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Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
Módosító javaslat

Lezsák Sándor úr,
az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök
részére

Helyben

Tisztelt Alelnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer
titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálato k
Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003 . évi III. törvény módosításáról” szóló
T/6774. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem el ő .

1. A törvényjavaslat 1 . §-ában meghatározott Ltv. 10. § (8) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :

„(8) A Magyar Nemzeti Levéltár a Budapest F őváros Önkormányzata által fenntartott levéltár
véleményének előzetes kikérésével gyakorolja a bíróság, az ügyészség, a központi
államigazgatási szervek területi szervei részére készült iratkezelési szabályzatok kiadásáva l
kapcsolatos egyetértési jogát.”

2. A törvényjavaslat 5 . §-a az alábbiak szerint módosul:

„5. §

(1) Az Ltv. 17. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(1) A Magyar Nemzeti Levéltár központi általános levéltár, amely megyei [illetékességű ]
szervezeti egységekkel (tagintézményekkel) rendelkezik . A tagintézmény
a) megyei szinten ellátja a Magyar Nemzeti Levéltár feladatait ,
b) a Magyar Nemzeti Levéltár költségvetésén belül a szakmai feladatmutatók alapján
meghatározott éves elkülönített költségvetési kerettel működik:
c) vezetőjét (igazgatóját) a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója nevezi ki a kultúráér t
felelős miniszter egyetértésével .

(2) Az Ltv. 17. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :
,,(la) A Magyar Nemzeti Levéltár illetékességébe tartozik – a 18 . (2) bekezdésében és 19 . §

(2) bekezdésében meghatározott kivétellel –



a) a köztársasági elnök és hivatala, az Országgyűlés és hivatala, az alapvet ő jogok biztosának
hivatala, az Alkotmánybíróság és hivatala, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, az Állami
Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank,
b) a miniszterelnök és (--] a központi államigazgatási szerv [területi szervei és a rendvédelmi
szerv kivételével — a központi államigazgatási szerv] ,
c) a központi államigazgatási szerv területi szervei és a rendvédelmi szervi
[c)Id) a levéltárral nem rendelkező országos köztestület és közalapítvány,
[d)Jj a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat testülete, hivatala és intézménye ,
továbbá
[e)Jl az a) [d)Jgl pontban meghatározott szervek jogel őd szervei[nek]
levéltári anyaga, valamint minden olyan levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltá r
illetékességi körébe ."

3 . A törvényjavaslat 9 . §-ában meghatározott Ltv. 35. § (8) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :

„(8) Az 1944-1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és jogelődei, Magyar
Szocialista Munkáspárt (MSZMP), ezek társadalmi szervezetei (Magyar Partizánszövetség ,
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Magyar N ők Demokratikus Szövetsége ,
Magyar Nők Országos Tanácsa), ifjúsági szervezetei (Magyar Demokratikus Ifjúság i
Szövetség, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Népi Kollégiumo k
Országos Szövetsége, Magyar Úttörők Szövetsége, valamint a Szakszervezetek Országos
Tanácsa, a szakszervezeti tanácsok és ágazati szakszervezetek iratai az állam tulajdonát
képezik .”

Indokolás

Az 1. ponthoz: Az egységes iratkezelési szabályzatok levéltári szempontú véleményezésekor
a Magyar Nemzeti Levéltárnak egyeztetetési kötelezettsége Budapest F őváros Levéltárával
kizárólag azon területi szervek iratkezelési szabályzata vonatkozásában van, amely szer v
Budapest Főváros Levéltára illetékességébe tartozik . A módosítással a rendelkezés
összhangba kerül az Ltv. 18. § (2) bekezdésével, amely Budapest F őváros Levéltára
illetékességét pontosítj a .

A 2. ponthoz: Az „illetékességű” szövegrész használata az (1) bekezdésben nem releváns ,
mivel a következő szakasz határozza meg az illetékességet . A törvényjavaslat a Magyar
Nemzeti Levéltár és annak megyei illetékességű szervezeti egységei illetékességébő l a
központi államigazgatási szerv területi szerveit és a rendvédelmi szervet kiveszi, miközbe n
ezen iratok vonatkozásában az illetékes levéltárat nem határozza meg . A központi
államigazgatási szerv területi szervei és a rendvédelmi szervek szintén a Magyar Nemzet i
Levéltár illetékességébe tartoznak . A Magyar Nemzeti Levéltár ugyanis megyei illetékességű
szervezeti egységekkel rendelkezik .

A megyei szervezeti egységek székhelytől való távolsága, a feladatok jellege miatt az
irányítási, képviseleti feladatok a székhelyről nem vagy csak részben láthatók el, így a
tagintézményi státusz meghatározása szükséges . Fontos továbbá, hogy a jogszabály rögzítse a
tagintézmények működésének legmeghatározóbb kérdéseit, így az illetékesség mellett a
forrásmegosztást és a tagintézmény vezet őjének kinevezését is .



A 3. ponthoz: A Magyar Dolgozók Pártja jogelődeinek iratai szintén az állampárti iratok
közé sorolandók .

Budapest, 2012 . április 23 . r
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