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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának jogállása 

 
1. § 

 

(1) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: 

Levéltár) állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja, jogi személy, az 

Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím, teljes gazdálkodási 

jogkörű költségvetési szerv.  

(2) A Levéltár felügyeletét az Országgyűlés elnöke látja el. A Levéltár 

tevékenységéről a főigazgató évente beszámol az Országgyűlés 

nemzetbiztonsági bizottsága, valamint a kulturális és sajtó bizottsága előtt.  

(3) A Levéltár: 

a) Alapító Okiratának száma, kelte: OE-835-1/2003. 2003. június 27, 

b) alaptevékenységének forrása: költségvetési támogatás és saját bevétel, 

c) előirányzat-felhasználási keretszámla: MÁK1003-2000-00285771-0000 0000, 

d) adószáma: 15597580-2-51, 

e) vállalkozási tevékenységet nem folytat, 

f) a munkavállalók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos 

pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számla száma: OTP 11706016-

20605779. 
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A Levéltár székhelye 

 
2. § 

A Levéltár székhelye az 1067 Budapest, Eötvös utca 7. sz. alatti ingatlan, 

amely a Magyar Állam tulajdona. Az ingatlanra a Levéltárnak vagyonkezelői 

joga áll fenn. 

 

 

A Levéltár illetékessége és gyűjtőköre 

 

3. § 

 

(1) A Levéltár illetékes átvenni az állambiztonsági tevékenységet végző magyar 

állami szervek működésével összefüggésben 1944. december 21. és 1990. 

február 14. között keletkezett azon iratokat, melyek:  

a) a Belügyminisztérium III-as Főcsoportfőnökségénél, ennek területi és 

helyi szerveinél, illetve elődeiknél (a Magyar Államrendőrség budapesti 

és vidéki főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztályain és a 

Gazdasági Rendészeti Osztályok operatív csoportjaiban, a Magyar 

Államrendőrség Államvédelmi Osztályánál, a Belügyminisztérium 

Államvédelmi Hatóságánál, az Államvédelmi Hatóságnál, 1953 és 1956 

között a Belügyminisztérium államvédelmi feladatokat ellátó szervezeti 

egységeinél, a Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztályánál), a 

Belügyminisztérium Határőrség Felderítő Osztályánál, valamint a 

Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályán, a Honvédelmi 

Minisztérium Katonapolitikai Csoportfőnökségén, a Honvédelmi 

Minisztérium Katonai Elhárító Főcsoportfőnökségén, a Honvédelmi 

Minisztérium IV. Főcsoportfőnökségén, a Magyar Néphadsereg 
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Vezérkara 2. Csoportfőnökségén, a Belügyminisztérium Külügyi 

Osztályánál, a Belügyminisztérium Nemzetközi Kapcsolatok 

Osztályánál, a Belügyminisztérium Belbiztonsági Osztályánál, a 

Belügyminisztérium Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó 

Osztályánál,  

b) a Belügyminisztérium Személyzeti Főosztályánál a Belügyminisztérium 

III. Főcsoportfőnökségének alkalmazottaival és a "titkos", illetve a 

"szigorúan titkos" állományú munkatársaival kapcsolatban, 

c) illetőleg az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló 

tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottságnál keletkeztek és 

irattári anyagába tartoztak.  

 

(2) A Levéltár harmadik személyektől átveszi, őrzi és kezeli a feladatainak 

ellátásához kapcsolódó, történeti kutatás érdeklődésére számot tartó egyéb 

levéltári anyagot (iratokat, fényképeket, hang- és mozgókép felvételeket 

stb.).  

 

A Levéltár fő feladatai 

 

4. § 

 

Őrzi, kezeli és feldolgozza a 2003. évi III. törvény 1. §-a (1) bekezdésének a), b) 

és c) pontjaiban meghatározott, továbbá harmadik személyektől átvett, 

illetékességébe és gyűjtőkörébe tartozó iratokat, azaz  

a) levéltárként nyilvántartja, szakszerűen kezeli, biztonságosan megőrzi és 

feldolgozza a kezelésébe került levéltári anyagot, 

b) az érintettek számára – a törvény keretei között – biztosítja a személyes 

adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását,  
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c) a törvényben rögzített feltételek szerint biztosítja a tudományos és 

magánkutatást, 

d) szaklevéltárként  

− ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó iratok szakszerű kezelését 

és tárolását az adatokat őrző szerveknél,  

− átveszi az illetékességébe és gyűjtőkörébe tartozó iratokat, letéteket 

és ajándékokat, 

− az őrizetében lévő levéltári anyag forrásértékének gazdagítása 

céljából vásárolhat a gyűjtőkörébe tartózó maradandó értékű 

magániratot, vagy arról másolatot készíttethet, 

− szükség esetén kezdeményezi a maradandó értékű magániratok 

védetté nyilvánítását. 

e) az őrizetében lévő levéltári anyagról szükség esetén a törvényeknek és 

belső szabályzatoknak megfelelően másolatot vagy tartalmi kivonatot ad 

ki, 

f) gondoskodik a megrongált vagy pusztulásnak indult levéltári anyag 

konzerválásáról és restaurálásáról, 

g) levéltári és történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás 

eredményeit, illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt 

vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában, 

h) az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előzetes jóváhagyása után 

– különösen gyors intézkedést követelő esetekben utólagos 

tájékoztatásával – törvényben előírt feladatuk ellátásához szükséges 

esetben és mértékben, lehetővé teszi, hogy közfeladatokat ellátó szervek 

a Levéltárban őrzött iratokba betekintsenek. Országgyűlés 

nemzetbiztonsági bizottsága jóváhagyása nélkül gondoskodik a 

bíróságok részére történő adatszolgáltatásról, 
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i)  a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján 

gondoskodik a minősített adat védelmére vonatkozó szabályok 

betartásáról, 

j) kialakítja a fő feladatok ellátásához szükséges szervezeti és működési 

rendet.  

 

A Levéltár tevékenyégének szabályozása 

 

5. § 

 

A Levéltár feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen  

a)  Magyarország Alaptörvénye, 

b)  az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára felállításáról szóló 

2003. évi III. törvény (a továbbiakban: Ásztltv.), 

c)  a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló 1995. LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), 

d)  a közlevéltárak és a nyilvános levéltárak tevékenységével összefüggő 

szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet,  

e) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény,  

f) a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a 

továbbiakban: Mavtv.), 

g) a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. 

rendelet, 

h) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 

továbbiakban Kttv.), 

i)  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Mtv.),  

j) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  
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k) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet, (az államháztartás működési rendjéről szóló 

217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet,) 

l) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 

Kormányrendelet, 

m)  a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a 

továbbiakban: Nbtv.), 

n)  az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 

43/2003. (III. 31.) Kormányrendelet, valamint 

o) a Levéltár belső szabályzatai alapján látja el. 
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II.  A  LEVÉLTÁR  SZERVEZETI  FELÉPÍTÉSE 

 
6. § 

 

Főigazgató  

Főigazgató-helyettes 

A főigazgató közvetlen irányítása alatt működő egységek 

 Titkárság 

 Humánpolitikai Osztály 

 Szaklevéltári tanácsadó 

 Biztonsági vezető 

 Belső ellenőrzési vezető 

 Jogtanácsos 

          Tudományos és Külkapcsolati Asszisztens 

Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály  
Pénzügyi és Számviteli Osztály 

Üzemeltetési és Biztonsági Osztály   

Levéltári Főosztály 
Iratfeldolgozó Osztály 

Informatikai, Adatrögzítő és Állományvédelmi Osztály 

Állampolgári Adatszolgáltató Osztály 

Kutatást Előkészítő Osztály 

Ügyfélszolgálati Osztály  

Tudományos Főosztály 
Kutatási Osztály 

 Dokumentációs Osztály 
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A LEVÉLTÁR VEZETÉSE 

 

7. § 

 

A Levéltár vezetése a főigazgatóból, a főigazgató-helyettesből, a 

főosztályvezetőkből, a szaklevéltári tanácsadóból, a biztonsági vezetőből, a 

főosztályvezető-helyettesekből és az osztályvezetőkből áll. 

 

Főigazgató 

 

8. § 

 

(1) A Levéltár élén főigazgató áll, aki a szaklevéltár működéséért egy 

személyben felelős.  

