Beszámoló
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma/Oktatási és Kulturális Minisztérium
Levéltári Kollégiuma 2006. évi működéséről

A kulturális miniszter mellett – a 7/2002 (II.27.) NKÖM rendelet alapján - működő
Levéltári Kollégium, mint szakértő testület 2006-ban két alkalommal tartott ülést. A korábbi
évekhez mérten szerényebb tevékenység összefüggött azzal az átmenetinek jellemezhető
állapottal, amit a felügyeletet ellátó minisztérium átszervezése és a közlevéltárak (elsősorban
a területi általános levéltárak) jövőbeni helyzetével kapcsolatosan felmerült tartós
bizonytalanság okozott. Ezt tükrözte, hogy a kollégiumi üléseken több ízben kötetlen
informális eszmecserékre került sor a levéltárügy helyzetéről.
A Kollégium érdemben két szakmai kérdést tűzött napirendjére:
- munkabizottságot hozott létre a levéltári illetékesség tanulmányozására a
dekoncentrált kormányzati szervek iratait illetően. A munkabizottság (Molnár
József elnök, Dr. Haraszti Viktor Privdat Kft., Madarász Lajos Veszprém megyei
Levéltár, Dr. Szabó Attila Bács-Kiskun megyei Levéltár, Dr. Mikó Zsuzsanna
Magyar Országos Levéltár, Dr. Sipos András Budapest Főváros Levéltára)
benyújtotta jelentését. A felmerült kérdések megvitatására 2007 folyamán – a
közigazgatási átszervezések következményeinek további feldolgozásával és a
levéltári törvény tervezett módosításának előkészítésével párhuzamosan - kerülhet
sor.
- megvitatta a levéltáros képzés helyzetét elemző munkabizottság jelentését,
tájékoztatást hallgatott meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán folyó levéltáros
képzés helyzetéről. Megállapította, hogy szükség van a felső fokú levéltáros
képzés továbbfejlesztésére és ezzel összefüggésben a levéltárosok alkalmazási
feltételeinek felülvizsgálatára is. Tekintettel arra, hogy a változtatásokhoz
megfelelő pénzügyi háttér szükséges és megkerülhetetlen (a közalkalmazotti
törvényhez kapcsolódó) egyes jogszabályok módosítása is, így a célszerű a
kérdésre egy későbbi időpontban visszatérni. Az elképzelésekről Dr. Körmendy
Lajos a munkabizottság vezetője beszámolt a közlevéltárak igazgatóinak országos
értekezletén.
A testület állást foglalt a levéltári szakfelügyelettel kapcsolatos személyi kérdésekben
és meghallgatta a minisztérium Levéltári Osztálya képviselőinek tájékoztatóját időszerű
szakmai kérdésekről.
A Kollégium elnöke felkérte a levéltári fondszerkesztési alapelvek példatárát
kidolgozó munkabizottság vezetőjét, Dr. Tilcsik Györgyöt, hogy a munkabizottság tekintse át
a példatárra beérkezett észrevételeket.
Budapest, 2005. február 14.
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