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Országgyű lési Képvisel ő
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a nemzeti felsőoktatásról” szóló T/4999. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 14 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„14. § (1) A felsőoktatási intézményben informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári ,
múzeumi, egészségügyi szolgáltató — kormányrendeletben meghatározottak szerint kollégiumi
— és egyéb — így különösen köznevelési, gyakorlati képzést biztosító tanm űhely, tanszálloda,
tangazdaság, művészeti gyakorlóhely, botanikus kert, valamit termelő feladatot ellátó —
szervezeti egység hozható létre . Egy szak képzéséért több telephely esetén is csak egy oktatás i
szervezeti egység lehet a felel ős. A felelős megnevezését a képzési program tartalmazza .
(2) A felsőoktatási intézmény könyvtára, könyvtári rendszere szakirodalmi, információs,
oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgy űjtemény, amely múzeumi
funkciót is elláthat. Az állami egyetemi könyvtárak ellátják a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
nyilvános könyvtári, valamint szak- és felsőoktatási könyvtári feladatokat. Az egyetemi
könyvtárak az országos Dokumentum-ellátási Rendszerb ől — jogszabályban meghatározottak
szerint — támogatást kapnak.
0)A felsőoktatási intézmény levéltára a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének ,
levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített
tudományos és igazgatási feladatokat is ellátó	 szaklevéltár, amely tevékenységét a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben
meghatározott előírások szerint végzi .
([3]4) A felsőoktatási intézmény szervezeti egységei centrummá, főiskolai, egyetemi
központtá szervezhetők .
([4]5) Állami felsőoktatási intézményben — a Kormány által meghatározott keretek között —
gazdasági tanácsot kell működtetni, nem állami felsőoktatási intézményben gazdasági tanác s
működtethető .”



Indokolá s

Levéltári szakmai szempontból javasoljuk a könyvtári és a levéltári funkció k
megkülönböztetését, és a levéltári funkciók önálló bekezdésben való megjelenítését. Ennek
indoka az, hogy a levéltár feladatai nem azonosak a 14 . § (2) bekezdésben a könyvtárakr a
vonatkozóan a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló törvényre hivatkozóan leírtakkal . A levéltár ugyanis igazgatási é s
tudományos feladatokat ellátó szerv, amelynek szakmai tevékenységét a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérő l szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv .)
határozza meg. Az Ltv . 19 . § (2) bekezdés d) pontja értelmében a felsőoktatási intézmény
levéltárának illetékessége a fenntartó szerv levéltári anyagára, továbbá jogel ődeinek
működése során keletkezett levélári anyagra terjed ki . Levéltári anyaga a nemzeti kulturális
örökség részét képezi, és éppen ezért helyben történ ő őrzése, kutathatóvá tétele alapvető
kultúrpolitikai érdek. Ezen túlmenően különösen is ki kell emelni jogbiztosító szerepét a
hallgatói nyilvántartások megőrzésében. E kultúramegőrző és jogbiztosító kett ős funkciót kel l
az egyetem szervezeti felépítési rendszerének is szolgálnia.

Jelenleg 17 állami egyetemi levéltár működik hazánk szinte minden jelentősebb múltú
felsőoktatási intézményében . Összesen 7250 folyóméter történeti értékű iratanyagot őriznek,
vagyis egy kisebb megyei levéltárnak megfelel ő mennyiséget . Az első 1958-ban, de zömük az
1990-es években alakult . Létrejöttüket minden esetben a fenntartó egyetemek önáll ó
döntésének köszönhetik, melyek felismerték, hogy saját hagyományaikat, történet i
azonosságtudatuk fenntartását is szolgálják azzal, ha saját történeti irataik őrzésérő l maguk
gondoskodnak. Indokolt, hogy e speciális gyűjteményi szakterület megjelenjen a
felsőoktatásról rendelkező törvényben, és feladatait a törvény ne egy rendeltetésében
markánsan különböző gyűjteménytípus, jelesül a könyvtár feladatai közé sorolja be .

Budapest, 2011 . december 1 .
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