(2) A főigazgató kinevezésének, megbízatása megszűnésének rendjét, a 

személyére vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Ásztltv. 

rendelkezései határozzák meg. A főigazgatót az Országgyűlés elnöke nevezi 

ki, illetve menti fel, a kinevezés hét évre szól. A személyével kapcsolatos 

egyéb munkáltatói jogokat az Országgyűlés főtitkára gyakorolja. A 

főigazgatóra – az Ásztltv.-ben meghatározott eltérésekkel – a Kttv. 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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A főigazgató alapvető feladatai 

 

9. § 

 

(1) Meghatározza a Levéltár szervezeti felépítését és működésének rendjét. 

Ennek keretében a mindenkor hatályos jogszabályok és a közjogi 

szervezetirányító eszközök figyelembevételével megállapítja 

a) az irányítás rendjét, 

b) a humánpolitikai feladat- és hatásköröket, 

c) a létszámgazdálkodás és a bérezés rendjét, 

d) a gazdálkodás, üzemeltetés és a munkavégzés szabályait, 

e) az ügyiratkezelésre és a minősített adat védelemre vonatkozó 

előírásokat. 

(2) A Levéltár alaptevékenysége keretében 

a) felelős a Levéltár szakmai tevékenységéért, 

b)  törvényben meghatározott feltételek mellett gondoskodik az ügyfelek 

irat megismerési kérelmei teljesítése feltételeinek megteremtéséről, 

c)  biztosítja a tudományos kutatás feltételeit, 

d) a Levéltárhoz forduló kutatóknak – a törvényben előírt feltételek 

megléte esetén – engedélyezi a levéltári anyagban való kutatást. 

e) minősítői jogkört gyakorol a Levéltár biztonságát szolgáló védelmi 

rendszerek és intézkedések tekintetében. 

(3) Gondoskodik a Levéltár működésének személyi és tárgyi feltételeiről és 

ennek keretében 

a) gyakorolja a Levéltár munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói 

jogokat (kivéve a főigazgató-helyettes és a gazdasági és üzemeltetési 

főosztályvezető kinevezését és felmentését), dönt meghatározott 

munkáltatói jogok delegálásának kérdésben, 



 14 

b) elkészíti és az Országgyűlés Hivatala elé terjeszti a Levéltár 

költségvetési javaslatát, biztosítja a Levéltár költségvetési és egyéb 

pénzeszközeinek, valamint vagyontárgyainak a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő, célszerű felhasználását, 

c) a Levéltár számára jóváhagyott éves költségvetés erejéig 

kötelezettségvállalási, záradékolási, valamint utalványozási jog illeti 

meg, 

d) a Levéltár éves költségvetési beszámoló-jelentését aláírásával látja el, 

e) gondoskodik a Levéltár működésének biztonsági feltételeiről,   

(4)  Irányítási jogosultságai vonatkozásában  

a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a főigazgató-helyettes, a Titkárság, a 

Tudományos Főosztály, a Humánpolitikai Osztály, a szaklevéltári 

tanácsadó, a biztonsági vezető, a belső ellenőrzési vezető, továbbá a 

jogtanácsos munkáját, 

b) közvetlenül felügyeli és ellenőrzi a Gazdasági és Üzemeltetési 

Főosztály tevékenységét. 

(5) Tevékenysége során a főigazgató - közjogi szervezetszabályozó 

eszközként- normatív utasítást, valamint egyedi határozatot adhat ki.  

(6) Az egyes ügykörökben a felülbírálás jogának fenntartása mellett 

átruházhatja a döntési és kiadmányozási jogát. 

(7) Ellátja a Levéltár képviseletét. A főigazgatót távolléte vagy akadályoztatása 

esetén a főigazgató-helyettes vagy egyedi megbízás alapján a Levéltár más 

vezetője helyettesíti. 

(8) Irányítja a Levéltár hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatait. 

(9) Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint a Kulturális és 

sajtó bizottsága előtt évente beszámol a Levéltár működéséről, a 

beszámolót megküldi az Országgyűlés elnökének. 
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10. § 

 

(1) A főigazgató kizárólagos jogkörét képezi a szervezet és működési 

rendjének megváltoztatása; a munkavállaló felvétele; elbocsátása; 

áthelyezése; összeférhetetlenség megállapítása; – 30 napon túli 

akadályoztatását kivéve – vele szemben fegyelmi eljárás megindítása, 

fegyelmi büntetés kiszabása, a fegyelmi eljárás során összeférhetetlenség 

megállapítása; a gazdálkodási és pénzügyi források átcsoportosítása; az 

éves beszámoló elkészítése.  

(2) A Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatát – beleértve annak 

módosítását is – az Országgyűlés Elnöke hagyja jóvá. 

(3) A főigazgató munkáját a főigazgatói értekezlet és a jogtanácsos segítik. 

 

 

Főigazgató-helyettes 

 

11. § 

 

(1) A főigazgató-helyettes kinevezésének, megbízatása megszűnésének rendjét, 

a személyére vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Ásztltv. 

rendelkezései határozzák meg. 

(2) A főigazgató-helyettest az Országgyűlés elnöke nevezi ki, illetve menti fel, 

a kinevezés hét évre szól. Egyebekben a személyével kapcsolatos 

munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. A főigazgató-helyettesre – az 

Ásztltv.-ben meghatározott eltérésekkel – a Kttv. vonatkozó rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 
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A főigazgató-helyettes alapvető feladatai 

 

12. § 

 

(1) A főigazgató eseti megbízása alapján vagy akadályoztatása esetén – annak 

kizárólagos jogosítványai, továbbá azon feladatok kivételével, melyekkel a 

főigazgató más vezetőt bízott meg – ellátja a főigazgató feladatait. 

(2) Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Levéltári Főosztály munkáját.  

 
 

A Levéltár vezetőire és tevékenységükre vonatkozó általános rendelkezések 

 

13. § 

 

(1) A szervezeti egységek vezetőit - a gazdasági és üzemeltetési főosztály-

vezető kivételével - határozott vagy határozatlan időtartamra a főigazgató 

bízza meg, illetve vonja vissza a vezetői megbízást. 

(2) A vezető irányítja az alárendelt szervezeti egység feladatainak ellátását. A 

vezetők kötelesek beosztottjaiknak a munkavégzéshez szükséges összes 

információt megadni. 

(3) A vezető az általa kiadott utasításért és annak végrehajtásáért, illetve az 

utasítás kiadásának elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 

(4) A főosztályvezetők kötelesek tevékenységükről és az irányítási területükön 

felmerült jelentős intézkedésekről és eseményekről a főigazgatót, illetve a 

főigazgató-helyettest, míg a főosztályvezető-helyettesek és az osztályvezetők 

a közvetlen felettesüket tájékoztatni. A vezetőket kölcsönös információs 

kötelezettség terheli minden olyan intézkedést, vagy bekövetkezett eseményt 

illetően, amely a Levéltár tevékenységére, vagy más szervezeti egységének 

munkájára is kihatással lehet. 
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(5) A vezetők, illetve a munka irányítását végzők jogosultak és kötelesek a 

vezetésük alatt álló egységek vezetőit, ők pedig beosztottjaikat munkájukról 

beszámoltatni. 

(6) A vezetők gondoskodnak beosztottjaik szükség szerinti helyettesítéséről, 

annak rendjéről. 

(7) A főigazgató általános utasítási jogán és főigazgató-helyettes irányítási 

jogkörén túl – a biztonsági vezető feladatkörét kivéve – utasítást csak a 

közvetlen felettes adhat az alárendelt egységek vezetőinek és beosztott 

munkavállalóinak. A főigazgató és a főigazgató-helyettes konkrét 

utasításáról mind a főigazgató (főigazgató-helyettes), mind a beosztott 

tájékoztatja az illetékes vezetőt.  

(8) A szervezeti hierarchiában alárendeltek a felettesüktől kapott utasítás 

végrehajtása során kötelesek a felmerült akadályról az érintett vezetőt 

tájékoztatni, az akadály elhárítására intézkedést kérni és tenni. 

(9) A mellérendeltségi viszonyban álló vezetők a közös munkavégzés során 

felmerülő viták rendezésére kötelesek a közvetlen felettesükhöz fordulni, aki 

a vitatott kérdésben állást foglal és dönt a végrehajtást illetően. 

(10) A vezetői utasítással való egyet nem értés esetén a beosztottak az utasítást 

kiadó vezetővel való eredménytelen megbeszélést követően a levéltári 

hierarchiának megfelelő felsőbb vezetőhöz, a főosztályvezetők a 

főigazgatóhoz fordulhatnak.  
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A Levéltár tevékenységének ellátásából fakadó egyes vezetői feladatok 

 

A főosztályvezetők 

 

14. § 

 

(1) Irányítják és ellenőrzik a vezetésük alatt álló szervezeti egység feladatainak 

ellátását, melyért egy személyben felelősek. 

