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2018. 6vi tev6kenys6g6r61

A 7/2002. (11.27.)
NKOMrendelet alapjin m(ik6d6 Lev61t6riKo116gium
jelenlegi tagai 2014.
mijus l-j6vel kaptik megat 6vre sz616megbizatisukat.
A test01et eln6ki tiszts6g6t 2018 folyamin dr. Szab6 Csaba,a Magyar Nemzeti Lev61tir
f6igazgat6ja t61t6tte be. 2017 december6ben Tyekvicska Arpid ko116giumitag lemondott
tiszts6g6r61, az 6 megOresedett hely6re 2018. janudr l-j6vel dr. Mik6 Zsuzsanna a Magyar
Nemzeti Lev61tir f6igazgat6-helyettese ker01t 6t 6ves megbizatissal.

A test01ettagai 2018-ban:dr. Erd6szAdam, dr. HarasztiViktor, Hermann lstvin, dr.
Kenyereslstvin, KovacsRezs6,dr. Mik6 Zsuzsanna,dr. Molngr Lisz16,dr. Ricz Gy6rgy,dr.
Tilcsik Gy6rgy.

A Lev61tdriKo116gium
016seirea tagokon kiv01rendszeresmeghivist kapott dr. Bod6 Attila
Pal, (Emberi Er6forrisok Miniszt6riuma, Informatikai, Biztonsggi 6s Dokumentici6s
F6osztily) Gorj6nic Ridojka (Emberi Er6forrisok Miniszt6riuma, K6zgy(ijtem6nyi F6osztgly)
6s dr. Cseh Gerg6 BendegOz vezet6 szakfe10gye16.A titk6ri feladatokat Puskds-Paulik Agnes,
a Magyar Nemzeti Lev61tir f61ev61tirosa 16tta eI.

A Ko116giuma munkijit a 2018. 6vben is kidolgozott munkaterv alapjin v6gezte. Ddnt6seit
hat6rozatba foglalta, ebben az 6vben 10 hatirozat szOletett.

A 7/2002. (II.27.) NKOM rendelet I. § (2) bekezd6s6nek felhatalmazisa alapjin egy 611and6
6s k6t ad hoc szakbizottsdgotmCik6dtetett:a M6dszertani 6s szabvinyOgyibizottsigot,
valamint a gazdasigi 6s tirsadalmi szervek illet6kess6g6nek elhatirolisra alakult ad hoc
bizotts6got6s a GDPRad hoc bizottsigot. Ut6bbi bizottsigok a munkijukat 2018 6v elej6n
kezdt6k meg.
A GDPRad hoc bizottsig tagai, dr. Mik6 Zsuzsanna6s dr. HarasztiViktor elk6szitettekegy
tij6koztat6

anyagot az Eur6pai Parlament 6s a Tanics rendelete alapjin

a term6szetes

szem61yeknek,a szem61yesadatok keze16s6nekv6delm6r61 6s annak gyakorlati
alkalmazgs6r61a k6zlev61tirakban. Az adatv6delem gyakorlati oldalit ismertet6
nagyhordereja dokumentumot a Ko116gium
v61em6nyezte,majd a Magyar Nemzeti Lev61tir
honlapj6n k6zz6tette.
A M6dszertani 6s szabvinyOgyibizottsgg kidolgozta az iratk6pz6k- maradand6 6rt6k Ciiratoklev61tirak kapcsolataval 6sszefagg6 szabilyoz6si k6rd6sekre vonatkoz6 agynevezett
prob16mat6rk6pet.A Lev61tiri Ko116gium
megbizisa alapjgn azokat a prob16m6katvett6k
szimba, melyeket a lev61tirOgy szabilyozds6val, a hatilyos t6rv6ny (1995. 6vi LXVI.t6rv6ny
a k6ziratokr61, a k6zlev61tirakr61 6s a maginlev61tiri

anyag v6delm6r61) m6dositgsgra

vonatkoz6 elk6pze16sekkialakitisival kapcsolatban vet6dtek feI. Elk6szitett6k a fondok 6s
gllagok leirgs6hoz lev61tiri nyilvintart6 rendszerben cima ajgnlist, amelyet a Ko116gium
kieg6szit6sekkelelfogadott 6s miniszt6riumi j6vihagyisra va16felterjeszt6se 2018 folyamin
rnegt6rt6nt.
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A Ko116gium
mir koribban szOks6g6tIdtta egy Clgynevezett„Fogalomt6r” kidolgozisinak,
amelybe azok a lev61tiri 61etben,termino16giiban hasznglt fogalmak ker01nekbele,
amelyeket

a k6zlev61tirak

6s a nyilvinos

mag6nlev61t6rak

tev6kenys6g6vel

6sszefOgg6

szakmai k6vetelm6nyekr61 sz61627/2015 (V.27.) EMMI rendelet nem tartalmaz. A bizottsgg
ebben az 6vben elkezdte ennek kidolgozisit.

A gazdasigi 6s tirsadalmi szervek illet6kess6g6nek elhat6rolisra alakult ad hoc bizottsig
felhatalmazisinak megfele16enelk6szitette javaslatit, hogy a gazdasigi 6s tirsadalmi
szervek tekintet6ben pontosan elhatirolhat6 legyen a Magyar Nemzeti Lev61tir Orszigos
Lev61tira 6s Budapest F6viros Lev61tirinak illet6kess6ge.

2018 folyamin a Ko116gium
h6rom alkalommal tartott rendes 016st,a 2018. januir 29-6re
szervezett 016selmaradt.
A 2018. mircius 26-in tartott rendes 016sen
•
•
•
•

elfogadisra ker01t a Ko116gium2018. 6vi munkaterve;
valamint a lev61tiri szakfe10gyelet2017. 6vi tev6kenys6g6r61sz616jelent6s;
a Gazdasigi 6s tirsadalmi szervek illet6kess6g6nek elhat6rolis6ra alakult ad hoc
bizottsig tagjait felk6rte a munkira 6s munkaterv6t elfogadta;
aGDPRad hoc bizottsig munkaterv6t elfogadta.

A 2018. jClnius7-6n tartott rendes 016sen

•

a fondok 6s illagok leirisihoz lev61tiri nyiIvantart6rendszerbencima ajin16st a

•
•

v61toztatisokkalkiad6srajavasolta;
a GDPRbizottsig iltal kidolgozott t6j6koztat6t a javasolt viltoztatisokkal elfogadta;
a Gazdasigi 6s tirsadalmi szervek illet6kess6g6nek felOlvizsg61at6ra
alakult ad hoc
bizottsigj(lnius 30-i munkaterv m6dositis6t elfogadta.

A 2018.december 18-in tartott rendes 016sen
• a lev61t6ri szakfelOgyelet2019. 6vi ellen6rz6si terv6t benyCljt6srajavasolta.
• elfogadta dr. Mik6 Zsuzsannako116giumitag beszimo16j6t a Magyar Nemzeti Lev61tir
KOFOPprojektje kapcsin szOks6gess6
v61t, a lev61tiri ter01etet 6rint6 jogszabilyok
m6dositisira vonatkoz6an.

Budapest, 2018. janudr 30.

,ev61tdriKo116gium
eln6ke
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