
Okirat száma: OHF/78-1/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

1.1.2. rövidített neve: Történeti Levéltár 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Historical Archives of Hungarian State Security 

1.2.2. német nyelven: Historisches Archiv für Staatsicherheit von Ungarn 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. április 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a továbbiakban: „2003. évi III. törvény”) 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Országgyűlés 

2.3.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Történeti Hivatal 1067 Budapest, Eötvös u. 7. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Országgyűlés Hivatala 

3.1.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

3.2. Az irányítási hatáskör korlátja: A 2003. évi III. törvény az Országgyűlés elnökéhez rendeli a 
következő irányítási hatásköröket: 

3.2.1. kinevezi és felmenti az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatóját 
és helyettesét, 

3.2.2. megállapítja a főigazgató és a főigazgató-helyettes egyéb juttatásait, 

3.2.3. jóváhagyja az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálati 
tevékenysége megismerésének és az áldozatok információs kárpótlásának a biztosítása a 
2003. évi III. törvény alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat, 

4.3.2. törvényben meghatározott keretek között biztosítja az érintettek számára személyes 
adatainak megismeréséhez való joguk gyakorlását, 

4.3.3. törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja a kutatási tevékenység folytatását, 

4.3.4. levéltár- és történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás eredményeit, 
illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött 
iratanyag publikálásában, 

4.3.5. ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvényben meghatározott egyéb feladatokat. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 

2 082052 
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és 
információközvetítő tevékenység 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos és kizárólagos 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A főigazgatót az Országgyűlés elnöke – 
az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint Kulturális bizottsága által történt 
meghallgatása után – hét évre nevezi ki. A kinevezés és felmentés kivételével a munkáltatói 
jogokat a főigazgató tekintetében az Országgyűlés Hivatala főigazgatója gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 
a különleges jogállású szervekről és az általuk 
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. 
törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára – Országgyűlés elnöke által jóváhagyott – Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a főigazgató főigazgatói utasításban állapítja meg. 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  ÁLLAMBIZTONSÁGI  SZOLGÁLATOK
TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2020. március 30. napján kelt, 2020. május 01. napjától alkalmazandó OHF/78-
2/2020. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. április 02.

10950879_zaradek_v1_20200402





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2020.04.02 11:17:27


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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