(2) Munkájukat a főosztály éves szakmai munkaterve alapján végzik, melyről 

értékelő jelentést készítenek. 

(3) Munkájukról szükség esetén beszámolnak a főigazgatónak és irányítási 

jogkörében a főigazgató-helyettesnek. 

(4) Javaslatot tesznek a főosztályukat érintő szervezeti, személyi és 

munkaszervezési kérdésekben. 

(5) Átruházott hatáskörben ellátnak meghatározott munkáltatói jogokat. 

(6) A főosztályvezetők évente legalább két alkalommal a munkavállalók 

részvételével értekezletet tartanak. 

(7) Távollétükben vagy akadályoztatásuk esetén a főosztályvezető-helyettes, 

annak hiányában az általuk kijelölt osztályvezető, ilyen megbízás hiányában 

pedig a főigazgató által kijelölt személy helyettesíti őket. 

 

Az osztályvezetők 

 

15. § 

 

(1) Irányítják és ellenőrzik a vezetésük alatt álló szervezeti egység feladatainak 

ellátását, melyért egy személyben felelősek. 

(2) Munkájukat a főosztály éves szakmai munkaterve alapján végzik. 

(3) Munkájukról kötelesek beszámolni a főosztályvezetőnek. 
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(4) A főigazgató kérésére értékelő jelentést tesznek az osztály általános 

tevékenységéről. 

(5) Átruházott hatáskörben ellátnak meghatározott munkáltatói jogokat. 
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A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA, HATÁSKÖRE, 

EGYÜTTMŰKÖDÉSE MÁS EGYSÉGEKKEL 

 

Titkárság 

 

16. § 

 

(1) A Titkárság – mint főosztályi jogállású szervezeti egység –, ellátja a 

Levéltár igazgatási tevékenységének irányítását, ügyintézésének, továbbá 

ügyviteli és a minősített adat védelmére vonatkozó tevékenységének 

koordinálását. A Titkárság keretében működik a titkos ügykezelő. 

(2) A Titkárság tevékenységét a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése 

alatt végzi. 

 

A Titkárság alapvető feladatai 

 

17. § 
 

(1) A Levéltár Iratkezelési (ügykezelési) Szabályzatának megfelelően ellátja az 

ügyviteli feladatokat (érkeztetés, kiadásra történő előkészítés, iktatás, 

postázás).  

(2) Közreműködik a Levéltár rendezvényeinek előkészítésében és 

lebonyolításában. 

(3) Ellátja a munkaidő- és a szabadság nyilvántartásából rá háruló feladatokat. 

(4) Végzi a Levéltár őrizetében és kezelésében lévő minősített levéltári anyag 

felülvizsgálatával, a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok 

adminisztrálásával, valamint az iratkezeléssel (ügykezeléssel) kapcsolatos 

főbb teendőket. 
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(5) A Mavtv. előírásainak megfelelően, kétséget kizáróan és hitelesen rögzíti az 

iratokon a minősített adatvédelmi felülvizsgálat eredményét. 

(6) A Mavtv. alapján ellenőrzi a minősített adatok védelmére vonatkozó 

szabályok betartását. 

(7) Gondoskodik a Titkárság feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen az Iratkezelési 

(ügykezelési) Szabályzat, valamint a Biztonsági Szabályzat végrehajtásról. 

 

A titkárságvezető alapvető feladatai 

 

18. § 

 

(1) Irányítja és szervezi a titkárság munkáját, valamint a vezetői értekezleteket. 

(2) Részt vesz a vezetői és szakmai értekezleteken, azokról emlékeztetőt készít. 

(3) Szakmai megbeszéléseken – eseti megbízás lapján – képviseli a Levéltárat. 

(4) Ellenjegyzi a Titkárság kis értékű beszerzési engedélyeit. 

(5) Koordinálja a főigazgatói utasítások és határozatok előkészítését, majd 

gondoskodik azok közzétételéről.  

(6) Koordinálja a munkahelyi érdekképviselettel való kapcsolattartást, melyben 

a Humánpolitikai Osztály és a Gazdasági és Üzemeltetési főosztály vezetője 

a partnere. 

(7) A Levéltár részéről kapcsolatot tart az Ásztltv. hatálya alá tartozó 

iratőrzőkkel.  

(8) A Levéltár részéről – a Levéltári Főosztállyal együttműködve – előkészíti, 

koordinálja az Ásztltv. hatálya alá tartozó iratok átvételét. 
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A titkos ügykezelő alapvető feladatai 

 

19. § 

 

(1) A Levéltárnál készült vagy más szervtől érkezett ügyviteli jellegű minősített 

adathordozó átvétele, nyilvántartása, őrzése. 

(2) A személyi biztonsági tanúsítványok, a felhasználói engedélyek és 

titoktartási nyilatkozatok naprakész nyilvántartása. 

(3) A minősített adathordozó kiadása és visszavétele. 

(4) A minősített adat, anyag nyilvántartására szolgáló segédletek hitelesítése, 

nyilvántartásba vétele. 

(5) A minősített adathordozók csomagolása, bizonylatolása, belföldi 

továbbítása az Állami Futárszolgálat vagy alkalmi kézbesítő útján. 

 

Humánpolitikai Osztály 

 

20. § 

 

(1) A Humánpolitikai Osztály intézi a Levéltárban foglalkoztatott 

köztisztviselők és munkavállalók személyi- és munkaügyeit, gondoskodik 

alkalmazási feltételeik folyamatos vizsgálatáról, járandóságaik 

biztosításáról.  

(2) Az osztályvezető tevékenységét a főigazgató közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alatt végzi. 

(3) Az osztályvezető segíti a titkárságvezetőt a munkahelyi érdekképviselettel 

való kapcsolattartásban. 
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Az osztály alapvető feladatai 

 

21. § 

 

(1) Előkészíti a törvényben előírt közszolgálati jogviszony – fizikai állomány 

esetében munkaviszony –, továbbá a megbízási szerződéses jogviszony 

keletkezésével, megszűnésével és tartalmával kapcsolatos anyagokat és az 

előírt formában megküldi a központi bérszámfejtés számára. 

(2) Felel a közszolgálati adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek betartásáért, 

naprakészen vezeti és biztonságosan őrzi a személyzeti anyagokat és a 

közszolgálati nyilvántartást. 

(3) Felel a köztisztviselői vagyonnyilatkozatok megtételének lebonyolításáért, 

átvételéért, kezeléséért és a Levéltárban maradó példányok biztonságos 

őrizetéért. 

(4) Előkészíti a köztisztviselők, munkavállalók rendszeres és nem rendszeres 

járandóságával kapcsolatos anyagokat a központi bérszámfejtés és a 

Pénzügyi és Számviteli Osztály részére, illetve adatot szolgáltat a Pénzügyi 

és Számviteli Osztály részére a költségvetés tervezéséhez, a személyi 

juttatások előirányzat kezeléséhez, tervezéséhez és a költségvetési 

beszámolóhoz. 

(5) Előkészíti a köztisztviselők, munkavállalók Nbtv.-ben meghatározott 

ellenőrzését, gondoskodik a biztonsági kérdőívek továbbításáról, a 

keletkezett iratok kezeléséről és együttműködik az Alkotmányvédelmi 

Hivatallal az ellenőrzés lefolytatásában. 

(6) Szervezi a köztisztviselők közigazgatási és ügykezelői vizsgáztatását, 

képzését és továbbképzését. 

(7) Felel a köztisztviselők minősítési, teljesítményértékelési szabályainak 

betartásáért, a teljesítményértékelés személyi anyagként történő tárolásáért. 
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(8) A főosztályvezetőkkel együttműködve gondoskodik a köztisztviselők havi 

létszámjelentésének, valamint a megbízási és felhasználói szerződések 

teljesítésigazolása elkészítéséről és továbbítja azokat a központi 

bérszámfejtés számára. 

(9) Szervezi a Levéltár munkavállalóinak központi üdültetési lehetőségeit. 

(10) Koordinálja a Levéltár munkavállalóinak üzemorvosi vizsgálatát. 

(11) A Levéltár más szervezeti egységeivel együttműködve felelős az 

ünnepségek és egyéb rendezvények lebonyolításáért. 

