Együttműködési megállapodást írt alá a Kúria elnöke és az országos levéltár
főigazgatója
Budapest, 2012. július 5., csütörtök (MTI) - Együttműködési megállapodást írt alá
Darák Péter, a Kúria elnöke és Mikó Zsuzsanna, a Magyar Országos Levéltár
főigazgatója csütörtökön a levéltár épületében.
A megállapodás célja a levéltárban lévő jelentős mennyiségű felsőbírósági iratanyag közös
szakmai, tudományos feldolgozása, bemutatása, társadalmi hasznosítása, a Kúria arculatában
és akár egyes határozati formákban való megjelenítése, illetve a levéltár munkájának
megjelenítése is.
Darák Péter az aláírást követően elmondta: mindkét nagy múltú intézménynek értékteremtő és
-megőrző szerepe van, és jellemző rájuk, hogy a múlt, a már megtörtént események
feltárásával foglalkoznak, de egyúttal ez a tevékenység a jövőre irányul, amennyiben
tanulságokkal, eligazodási pontokkal kíván szolgálni. Ez a közös szemlélet jó alapja lehet az
eredményes együttműködésnek.
A főbíró elmondta, hogy az együttműködés eredményei megjelenhetnek a Kúria múltat idéző,
tiszteletet parancsoló arculatában. Ezen túl fontos feladat, hogy "megtalálják a hidat az 1948ban megszüntetett Kúriához", ennek pedig része az is, hogy egy tanácsadó csoport már
vizsgálja, hogy miként lehetne a magyar történelmi hagyományoknak megfelelő határozati
formát kidolgozni.
Mikó Zsuzsanna elmondta: ezzel a tudományos együttműködéssel is szeretnék érzékeltetni,
hogy folyamatosan jelen vannak a magyar társadalomban, és építik, ápolják a kapcsolatokat
más független intézményekkel.
Hozzátette: ahogy a papíralapú felsőbírósági iratokat az országos levéltár őrzi, úgy az
elektronikus bírósági dokumentumok is ide fognak kerülni, az elektronikus levéltárba. Az
átállás jelentős feladat lesz.
L. Simon László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára üdvözölte a
Kúria és a Magyar Országos Levéltár közti együttműködést. Az ünnepélyes aláíráson
elmondta, hogy a levéltári törvény módosítás előtt áll, várhatóan létrejön a Magyar Nemzeti
Levéltár, amelynek részeként működnek majd az eddig önálló megyei levéltárak.
A kulturális államtitkár közölte: a napokban tárgyalja a kormány az új múzeumi koncepciót, a
távolabbi jövő nagy feladata pedig "a történelmi folytonosság helyreállítása jegyében" a Kúria
átköltöztetése jelenlegi, Markó utcai épületéből a régi, Kossuth téri épületbe. A jelenleg ott
működő Néprajzi Múzeum várhatóan a következő, 2014-2018-as kormányzati ciklusban
költözhet majd új épületbe.
Az esemény sajtóanyaga szerint a Magyar Országos Levéltár őrzi a törvények eredeti
példányait, köztük a legrégebbit 1267-ből, továbbá a 16. századtól kezdődően megtalálhatók a
magyarországi és erdélyi felsőbíróságok iratai. A kiegyezés utáni magyar igazságügyminisztérium által felügyelt bírósági és ügyészi szervezet, közjegyzők, ügyvédi kamarák iratai
és a börtönügyre vonatkozó dokumentumok jelentős része az 1956-os tűzvészben
megsemmisült. Teljes körűen fennmaradtak azonban az 1945 utáni Legfelsőbb Bíróság,
Legfőbb Államügyészség, illetve Legfőbb Ügyészség iratai, valamint az igazságszolgáltatás
speciális szervének, a Népbíróságok Országos Tanácsának és az 1956 utáni megtorlások
pereinek dokumentumai.

A Magyar Országos Levéltár neoromán épülete 1923-ban készült el, ez az ország első
levéltári célra készült épülete. A levéltár kétszer, 1945 telén és az 1956-os forradalom idején
is jelentős károkat szenvedett, az épület megrongálódott, és több ezer folyóméternyi irat égett
el.
Az ország levéltára jelenleg négy épületben őrzi az államhatalom, a jogszolgáltatás, a
központi kormányszervek, országos hatáskörű szervek, egyesületek, családok iratait, összesen
több mint 80 ezer folyómétert, ami évente átlagosan ezer folyóméterrel gyarapodik.
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