 2011–2013 közötti időszakban megbízandó szakfelügyelők személyére;
 megvitatták a felállítandó állandó vagy eseti bizottságok lehetséges feladatait, felállításuk
szükségességét, azzal a döntéssel, hogy a bizottságok feladataira, ütemtervére vonatkozó
javaslatokat a következő ülésre kell előkészíteni.
 tájékoztatást kaptak az elnöktől a Magyar Nemzeti Digitális Központ felállításáról, az ehhez
kapcsolódó klasztermegállapodás aláírásáról és a programhoz csatlakozás lehetséges
feltételeiről.
A 2010. december 16-án tartott ülésen a résztvevők






megvitatták és egyhangúlag elfogadták a Levéltári szakfelügyelet 2011. évi ellenőrzési
programját, azt jóváhagyásra javasolták;
véglegesítették és egyhangúlag elfogadták a kollégium új, 2011-től hatálybaléptetendő
működési szabályzatát;
létrehozták a Levéltári szabványügyi bizottságot és elfogadták annak 2011. évi munkatervét.
A bizottság tevékenységéről szóló információkat és a bizottság véglegesített munkaanyagait,
tanulmányait a MOL honlapján nyilvánosságra hozzák majd;
eseti bizottságot hoztak létre a magyar levéltárügy aktuális kérdéseinek összefoglalására,
2011. április 30-ig. A bizottság feladata:
a) a területi általános levéltárak fenntartásának (önkormányzati, állami) vizsgálata,
b) a levéltárügy és az iratkezelés-felügyelet ágazati irányításának kérdése, ideértve annak
technikai-szervezeti vonatkozását,
c) a levéltárak finanszírozásának kérdésköre,
d) a levéltári infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó javaslat kidolgozása.

Budapest, 2011. január 31.
Reisz T. Csaba
MOL főigazgató
A Levéltári Kollégium elnöke