(12) Szervezi a Levéltár munkavállalóinak a munkavédelmi oktatását. 

(13) Gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen a Közszolgálati 

Adatvédelmi Szabályzat, a Közszolgálati Szabályzat, a 

Teljesítményértékelési Szabályzat, a Képzési Szabályzat, továbbá A fontos 

és bizalmas munkakörök betöltésével kapcsolatos nemzetbiztonsági 

ellenőrzés eljárási rendjéről szóló Szabályzat végrehajtásáról.  

 

Szaklevéltári tanácsadó 

 

22. § 

 

(1) A szaklevéltári tanácsadó az Ásztltv. által meghatározott feladatok 

végrehajtása, továbbá a Levéltár informatikai tevékenységének 

működtetése, összehangolása és fejlesztése céljából segíti a főigazgató 

munkáját. 

(2) Gondoskodik az informatikai fejlesztéseket, illetve működést biztosító 

szabályzatok kidolgozásáról és végrehajtásáról. 

(3) A Levéltár informatikai rendszere fenntartásának és fejlesztésének 

kérdéseiben – a Levéltár gazdálkodási rendjéről szóló főigazgatói utasítás 
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előírásai betartása mellett – javaslattételi, szakmai egyetértési és képviseleti 

joggal rendelkezik. 

(4) Tevékenységét közvetlenül a főigazgató irányítja és ellenőrzi. Átruházott 

hatáskörben utasítási jogot gyakorol az informatikai feladatok végzése 

területén.  

 

A biztonsági vezető 

  

23. § 

 

(1) A Levéltár főigazgatójának átruházott hatáskörében eljárva utasítási joggal 

gyakorolja a főigazgató minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait. 

(2) Ellátja a Mavtv.-ben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben 

meghatározott szabályok alkalmazásának felügyeletét és ennek keretében 

gondoskodik a minősített adat védelmére meghatározott feladatok 

végrehajtásáról. 

(3) A munkaköréből adódó feladatai ellátása során képviseleti jog illeti meg. 

(4) Gondoskodik a működési iratok kezelését, az ügyvitelt, a minősített adat 

védelmét érintő szabályzatok kidolgozásáról és végrehajtásáról, valamint a 

személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és a titoktartási 

nyilatkozatok elkészítéséről. Évente jegyzőkönyv felvétele mellett 

gondoskodik a minősítet adat védelméről szóló rendelkezések 

megtartásának ellenőrzéséről, tájékoztatja a főigazgatót az ellenőrzés 

eredményéről. 
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Belső ellenőrzési vezető  

 

24. § 

 

(1) A belső ellenőrzési vezető feladata a Levéltár pénzügyi, gazdasági és 

üzemeltetési tevékenysége ellátásának, a Gazdasági és Üzemeltetési 

Főosztály tevékenységét érintő humánpolitikai feladatoknak, továbbá 

biztonsági feladatainak, gazdálkodásának, pénz- és vagyonkezelésének 

vizsgálata, az esetleges hiányosságok és szabálytalanságok feltárása, illetve 

az ezek megszüntetésére vonatkozó javaslat kidolgozása.  

(2) A szervezeti egységek kötelesek a belső ellenőrzési vezetővel 

együttműködni, a vizsgálathoz szükséges adatokat rendelkezésére bocsátani. 

(3) A belső ellenőrzési vezető a Levéltár főigazgatójának közvetlen irányítása 

alatt működik.  

(4) A belső ellenőrzési vezető gondoskodik a feladatkörét érintő, a Szervezeti és 

Működési Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen a Belső 

Ellenőrzésről szóló Szabályzat és a FEUVE végrehajtásáról.  

(5) Munkáját az éves ellenőrzési tervnek megfelelően végzi, melyről 

rendszeresen beszámol a főigazgatónak, illetve – rögzített rend szerint – 

vezetői értekezleteken. 

 

Jogtanácsos 

 

25. § 

 

(1) A jogtanácsos feladata a Levéltár működéséhez szükséges jogi tartalmú 

okiratok, megállapodások elkészítése – a reszort-szabályzatokban rögzített 

esetekben – szerződések, megállapodások ellenjegyzése, a Levéltár 
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bíróságok és más hatóságok előtti jogi képviselete, szaktanácsadás, 

véleményezés, oktatás.  

(2) A jogtanácsos a Levéltár főigazgatójának közvetlen alárendeltségében 

működik. 

 

Tudományos és Külkapcsolati Asszisztens 

 

(1) Koordinálja a Levéltár főigazgatója által meghatározott tudományos, 

tudományszervezési és kiadási feladatokat. 

(2)  Ellátja a Levéltár kiadványainak (beleértve a más intézményekkel közöseket 

is) szerkesztési, kiadási munkáival összefüggő feladatokat. 

(3) Az asszisztens a Levéltár főigazgatójának közvetlen alárendeltségében végzi 

munkáját. 

 

 
Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály 

 
26. § 

 
(1) A Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály ellátja a Levéltár működésével 

összefüggő költségvetés-tervezési, gazdálkodási, számviteli, beruházási, 

üzemeltetési, vagyonhasználati, hasznosítási és biztonsági feladatokat, 

valamint eleget tesz az ezekkel kapcsolatos előírt adatszolgáltatási és 

beszámolási kötelezettségeknek. A főosztály keretei között működteti a 

házipénztárt.  

(2) A főosztály munkáját a főosztályvezető irányítása alatt végzi. 

(3) A főosztályvezetőt a Levéltár vezetőjének javaslatára az Országgyűlés 

Hivatala gazdasági főigazgatója bízza meg határozatlan időre, menti fel, 

illetve vonja vissza megbízását, egyebekben a munkáltatói jogokat a 

Levéltár főigazgatója gyakorolja.  
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(4) Az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok előírásai alapján a 

főosztály részletes feladatait főigazgatói utasítással kiadott ügyrend 

határozza meg. 

(5) A Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály szervezeti egységei: 

a) Pénzügyi és Számviteli Osztály, 

b) Üzemeltetési és Biztonsági Osztály. 

 

A Gazdasági és Üzemeltetési Főosztályvezető alapvető feladatai  
 

27. § 

 

(1) Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a főosztály feladatait meghatározó 

rendelkezések végrehajtását. 

(2) Kialakítja és betartatja a belső gazdálkodás rendjére vonatkozó 

követelményeket. 

(3) Előkészíti, megtervezi a Levéltár gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat és 

irányítja azok szakszerű végrehajtását. 

(4) Szükség esetén javaslatot tesz a felügyeleti szerv felé a kiemelt 

előirányzatok átcsoportosítására. 

(5) Gondoskodik a főosztály tevékenységi körébe tartozó szabályzatok 

kidolgozásáról, s az azokban foglaltak szerinti működéséről.  

(6) A főosztályvezető segíti a titkárságvezetőt a munkahelyi érdekképviselettel 

való kapcsolattartásban. 

(7) A feladatkörébe tartozó gazdasági és pénzügyi kérdésekben gyakorolja a 

Levéltár gazdálkodási rendjéről szóló főigazgatói utasításban foglaltak 

szerinti aláírási jogot és képviseli a Levéltárat. 

(8)  A főosztályvezető tevékenységét a főigazgató közvetlen felügyelete és 

ellenőrzése alatt végzi. 
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Pénzügyi és Számviteli Osztály 

 

28. § 

 

(1) A Pénzügyi és Számviteli Osztályt közvetlenül az osztályvezető irányítja.  

(2) Az osztályvezető tevékenységét, a főosztályvezető közvetlen irányítása alatt 

végzi. 

