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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló T/2910 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2 .§ (6) bekezdés következő módosítását javasolom :

„10.§ (6) . . . a társulási megállapodásban (rendelkezhet)rendelkezik az iratkezelés
szabályozásáról ."

indokolás

A javaslat a jelenlegi formájában a megengedő szabályozással nem oldja meg a többcélú
kistérségi társulások iratkezelésének problémáját . A módosító javaslat elfogadásával a kijelentő
módú szabályozás miatt az érintetteknek rendelkezni kell az iratkezelés szabályozásáról, nem
pedig mérlegelési jogkörükben dönthetnek róla.

A törvényjavaslat 2 . § (8) bekezdés következő módosítását javasolom :

„10.§ (8) A Magyar Országos Levéltár az Önkormányzati Levéltárak Tanácsával egyetértésben az
önkormányzati levéltárak véleményének előzetes kikérésével gyakorolja . . . "

indokolás

A javaslat eredeti célja helyesen az önkormányzati levéltárak szerepének elismerése, melynek
köszönhetően ki kell kérni a véleményüket az adott területre vonatkozóan . Tekintettel az
önkormányzati levéltárak a gyakorlati működés során szerzett tapasztalataira, kimagasló
szakértelmére a módosító javaslat tovább erősíti a szerepüket az Önkormányzati Levéltárak
Tanácsának egyetértési jogának biztosításával .

Módosító i avaslat



A törvényjavaslat 4 . § (1) bekezdés módosítását javasolom „(az önkormányzatokért felelős
miniszter és)" szövegrész elhagyásával .

indokolás

3 . A módosítás célja az értelmezési ellentmondás feloldása . A javaslat jelenlegi szövege alapján
az önkormányzatokért felelős miniszter saját magával egyetértésben ad ki rendeletet . Kétségtelen
tény, hogy a javaslat szerinti szöveg kodifikációs szempontból alkalmas az esetleges későbbi
hatásköri változásokat a vonatkozó törvény módosítása nélkül aktualizálni, de jelen esetben a
javaslat szövege logikailag értelmetlen .

A törvényjavaslat 5 .§ módosítását javasolom a (3) bekezdés rendelkezéseinek elhagyásával .

indokolás

A módosító javaslat indoka, hogy a javaslat szerinti módosítás pénzügyi, technikai, személyi
feltételei nincsenek biztosítva és a végrehajtás sincs előkészítve . További szempont, hogy nem
ezen törvény feladata a szervezeti kérdések szabályozása, különösen egy működő levéltár
megszüntetése úgy, hogy a több mint 14 ezer méter, azaz több mint 14 kilométer kimagasló
értékkel bíró iratanyag sorsáról sem rendelkezik . A javaslat elfogadása kezelhetetlen helyzetet
eredményez, mert az egyéb intézmények a jelenlegi működési feltételek közepette már csak
mennyiségét tekintve sem képesek az iratanyag befogadására .
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