A levéltárak szervellenőrzési tevékenységét szabályozó jogszabályi helyek

Ltv.:
11. § A nem selejtezhető köziratok fennmaradásának biztosítása érdekében a közfeladatot
ellátó szerv iratainak védelmét és iratkezelésének rendjét — az iratkezelési szabályzat alapján
— az illetékes közlevéltár ellenőrzi. Ellenőrzési feladatának ellátása során
a) az iratkezelői és az irattári helyiségbe beléphet, az iratokba — az államtitkot és a szolgálati
titkot tartalmazó iratok kivételével — és az iratkezelési nyilvántartásokba betekinthet, az
iratkezelési tevékenységet folyamatában vizsgálhatja;
b) iratkezelési kérdésekben szaktanácsot ad, a nem selejtezhető iratok épségben és
használható állapotban történő megőrzését súlyosan veszélyeztető hibákat és hiányosságokat
jegyzőkönyvbe foglalja, megszüntetésükre vonatkozóan határidőt állapít meg;
c) ha a szerv a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem intézkedik, akkor a levéltár
szabálysértési eljárás indítása céljából a felügyeleti szervet értesíti, annak hiányában a
szabálysértési eljárás indítását maga kezdeményezi.
10/2002.:
8. § (1) A nem selejtezhető irattári anyag fennmaradásának biztosítása érdekében a közlevéltár
az illetékességi körébe tartozó szerv iratainak védelmét és iratkezelésének rendjét a szerv
iratkezelési szabályzata alapján, a (2) bekezdésben meghatározott rendszerességgel ellenőrzi.
(2) A közlevéltár éves ellenőrzési tervét úgy állítja össze, hogy az országos és megyei szintű
államigazgatási, bírósági, ügyészségi és rendvédelmi szervek, továbbá a megyei és városi
képviselőtestület hivatala iratkezelésének ellenőrzésére lehetőleg háromévenként, a többi —
működése során maradandó értékű iratokat létrehozó — szerv iratkezelésének ellenőrzésére
pedig ötévenként legalább egyszer kerüljön sor.
(3) A nemzetbiztonsági szolgálatoknál és a polgári szolgálatokat irányító tárca nélküli
miniszter hivatalában a közlevéltári ellenőrzés rendjét — a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. §¬ának (5) bekezdése alapján — külön megállapodásban
kell meghatározni.
(4) Az ellenőrzés
a) a 6. § (4) bekezdésében meghatározott adatok, illetve az azokban bekövetkezett változások
rögzítésére,
b) az iratok irattári terv szerinti csoportosításának — irattári tételbe sorolásának —
szúrópróbaszerű vizsgálatára,
c) az iratok nyilvántartásával, a nyilvántartáshoz kapcsolódó segédletek készítésével, az
irattári anyag szakszerű kezelésével, biztonságos megőrzésével és használatával kapcsolatos
előírások végrehajtásának áttekintésére, a végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi és
technikai feltételek számbavételére, s mindezek alapján a maradandó értékű irattári anyag
épségben és használható állapotban történő fennmaradását veszélyeztető hibák és
hiányosságok feltárására terjed ki.
(5) Az ellenőrzés során észlelt súlyosabb hibák és hiányosságok esetén a közlevéltár az Ltv.
11. §¬ának b) és c) pontjában foglaltak szerint jár el.
(6) Az ellenőrzést országos vagy megyei szintű szervnél főlevéltáros, illetve levéltáros, egyéb
más szervnél segédlevéltáros is végezheti.