 

Az osztály alapvető feladatai 

 

29. § 

 

A Pénzügyi és Számviteli Osztály végzi a Levéltár költségvetésének 

tervezésével, végrehajtásával, beszámolásával, valamint az előirányzat 

teljesítésével és a vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, s ennek 

keretében: 

a) nyilvántartja az előirányzatokat, kötelezettségvállalásokat, 

b) teljesíti a banki átutalásokat, a készpénz kifizetésekhez házipénztárat 

működtet, 

c) elvégzi a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) szükséges 

egyeztetéseket, 

d) végzi a számviteli (főkönyvi és analitikus könyvelési) feladatokat, a 

kötelező egyeztetéseket, elkészíti a negyedéves mérlegjelentést, 

félévkor és év végén a költségvetési beszámolót, valamint teljesíti a 

kötelező adatszolgáltatásokat, 

e) gondoskodik a Levéltár vagyonának leltározásáról, illetve a felesleges 

vagyontárgyak selejtezéséről, hasznosításáról, 
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f) felügyeli a szolgáltatásként végzett személyi juttatások (illetmények, 

egyéb juttatások, megbízási díjak) számfejtését, az ezzel kapcsolatos 

adóbevallás és a kötelező adatszolgáltatások teljesítését, gondoskodik 

az adók, járulékok átutalásáról, 

g) gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen a Számviteli 

Politika, Számlarend, Számlatükör, Eszközök és Források Értékelési 

Szabályzata, Önköltség-számítási Szabályzat, a Levéltár Gazdálkodási 

Rendjéről szóló főigazgatói utasítás, Pénzkezelési Szabályzat, 

Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, Felesleges vagyontárgyak 

hasznosításának és selejtezésének Szabályzata, a Levéltár 

tulajdonában lévő mobiltelefon használatáról szóló főigazgatói 

utasítás végrehajtásról. 

 

A fentiek alapján a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek 

feladatköre, munkaköre: 

 

Pénzügyi és Számviteli  osztályvezető 

 
30. § 

 

(1) felel a Levéltár költségvetésének megtervezéséért, a kiemelt 

előirányzatonkénti jogszerű felhasználás betartatásáért és ezek 

ellenőrzéséért,  

(2) felel a negyedéves mérlegjelentés, valamint a féléves és éves beszámoló 

elkészítéséért, 

(3) felel az osztály gazdálkodásának belső rendjéhez közvetlenül szükséges 

szabályzatok elkészítéséért, és azok folyamatos karbantartásáért, 

(4) kapcsolatot tart a felügyeleti-, és társ szervekkel, 
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(5) ellenjegyzi a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott személyek 

által kötött szerződéseket, megrendeléseket.  

 

 

Főkönyvi könyvelő 
 

31.§ 
 

(1) feladata a Levéltár részére jóváhagyott költségvetési előirányzatok 

felvezetése, az előirányzat-módosításokról analitikus nyilvántartás 

vezetése; 

(2) bérfeladások egyeztetése, könyvelése; 

(3) negyedéves, féléves, valmint éves beszámolók elkészítése, azok MÁK-

kal, és fejezettel történő egyeztetése; 

(4) a vegyes főkönyvi könyvelés, a feladások egyeztetése és könyvelése; 

(5) számlatükör elkészítése; 

(6) a Levéltár által elnyert pályázatok analitika szerinti nyilvántartása, 

elszámolása. 

 

 

 

 

Pénzügyi főelőadó 

 

32.§ 

 

(1) Kezeli a Levéltár által működtetett házipénztárt; 

(2) Feladata a mindenkori természetbeni juttatások megrendelése, kiosztása, 

analitikus nyilvántartása; 

(3) Vezetői reprezentáció nyilvántartása, számlákkal történő elszámoltatása; 
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(4) Külföldi kiküldetéssel kapcsolatos teendők ellátása; 

(5) Év végi adóbevallással kapcsolatos feladatok elvégzése; 

(6) Munkáltatói lakáskölcsön analitikus nyilvántartása. 

 

 

Számviteli főelőadó 

 

33.§ 

 

(1) kettős könyvvitel szabályai szerint könyvel, iktat, kontíroz, gépi 

adatfeldolgozást végez; 

(2) elkészíti a MÁK és a Fejezet felé a kötelező havi jelentéseket; 

(3) nyilvántartja a kötelezettségvállalást, a mérlegjelentésekhez és 

beszámolókhoz adatot szolgáltat; 

(4) számlákat, szerződéseket a SZT-ben előírtaknak megfelelően 

számszakilag és tartalmilag ellenőrzi kifizetés előtt, és elkészíti az 

átutalási megbízást; 

(5) napi kiadások és bevételek egyeztetése a kincstári értesítővel. 

 

 

Analitikus könyvelő 

 

34.§ 

 

(1) gondoskodik a nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, készletek 

bevételezéséről, bizonylatolásáról, nyilvántartási helyekre történő 

kihelyezéséről; 

(2) közreműködik a leltározási, rovancsolási és anyagselejtezési feladatok 

előkészítésében; 
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(3) a vagyongazdálkodási tervet és beszámolót, a tételes és összevont évközi 

változás jelentéseket elkészíti a MNV Zrt. Felé; 

(4) személyi és szobaleltárak naprakész nyilvántartásának vezetése; 

(5) elkészíti a negyedéves és éves integrált gazdasági statisztikai jelentéseket. 

 

 

 

Üzemeltetési és Biztonsági Osztály 

 

35. § 

 

(1) Az Üzemeltetési és Biztonsági Osztály feladata a Levéltár működtetéséhez 

szükséges biztonsági és anyagi-technikai háttér biztosítása.  

(2) Az osztályvezető tevékenységét a főosztályvezető közvetlen irányítása alatt 

végzi. 

 

Az osztály alapvető feladatai 

 

36. § 

 

(1) Ellátja a Levéltár épületének és iratraktárainak őrzését, vagyonvédelmi, 

tűzvédelmi és rendészeti teendőit, gondoskodik a képrögzítő eszközök 

használatára vonatkozó szabályok betartásáról. 

(2) Felel a riasztási és menekítési terv végrehajtásáért. 

(3) Gondoskodik a Levéltár épületének rendeltetésszerű használatáról. 

(4) Koordinálja a Levéltár tulajdonában lévő szolgálati gépjárművek 

igénybevételével, szervizelésével kapcsolatos teendőket. 
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(5) Összeállítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri a Levéltár 

működéséhez szükséges anyagi-technikai eszközökre vonatkozó éves és 

évközi igényeket. 

(6) A mindenkor hatályos közbeszerzési és egyéb jogszabályi, belső szabályok 

figyelembevételével beszerzi a szükséges eszközöket, anyagokat. 

(7) A Titkársággal, a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal és a Humánpolitikai 

Osztállyal együttműködve felelős az ünnepségek és rendezvények 

biztonságos lebonyolításáért. 

(8) Gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen az Rendészeti és 

Vagyonvédelmi Szabályzat, a Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi 

Szabályzat, a Riasztási és Menekítési Terv, a Közbeszerzési Szabályzat és a 

képfelvevő-rögzítő berendezések használatáról szóló főigazgatói utasítás 

végrehajtásáról. 

 

 
Levéltári Főosztály 

 

37. § 

 

(1) A Levéltári Főosztály őrzi, az iratanyag védelme szempontjából megfelelő 

körülmények között tárolja, kezeli az Ásztltv. 1. § (1) bekezdésében 

felsorolt szerveknek a Levéltárba került iratait.  

(2) Nyilvántartásba veszi a kutatási kérelmeket, ellenőrzi a kutatási engedélyek 

megadásához szükséges dokumentációt és a Főigazgató számára javaslatot 

tesz az engedélyek megadására. 

(3) Hagyományos és számítástechnikai úton készített levéltári segédletekkel 

látja el az iratokat.  



 35 

(4) Adatokat szolgáltat az állampolgárok és az illetékes szervek számára, 

továbbá előkészíti tudományos kutatásra az iratanyagot, elősegíti annak 

tudományos és közművelődési célú felhasználását.  

(5) Az illetékességi körébe tartozó iratok szakszerű kezelése mellett 

figyelemmel kíséri a raktárak és az iratok állapotát.  

(6) Gondoskodik a megrongált vagy pusztulásnak indult iratok konzerválásáról, 

restaurálásáról.  

(7) Szaktanácsot ad a gyűjtőkörébe tartozó iratok maradandó értékűnek 

nyilvánításáról.  

(8) Részt vesz a levéltári anyag tudományos feltárásában. 

(9) A főosztályvezető tevékenységét a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása 

és ellenőrzése alatt végzi.  

(10) A Levéltári Főosztály szervezeti egységei: 

a)  Iratfeldolgozó Osztály 

b) Informatikai, Adatrögzítő és Állományvédelmi Osztály,  

c) Állampolgári Adatszolgáltató Osztály,  

d) Kutatást Előkészítő Osztály,  

e) Ügyfélszolgálati Osztály. 

 

 

Iratfeldolgozó Osztály 

 

38. § 

 

(1) Az Iratfeldolgozó Osztály őrzi, nyilvántartja, kezeli és levéltári szempontok 

szerint feldolgozza a Levéltár illetékességi körébe tartozó iratokat.  

