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Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

„Magyar Nemzeti VagyonkezelőZrt. és jogelődei iratkezeléséről 2.” címmel a Házszabály 91 .§-

a alapján kérdést kívánok benyújtani dr . Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez .

A választ írásban kérem!

Tisztelt Miniszter Úr !

Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. és jogelődei iratkezeléséről című kérdésemben
megfogalmazott legtöbb problémára már megint nem adott választ, illetve nem adott pontos vag y
igaz választ .
Ön a köziratok levéltári átadásáról szóló 1995 . évi LXVI. törvényt idézi, mely szerint az irato k
átadásának határidejét meg lehet hosszabbítani, de ugyanezen törvény 12 . § (2) szerint az
átadásról a szerv és a közlevéltár közösen állapodik meg . Tehát a szerv egyoldalúan nem
döntheti el, hogy csak 20 év után adja át az iratait .
Ön nem tájékoztatott arról, hogy mikor érkezett a Magyar Országos Levéltárhoz hivatalos kérés ,
hogy az MNV Zrt . meg kívánja hosszabbítani a határid őt . Kérem, tájékoztasson errő l is !
Ön azt is írja, hogy a levéltár nem kifogásolta az iratkezelést, de az Ön állításával szemben az a z
igazság, hogy a jegyzőkönyvek ennek ellenkez őjérő l tanúskodnak.

Kérdezem Miniszter Úrtól :

Miért nem mond igazat ?

Miért nem válaszolt, Miniszter úr, a kérdéseim jelentős részére?

Mikor érkezett a Magyar Országos Levéltárhoz hivatalos kérés, hogy az MNV Zrt . meg kívánja

hosszabbítani az iratátadás határidejét ?

Ön szerint a jegyzőkönyvek arról tanúskodnak, hogy a MOL nem kifogásolta az iratkezelést?



Ismételten kérdezem Miniszter Úrtól :

Jelenleg hány iratfolyóméter anyagot őriz az MNV Zrt ., illetve a Priv — Dat Kft . ?

Igaz az, hogy az Állami Vagyonügynökség 1990 és 1992 közötti működési iratai jelentős részben

„megsemmisültek”?

Ha igen mekkora részben ?

Az 1992 utáni időszak iratai hiánytalanul megvannak?

A működésük során terjesztettek be az illetékes levéltárnak (MOL) szabályos selejtezés i

jegyzőkönyvet ?

Ön szerint (történész is) a már ma levéltárban őrzött privatizációs iratokból (emlékeztetők)

mennyire lehet rekonstruálni a privatizáció valós történetét?

Az 1992 óta keletkezett fontos információkat tartalmazó iratok remélhet ően teljes körét miért

egy állami tulajdonú gazdasági társaság kezeli piaci áron, miért nem a Magyar Országo s

Levéltár?

Várom megtisztel ő – minden kérdésemre kiterjedő - válaszait !

Budapest, 2009 . szeptember 15 .
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