Beszámoló a Levéltári Kollégium 2014. 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. Bodó Attila Pál, dr. Haraszti Viktor, dr. Hermann István, dr. Kenyeres István, dr.
Molnár László, dr. Rácz György, dr. Szabó Csaba, dr. Tilcsik György, Tyekvicska Árpád.
A Levéltári Kollégium üléseire a tagokon kívül meghívást kapott Gorjánác Rádojka (Emberi
Erıforrások Minisztériuma Közgyőjteményi Fıosztály) és 2014. szeptember 1-jei megbízását
követıen dr.Cseh Gergı Bendegúz vezetı szakfelügyelı.
A 2014. május 16-án tartott alakuló ülésen
• elfogadásra került a Kollégium 2014. évi munkaterve;
• kidolgozásra került a Levéltári Kollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzata;
• a Kollégium elnökének helyettesítésével dr. Rácz Györgyöt bízta meg;
• elfogadásra került a vezetı szakfelügyelı megbízására vonatkozó eljárásrend.
A 2014. június 24-én tartott rendes ülésen
• elfogadásra került Levéltári Kollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
végleges változata, amelyet a kultúráért felelıs államtitkár felterjesztés után
jóváhagyott;
• dr. Cseh Gergı Bendegúz személyében javaslatot tett a vezetı szakfelügyelı
személyére;
• a 10/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet és jogszabályi környezetének felülvizsgálatára ad
hoc bizottságot hozott létre, amelynek tagjai voltak dr Bodó Attila Pál, Boross István,
Káli Csaba, dr. Koltai András, dr. Laczlavik György, Lux Zoltán, dr. Sípos András, dr.
Varga Júlia.
A 2014. október 31-én tartott rendkívüli ülésen
• a Kollégium tagjai megvitatták a 10/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet adhoc bizottság
által készített új rendelet szöveget, javaslatot tettek a változtatásokra.
A 2014. november 20-án tartott ülésen
• elfogadásra került dr. Cseh Gergı Bendegúz vezetı szakfelügyelı elıterjesztése
alapján a szakfelügyelık névsora;
• kiegészítésekkel jóváhagyásra került a levéltári szakfelügyelet mőködési szabályzata;
• változtatásokkal elfogadásra került a levéltári szakfelügyelet 2015. évi munkaterve.
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