(2) Az osztályvezető tevékenységét a főosztályvezető közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alatt végzi.  
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Az osztály alapvető feladatai 

 
39. § 

 

(1) A hatályos levéltári törvény valamint a levéltári szakmai követelményeket 

tartalmazó rendelet előírásai szerint állandó megőrzésre átveszi a levéltár 

illetékességi körébe tartozó szervek iratanyagát, melynek megőrzéséért 

addig a levéltári egységig lemenően felelős, ameddig a levéltári anyagot az 

átadás-átvételi jegyzék részletezi. 

(2) A levéltári anyag forrásértékének gazdagítása céljából javaslatot tesz a 

levéltár gyűjtőkörébe tartozó maradandó értékű magánirat megvásárlására, a 

más tulajdonában vagy birtokában lévő levéltári anyagról másolatok 

készítésére. 

(3) A levéltár iratállományának ajándékozás címén történő gyarapítása során 

szakmai segítséget nyújt, közreműködik az ajándékozási nyilatkozat 

(szerződés) és átadás-átvételi jegyzék készítésében. A meghatározott 

időtartamra szóló írásbeli szerződés alapján letéti megőrzésre átvett 

magániratokat a jogszabályok szerint kezeli.   

(4)  A (2)-(3) pont alapján átvett iratokat nyilvántartásba veszi. 

(5)  Gondoskodik  az iratanyag szakszerű kezeléséről. A raktár használati 

rendjének és működtetésének előírásait külön szabályzat tartalmazza. 

(6)  A kezelésébe került iratanyagot annak biztonsága és kutathatóvá tétele 

érdekében feldolgozza. A feldolgozás során az iratanyagot a rendszerezés 

szabályai szerint tagolja, szükség szerint rendezi és levéltári jelzettel látja el. 

Az iratanyagot raktári egységekbe osztja, az iratraktárban raktári rend 

szerint elhelyezi. 
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(7)  A levéltári anyag nyilvántartása, továbbá használatának elősegítése céljából 

megfelelő szintű raktári jegyzéket és elektronikus segédleteket készít. 

(8) A levéltári anyag megfelelő dokumentálása és megőrzésének biztosítása 

érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti a levéltári 

anyaggal kapcsolatos nyilvántartásokat, az e-Archívumot (a törzskönyvi 

nyilvántartást, a gyarapodási- és fogyatéki naplót, raktári jegyzékeket), 

valamint a fonddossziét.  Nyilvántartja és szakszerűen kezeli a dossziékhoz 

tartozó,  állományvédelmi szempontok miatt kiemelt anyagokat. 

(9)  Részt vesz a levéltári anyag tudományos feldolgozásában. A levéltári 

tájékoztatáshoz szükséges feltáró jellegű segédleteket, számítógépes 

adatbázisokat, továbbá általános és tematikus ismertetőket szerkeszt, 

intézménytörténeti és archontológiai kutatásokat végez, oral history 

műfajába tartozó interjúkat készít. 

(10) Gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok végrehajtásáról. 

 
 

 

Informatikai, Adatrögzítő és Állományvédelmi Osztály 

  
40. § 

 
 
(1) Működteti a Levéltár informatikai rendszerét. 

(2) Gondoskodik az iratok védelméről és számítógépes feldolgozásáról 

digitalizálásáról. 

(3) Az osztályvezető tevékenységét az állományvédelem és adatfeldolgozás 

terén a főosztályvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végzi. 

(4) Az informatikai feladatok végzése területén tevékenységét közvetlenül a 

főigazgató irányítja és ellenőrzi. 
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Az osztály alapvető feladatai 

 

41. § 

 

(1) Javaslatot tesz a főigazgatónak a Levéltár informatikai rendszerének 

fejlesztésére és gondoskodik ezek folyamatos működtetéséről ( különösen a 

számítógépes levéltári információs rendszer, az adatbázisok és a honlap 

esetén). 

(2) Felelős a Levéltár szakmai munkájához kapcsolódó informatikai rendszer 

működtetéséért, valamint a Levéltárban működő egyéb számítástechnikai 

rendszerek ( különösen a biztonsági rendszer, a könyvelés, a pénzügyi 

nyilvántartó-rendszerek esetén) hardvereszközeinek üzemeltetéséért. 

(3) Folyamatosan ellenőrzi, szükség esetén pontosítja, a feldolgozás előre 

haladtával szükség szerint átdolgozza a számítógépes adatbázisokat. 

(4) Végzi az iratok számítástechnikai feldolgozását, névmutatókat készít és 

egyéb számítógépes adatbázisokat hoz létre. 

(5) Végzi a papír alapú és a mikrofilmen lévő levéltári anyag digitalizálását. 

(6) A már elkészült nyilvántartásokat és digitalizált iratokat az Ásztltv.-ben 

meghatározott jogosultságok figyelembevételével elérhetővé teszi, ezekről 

biztonsági másolatot készít. 

(7) Gondoskodik az elektronikus dokumentumok szakszerű kezeléséről és 

biztonságos megőrzéséről. 

(8) Gondoskodik a levéltári iratok megelőző állományvédelméről, az iratok 

fizikai állapotának és tárolási körülményeinek folyamatos ellenőrzéséről, 

az állományvédelmi ajánlások betartásáról, valamint szükség esetén a 

levéltári anyag konzerválásáról, restaurálásáról, kötéséről, fűzéséről vagy 

egyéb állományvédelmi célú beavatkozások elvégzéséről.  
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(9) Kezeli az Ásztltv. 1. § (2) bekezdés 4., 5., 6. pontjában meghatározott 

személyek adatait nyilvántartó iratokat és azokból – a Levéltár feladatainak 

ellátásához – szükség szerint adatokat szolgáltat. 

(11) Gondoskodik a Levéltár internetes kommunikációjáról, karbantartja az 

intézmény honlapját, koordinálja az egyéb internetes megjelenési fórumait. 

(12) Gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen az Informatikai 

Szabályzat és az Informatikai Stratégia végrehajtásáról. 

 

 

Állampolgári Adatszolgáltató Osztály 

 

42. § 

 

(1) Az Állampolgári Adatszolgáltató Osztály a jogosultak kérésére elvégzi az 

iratok betekintésre való előkészítését. 

(2) Az osztályvezető tevékenységét a főosztályvezető közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alatt végzi.  

 

 

Az osztály alapvető feladatai 

 

43. § 

 

(1) Folyamatosan figyelemmel kíséri a levéltári anyag feldolgozottságát, az 

elkészült hagyományos és számítógépes segédleteket. 

(2) A meglévő segédletek alapján megállapítja, hogy a levéltári iratokban 

szerepelnek-e a kérelmezők, illetve ezek leszármazottainak adatai. 
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(3)  Jogszabályi előírások és a belső szabályzatok alapján előkészíti az 

ügyfeleknek kiadható iratmásolatokat. 

(4) A biztonsági vezetővel együttműködve felülvizsgálatra előkészíti a kutatni 

kívánt minősített iratokat. 

(5) Adminisztrálja az osztályra érkezett ügyiratokat és az elvégzett munkát. 

(6) Közreműködik a levéltári anyag számítógépes feldolgozásában. 

(7) Tevékenysége során munkakapcsolatot tart az Ügyfélszolgálati osztállyal. 

(8) Gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen az Betekintési 

Szabályzat végrehajtásról.  

 

 
Kutatást Előkészítő Osztály 

 

44. § 

 

(1) A Kutatást Előkészítő Osztály a Levéltár őrizetében lévő levéltári anyagot – 

megfelelő feltételek biztosításával – a kutatás számára hozzáférhetővé teszi.  

(2) Az Osztály a kutatási kérelmek alapján végzi az iratok előkészítését.  

(3) Az osztályvezető tevékenységét a főosztályvezető közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alatt végzi. 

 

 

Az osztály alapvető feladatai 

 

45. § 

 

(1) Átveszi a Levéltárhoz forduló kutatók kérelmeit, ezekről naprakész 

nyilvántartást vezet. 
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(2) A kutatók számára kiállítja a látogatói jegyet, s arról naprakész 

nyilvántartást vezet. Vezeti a jogszabályokban és a belső szabályzatokban 

előírt egyéb nyilvántartásokat. 

(3) Ellátja a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 46. § (3) bekezdésének előírása 

szerint a kutatószolgálattal kapcsolatos teendőket, beleértve a kutatóterem 

működtetését is. 

(4) A jogszabályi előírásoknak és a kutatási szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően (eredetiben vagy másolatban) előkészíti a kutatási témához 

kapcsolódó iratokat. 

