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   Az Országgyűlés 

 
Kulturális és sajtó 

bizottságának 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Önkormányzati bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény módosításáról benyújtott 

T/17968. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság) – 
első helyen kijelölt bizottságként –, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: 
Emberi jogi bizottság), valamint Önkormányzati bizottsága megvitatta a köziratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
módosításáról T/17968. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/17968/5-9. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Ltv.: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény 
 
 Az Informatikai bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítvány nem érkezett, 
ezért a javaslatokról nem foglalt állást. 
 
 
 
 
_____________________ 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 
 

1.  Garamvölgyi György, Erdős Norbert, Halász János, Kiss Attila képviselő a 
törvényjavaslatot új 4. §-sal kiegészíteni javasolja: 
 
 "4. § Az Ltv. 11. §-ának c) pontja a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 c) ha a szerv a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem intézkedik, akkor a levéltár 
örökségvédelmi bírság kiszabásának kezdeményezése céljából a felügyeleti szervet értesíti, a 
felügyeletei szerv hiányában az eljárás indítását maga kezdeményezi." 
 

Indokolás: Lásd a T/17968/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2.  Garamvölgyi György, Erdős Norbert, Halász János, Kiss Attila képviselő a 

törvényjavaslat 4. §-ában az Ltv. 10. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ltv. 10. §-ának (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(2) A területi és helyi közigazgatási, valamint rendvédelmi szervek, polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok, továbbá a Határőrség részére a szakmai irányítást ellátó 
miniszter, illetve országos hatáskörű szerv vezetője; a közjegyzők és a bírósági végrehajtók, 
valamint ezek kamarái tekintetében pedig az igazságügy-miniszter a köziratok kezelésének 
szakmai irányításáért felelős miniszterrel, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszterével 
egyetértésben egységes iratkezelési szabályzatot ad ki. Az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács a bíróságok és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, a legfőbb ügyész 
pedig az ügyészségek részére ad ki – a [Magyar Országos Levéltárral] nemzeti kulturális 
örökség miniszterével egyetértésben – egységes iratkezelési szabályzatot." 
 

Indokolás: Lásd a T/17968/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván, dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Ltv. 35/A. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /Az Ltv. a következő 35/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "35/A. § (3) A (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján kiadandó rendeletet a 
bíróságok és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala tekintetében az Országos 
Igazságszolgáltatási [Tanács elnökével] Tanáccsal, az ügyészségek tekintetében a legfőbb 
ügyésszel egyetértésben, valamint a közjegyzők és a bírósági végrehajtók és kamaráik 
tekintetében az igazságügy-miniszterrel egyetértésben kell kiadni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17968/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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4.  Garamvölgyi György, Erdős Norbert, Halász János, Kiss Attila képviselő a 
törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "8. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ltv. [10. §-a (5) 
bekezdésének utolsó mondata,] 35. §-ának (5) és (8) bekezdése, valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 102. §-ának (2) bekezdése és 109. §-a (1) bekezdésének d) pontja, a kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 95. §-ának (5) és (13) bekezdése, továbbá 
a közigazgatási hatósági eljárás és hatósági szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 188. §-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/17968/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdés felvezető szövegének 
a következő módosítását, valamint az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. 
törvény 11. § (4) bekezdése b) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 "(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg[: 
 
 a)] az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 11. §-a a következő (4) 
bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre 
változik: 
 
 „(4) A hitelesítés-szolgáltató az elektronikus aláírás alkalmazásával elektronikus 
ügyintézést végző közigazgatási szerv megkeresésére – az aláírást alkalmazó személy 
azonosító adatainak ellenőrzése céljából – adategyeztetést végez és az adatok egyezéséről, 
vagy az eltérés tényéről a megkereső hatóságot tájékoztatja.” 
 
 [b) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény 17. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Felhatalmazást kap az informatikai és hírközlési miniszter, hogy az érintett 
miniszterekkel egyetértésben – a kormányzati informatika vonatkozásában a 
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttesen – rendeletben szabályozza:] 
 
 „b) a digitális archiválás, valamint – a közfeladatot ellátó szervek kivételével – az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus 
iratkezelés szabályait,”]" 
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Indokolás: Lásd a T/17968/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 24. 
 
 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 
 
 
 