(5) A biztonsági vezetővel együttműködve felülvizsgálatra előkészíti a kutatni 

kívánt minősített iratokat. 

(6) A kutató kérésére – díjazás ellenében – az iratokról fénymásolatot vagy 

digitalizált másolatot készít. 

(7) Részt vesz az iratanyag tematikus feltárásában, a Levéltár tudományos 

feltáró munkájában. 

(8) Gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen a Kutatási Szabályzat 

végrehajtásról. 

 

 

Ügyfélszolgálati Osztály 

 

46. § 

 

(1) Az Ügyfélszolgálati Osztály fogadja a Levéltárhoz forduló ügyfeleket, 

biztosítja az előkészített iratmásolatokba való betekintést, ellátja a szükséges 

ügyirat-kezelési teendőket. 

(2) Az osztályvezető tevékenységét a főosztályvezető közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alatt végzi.  
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Az osztály alapvető feladatai 

 

47. § 

 

(1) Átveszi, majd nyilvántartásba veszi a személyesen, az elektronikus úton és a 

postán érkezett kérelmeket.  

(2) Az érdeklődők számára szóban vagy írásban megadja a szükséges 

tájékoztatást, felvilágosítást. 

(3) A kérelem alapján elvégzett keresés eredményéről értesíti az ügyfelet, az 

előkészített iratokról igény szerint másolatot készít. 

(4) Az iratbetekintést követően benyújtott helyesbítési és zárolási kérelmeket 

fogadja, elkészíti a szükséges széljegyeket, ezekről külön nyilvántartást 

vezet. 

(5) A törvényben és a belső szabályzatokban meghatározott eljárás szerint intézi 

az Ásztltv. 5. § (6) bekezdése alapján kiadható közszereplő hálózati 

személyek azonosítására irányuló kérelmeket. 

(6) Az ügyfélforgalomról kimutatásokat, statisztikákat állít össze, kezeli az 

ügyfélszolgálat irattárát. 

(7) Tevékenysége során rendszeresen és közvetlenül együttműködik az 

Állampolgári Adatszolgáltató Osztállyal, továbbá a biztonsági vezetővel. 

(8) Gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen a Betekintési Szabályzat 

végrehajtásról. 
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Tudományos Főosztály 

 

48. § 

 

(1) A Tudományos Főosztály részt vállal a Levéltárban őrzött, illetve az egyéb 

kutatói helyeken fellelhető állambiztonsági vonatkozású iratanyag 

feltárásában, publikálásában és közreműködik a levéltári anyag, oktatási, 

közművelődési célú felhasználásában.  

(2) A Levéltár főosztályaival egyeztetve szervezi a hazai tudományos 

intézményekkel és a nemzetközi szakmai fórumokkal való együttműködést, a 

közös programok végrehajtását. 

(3) Gondoskodik a Főosztály tevékenységi körébe vágó szabályzatok 

kidolgozásáról, s az azokban foglaltak szerinti működésről.  

(4) A főosztályvezető tevékenységét a főigazgató közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alatt végzi. 

(5) A Tudományos Főosztály szervezeti egységei: 

a) Kutatási Osztály, 

b) Dokumentációs Osztály. 

 

 

 

 
Kutatási Osztály 

 

49. § 

 

(1) A Kutatási Osztály a szakmai követelményeknek megfelelően részt vesz a 

korszakra vonatkozó iratállomány kutatásában, így a Levéltár 

dokumentumainak feltárásában, feldolgozásában és közreadásában. 
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(2) Az osztályvezető tevékenységét a főosztályvezető közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alatt végzi.  

 

Az osztály alapvető feladatai 

 

50. § 

 

(1) Kutatói – a Levéltárban őrzött iratanyag szaktudományos feltárásával és 

feldolgozásával - részt vesznek a hatalmi intézményrendszer szervezetét, 

működését vizsgáló legújabb kori történettudományi kutatásokban. 

(2) Szervezi a memoár és az oral history műfajához tartozó tudományos 

kutatómunkával kapcsolatos teendőket. 

(3) Irányítja és koordinálja a Levéltárban folyó szakmai és kutatási 

eredményeket bemutató tudományos ismeretterjesztés programját, 

tematikáját. 

(4) Részt vesz a Levéltár szaktudományos és egyéb kiadványainak 

megjelentetésében. 

(5) Gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, mindenek előtt a Középtávú 

Tudományos Kutatási Koncepció előkészítéséről és folyamatos 

végrehajtásáról. 

 

 

Dokumentációs Osztály 

 

51. § 

 

(1) A Dokumentációs Osztály gyűjti és kezeli a feltáró munkát elősegítő, nem 

az Ásztltv. hatálya alá tartozó dokumentumokat és a Levéltár más szervezeti 
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egységeivel együttműködve közreműködik a dokumentumok közművelődési 

célú bemutatásában, közkinccsé tételében. 

(2) Az osztályvezető tevékenységét a főosztályvezető közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alatt végzi.  

 

Az osztály alapvető feladatai 

 

52. § 

 

(1) Ellátja a Levéltár munkájához szükséges, a könyvtári referenciába sorolható 

gyűjtő és szolgáltató tevékenységet, bibliográfiák és egyéb könyvtári 

segédletek összeállításával segíti a levéltári és a történeti feldolgozó 

feladatok megvalósulását.  

(2) Kezeli és feldolgozza a hagyatékba kapott emigrációs anyagokat, a memoár 

és az oral history műfajába tartozó dokumentációt.  

(3) Szervezi és koordinálja – a Levéltári Főosztállyal együttműködve – a 

Levéltár fotóadatbázisának kialakítását, a fotók, a fényképalbumok levéltári 

rendszerbe való beillesztését, feldolgozását és hozzáférhetőségét. 

(4) Gyűjti és szakszerűen kezeli az emigrációs anyagokban fellelhető nem irat 

típusú tárgyi anyagokat (jelvény, karszalag, plakát, röplap). 

(5) Részt vesz a Levéltár feltáró tudományos és közművelődési programjáinak 

megvalósításában, kiállítások tárgyi anyagokkal való ellátásában. 

(6) Gondoskodik az osztály feladatkörét érintő, a Szervezeti és Működési 

Szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, különösen a Könyvtári és 

Dokumentációs Szabályzat végrehajtásról. 
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III.  A LEVÉLTÁR  M ŰKÖDÉSE  ÉS  TEVÉKENYSÉGE 

 

ALAPELVEK 

 

53. § 

 

(1) A Levéltár működését, szervezeti egységei, vezetői és munkavállalói, 

továbbá külső szakértői feladatait és azok végrehajtási rendjét a hatályos 

jogszabályok, együttműködési megállapodások, az intézmény tevékenységét 

érintő nemzetközi szerződések, az ezek alapján kialakított Szervezeti és 

Működési Szabályzat, az ehhez kapcsolódó belső eljárási, illetve reszort-

szabályzatok, a munkaköri leírások, továbbá a főigazgató egyéb utasításai 

határozzák meg.  

(2) A Levéltár szervezeti egységei feladataikat együttműködve kötelesek ellátni. 

(3) A feladatok végrehajtásának összehangolását indokolt esetben a 

titkárságvezető és az érintett szervezeti egységek vezetői végzik.  

(4) A főigazgató döntéseit főigazgatói értekezlet segíti, amely a feladatok 

ellátásában véleményező, döntés-előkészítő, továbbá a vezetők közötti 

közvetlen információcserét biztosító fórum. Főigazgatói értekezlet szükség 

szerint – de legalább havi két alkalommal – tartandó. Az ülésekről 

emlékeztető készül. 

(5) A Levéltár szervezeti egységeinek vezetői kötelesek az általuk irányított 

egység munkáját folyamatosan ellenőrizni, a feladatok teljesítéséről szükség 

szerint a főigazgatót, átruházott jogkörben a főigazgató-helyettest és a 

vezetői értekezletet tájékoztatni.  

(6) Külső ellenőrzés esetén a Levéltár – illetve az érintett szervezeti egység – 

vezetői biztosítják az ellenőrzést végző szervezet, illetőleg a képviseletében 

eljáró személy számára a szükséges tájékoztatást, jogosultság esetén a 

dokumentációs anyagokba való betekintést, valamint az ellenőrzés 
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végzéséhez szükséges feltételeket. Az ellenőrzés lezárását követően a feltárt 

hiányosságok – eseti intézkedési terv alapján – meg kell szüntetni. 

 

 

A Történeti Levéltár működésének biztosítása 

 

Humánpolitika 

 

54. § 

 

(1) A Levéltárral közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalóinak jogállására 

a Kttv., munkaviszonyban álló dolgozóira az Mtv. rendelkezései irányadók.  

(2) A Levéltár munkavállalói a Kttv.-ben meghatározott esküt és a törvényben 

meghatározott munkakörükből adódóan vagyonnyilatkozatot kötelesek 

tenni. 

(3) A Levéltár munkavállalói a Nbtv. és a fontos és bizalmas munkakörök 

betöltésével kapcsolatos nemzetbiztonsági ellenőrzés eljárási rendjéről szóló 

levéltári szabályzat rendelkezései alapján kötelező nemzetbiztonsági 

ellenőrzésen esnek át. 

(4) A Levéltár munkavállalóinak munkaidejét, pihenőidejét, jutalmazási rendjét, 

juttatásait, képzési és továbbképzési rendjét, továbbá az ügyelet rendjét a 

hatályos jogszabályok alapján a főigazgatói utasítások határozzák meg. 

(5) Egyedi esetekben a szociális juttatások és lakáscélú támogatások 

elbírálására a főigazgató által felkért tagokkal működő szociális és lakásügyi 

bizottság tesz javaslatot. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
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A Levéltár munkavállalóinak jogai és kötelezettségei 

 

55. § 

 

(1) A Levéltár munkavállalóinak joguk van  

a) a feladatuk elvégzéséhez alkalmas munkakörülményekhez, 

b) a munkavégzéshez szükséges anyagokhoz, eszközökhöz és 

információkhoz, 

c) személyüket érintő információkhoz, 

d) saját személyüket vagy a Levéltár tevékenységét érintő 

felszólamláshoz, 

e) saját munkájukra vagy a Levéltár tevékenységére vonatkozó 

javaslattételhez, 

(2) A Levéltár munkavállalói kötelesek 

a) feladataikat legjobb tudásuk szerint teljesíteni, 

b) munkaidejüket munkavégzésre fordítani, 

c) köteles felettese utasítását végrehajtani, 

d) munkatársaikkal együttműködni, 

e) kulturált magatartást tanúsítani, 

f) a Levéltár jó hírét óvni, 

g) a tudomásukra jutott minősített adatot, valamint az egyéb bizalmas 

információkat megtartani, 

h) a levéltári anyagot és az intézmény ingó és ingatlan vagyonát 

megóvni. 
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Munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés 

 

56. § 

 

(1) A Levéltárban felmerülő közszolgálati kérdések rendezésére a 

köztisztviselői érdekegyeztetés szolgál, amelyben a Levéltár főigazgatója és 

a szakszervezet választott tisztségviselője vesz részt. A tárgyalópartnerek a 

vitás kérdések egyeztetésébe szakértőket is bevonhatnak.  

(2) A Levéltár főigazgatója köteles kikérni a szakszervezet véleményét a 

köztisztviselők munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, 

valamint juttatásaira vonatkozó, a főigazgató hatáskörébe utalt 

szabályozásról.  

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül a szakszervezet jogosult a 

köztisztviselők csoportját érintő munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy 

annak tervezetével kapcsolatos véleményét a Levéltárral közölni, ezzel 

összefüggésben konzultációt kezdeményezni. 

(4) A szakszervezet tájékoztatást kérhet a Levéltártól a köztisztviselők 

jogviszonyával összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban, 

így különösen: 

a) a (2) bekezdésben felsorolt tárgykörökben készült tervezetek, statisztikai 

létszám- és illetményadatok, számítások, elemzések és irányelvek 

megismerése érdekében, 

b) a köztisztviselőkre vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról, 

c) a helyi megállapodások betartásáról,  

d) legalább félévente a részmunkaidős és a határozott időre szóló 

foglalkoztatás helyzetének alakulásáról. 

(5) A szakszervezet javaslatot tehet: 

(a)  a Levéltár részére a köztisztviselőket érintő intézkedésekre, 
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(b) a köztisztviselőket érintő helyi szabályozás egységes értelmezésére, 

valamint 

(c) a köztisztviselőket érintő helyi szabályozási tárgykörökre. 

 

A Levéltár költségvetése és pénzgazdálkodása 

 

57. § 

 

(1) A Levéltár költségvetési és pénzügyi feladatainak ellátásához az MÁK-nál 

vezetett költségvetési számlával rendelkezik. 

(2) A Levéltár önálló létszám-, bér- és illetménygazdálkodást folytat, melyhez 

jóváhagyott munkaköri jegyzékkel rendelkezik.  

 

 

 

Az iratok minősített adatvédelmi és ügyviteli rendje 

 

58. § 

 

       A minősített adatot tartalmazó iratok minősítésére, felülvizsgálatára,     

illetőleg kezelésére a hatályos jogszabályi rendelkezések és a Biztonsági 

Szabályzat előírásait kell alkalmazni.  
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Együttműködés, kapcsolattartás más szervekkel és személyekkel 

 

Együttműködés 

 

59. § 

 

(1) A Levéltár feladatainak ellátása során együttműködhet hazai és nemzetközi 

szervekkel, szervezetekkel. 

(2) A Levéltár szakmai, személyzeti, munkajogi és gazdasági kapcsolatait a 

hatályos jogszabályok és együttműködési megállapodások határozzák meg.  

 

 

Tájékoztatás 

 

60. § 

 

(1) A Levéltár nevében sajtónyilatkozatot csak a főigazgató, a főigazgató-

helyettes, illetve az általuk felhatalmazott személy tehet. 

(2) A Levéltár nevében a munkavállalók a más szervekkel vagy személyekkel 

folytatott szakmai tárgyalások során a Levéltár álláspontját kötelesek 

képviselni.  

(3) Nyilatkozat során a minősített adat védelmére, továbbá a személyes adatok 

védelmére vonatkozó szabályokat be kell tartani. 
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Kiadmányozási jog 

 

61. § 

 

(1) A Levéltár főigazgatója kiadmányozza az Országgyűlés elnökéhez, 

főtitkárához, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságához, valamint 

Kulturális és sajtó bizottságához, a köztársasági elnökhöz, a Kormányhoz, a 

miniszterelnökhöz, a miniszterekhez, Alkotmánybírósághoz, a Kúriához, a 

Legfőbb Ügyészhez, az Állami Számvevőszékhez, az alapvető jogok 

biztosához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elnökéhez, külképviseletekhez címzett iratokat, továbbá mindazon iratokat, 

melyek kiadmányozási jogát magának tartotta fenn.  

(2) Egyebekben a főosztályvezetők, főosztályvezető-helyettesek és 

osztályvezetők, továbbá az adott ügykörben az egyes konkrét feladatok 

elvégzéséért felelős munkavállalók kiadmányozási jogát az Iratkezelési 

(ügykezelési) Szabályzat melléklete tartalmazza.  

 

Képviselet 
 

62. § 

 

(1) A levéltár általános képviseletét a Levéltár főigazgatója, eseti képviseletét a 

főigazgató által felhatalmazott személy látja el. 

(2) A Levéltár eseti jogi képviseletét – a hatályos jogszabályok és a Levéltár 

főigazgatójának utasításai szerint – a jogtanácsos látja el.  
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

63. § 

 

(1) A Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata alapját képezi a Levéltár 

szervezeti egységeinek, köztisztviselői és megbízási szerződéses viszonyban 

álló munkatársainak tevékenységét szabályozó minden további utasításnak 

és határozatnak.  

(2) A Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatához közvetlenül kapcsolódó 

reszort-szabályzatok, főigazgatói utasítások:  

1. a Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat,  

2. a Közszolgálati Szabályzat, 

3. a Teljesítményértékelési Szabályzat, 

4. a Képzési Szabályzat, 

5. a fontos és bizalmas munkakörök betöltésével kapcsolatos 

nemzetbiztonsági ellenőrzés eljárási rendjéről szóló szabályzat, 

6. a Levéltár gazdálkodási rendjéről szóló főigazgatói utasítás, 

7. a FEUVE, 

8. a Belső ellenőrzésről szóló Szabályzat, 

9. a Számviteli Politika, Számlarend, Számlatükör, 

10. az Önköltség-számítási Szabályzat, 

11. a Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, 

12. a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 

Szabályzata, 

13. a Levéltár tulajdonában lévő mobiltelefon használatáról szóló 

főigazgatói utasítás, 

14. a Pénzkezelési Szabályzat, 

15. az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, 

16. a Közbeszerzési Szabályzat, 
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