A
Ma gyar Nemrzeti Lev6lt6r szew ezetilben tagint6zm6nyk6nt mtikiid6

XOCNAD MEGYEI LEVELTAN
UCYNNNDJE

1. A N6gr6d Megyei Lev6lt6r a Magyar Nemzeti Levlltirr foigazgat6j6nak kdzvetlen ir6nyit6sa 6s a megyei foigazgatrl-helyettes szakmai feltigyelete alalt mrikodb szewezet,i egys6g (tagint6zm6ny), amelyet igazgat6 beos zt6sri folev6lt6ros ve:ret.

I.

A LEVEI,TLR NE''E

2. Ataginllzmeny hivatalos neve
a) nagyarul: Magyar Nernzeti LevlIthr N6grd.d Megyei Lev6lt6ra;
b) angolul: National Archives of Hungary N6gr6d County Archives;
c/ n6metiil : Ungarisches l\{ationalarchiv Komitatsarchiv No gr6d.

II.
A LE
3.

Kdzpont:

T/E LT,,i

R E LH E LY.E ZE S E

Cime: 3100 Salg6taqdn,l'dy Endre u. lllc.
Telefonsziim a: 32 I 412-8 0 X
Faxsz6ma: 321412-801
Elektronikus lev6lcime : titkarsae.no grad@mn
H onl apj 6nak UR.L-j e : http //www. mnl. gov. hu/nml
:

4.

Fi6k1ev61t6rak:

A N6gr6d Megyei Lev6ltdr Balassagyatmati Fi6kleveltdra
Cime : 2660 Balassagyann at, H6tv ez& itt 26.
Telefbnsz6m a: 3 5 I 3 00 -7 4 lj
Faxszfuna: 351300-745
Elektronikus lev6lcime : bzilassggyarmat@mnl. gov. hu
a)

b) A N6gr6d Megyei Levdrlt6r B6tonyterenyei Fi6klev6lt6ra
3070 B6tonyterenye, Bolyoki utca 8.
Telefonsz6m a: 32 I 3 53 -l 511
Faxsz6ma: 321353-152
Elektronikus lev6lcime: 5. Egy6b

telephely:

a) P6rtarchivumi raktdr
Cime: 3 100 Salg6tarjfttt, M6jus | . it 4l .
18.
Postacime: 3100 Salg6tarjan, Bem
Telefonsz6ma:

ft

Faxszdma:Elektronikus lev6lcime:

-

ru.
A LEVELTAR FELADATAI. .MUKODESE

6, A Leveltdr vegzi a .Magyar Nemzeti Levdlt6r Szervezeti 6s Mtik<id6si Szab6lyzatdnak
(SZMSZ) II.2. l. a)J) 6s o), tov6bb6 2.2. pctntjhban meghatirozott kozlevelt6ri alapfeladatokat 6s a II. 3. pontj6ban .meghat6rozott egy6b feladatol,rat, bele6rtve az anyakonyvi m6sodp6ld6nyok kezel6s6vel kapcsolatosakat is.

7. Alevllttu az SZMSZ V . fejezet6ben foglaltak 6s a2, melleklete fiiggeldk6ben felsorolt szab6lyzatokban foglaltak allapj 6n mtiktidik.
8. Az SZMSZ V. fejezet6nek 2. 3. pontja 6rtelm6ben er N6gr6d Megyei Lev6ltlirban tagintezm6nyi, 2. 1. pontja 6rtelm6ben oszt6ly6rtekezleteket kell tartani.

9. A N6gr6d Megyei Lev6ltar szakmai munkakorben fioglalkoztatott dolgoz6i kotelesek havi
rendszeress6ggel az igazgat6 6ltal meghat6rozott .form6ban munkabesz6mol6t k6sziteni,
munkaideji.ikkel elszlrmolni, 6ves egy6ni munkaterviik teljesitetts6gi 6llapiot6r6l szarnot
adni;

U.
A LEVELTAR SZERV]\ZETE

10. A N6gr6d Megyei Levelt6r a Ltv.-ben 6sr az SZMSZ-ben meghatSrozolt sz)pl<rnai es gazd6lkod6si onSll6ssrlggal rendelkez6 szervezeti egys6 g (tagintezm6ny), amely tin6ll6 kdlts6gvet6si 6s l6tsz6mkerettel rendelkezik, s amely a lev6lta: szemelyi 6s infi'astruktu.rdlis helyzetlnek figyelembev6tel6vel. 6s a lev6lt6r szakmai felaclatainak ell6t6sa 6rdek6lben az alfibbi
szewezeti egys6gekre tagol6dik, az alttbbi szakmai murtkamegoszt6s szerint:

A Salg6tarj6ni Kiizpont

A Salg6tarj6ni Kdzpont osztatlan szewezeti egys6g;k6nt mriktjdik az rgazgatbhelyettes ir6nyitlsdval Ir5nyit6, feladatszervez6 munk6j6t a Kdzpont osztillyvezetdje segiti. A Kdzpont
11.

e tartozlk el 6 s orb an :
a) a Sz5csetyt, P6szt6i 6s Salg6tarj6ni j6r6s teriileten k.eletkezett lev6lt5ri iratoh 6tv6tele, rendez6se, selejtez6se, seg6dletekkel tort6n6 ell6t6sa;
b) ahagyom6nyos m6don, illetve elektronikusan vezetett belsS 6s kiils6 nyilv6ntarl6sok naprak6 sz en tarthsa, az ut6lagos anyakd nyvi b ej e gyz 6s e k vezet6se ;
c) az iratkepzo szewek ellen6rz6se, 1-eliigyelete, a megyei szinti, illet6leg a Sz6ds6nyi ,Pitsztoi
6s Salg6tarj6ni j6r6s tenilet6n keletkezett 1ev61t6ri irirtok 6Iv6tele;
d) akozpontba lrkezo adatszolgilltatdsi k6relmek feldc>lgozilsa, a sziiks6ges irat- 6s adatkeresdsek bonyolit6sa, a rnegkeres6s ekkel kapcsolatos leve1ez6s ;
e) a salg6tarj 6ni kutat6sz o I 96l at mtiko dtetes e ;
J) atudom6nyos munka szervez6se;
fel adatkor

eb

sr

g) a tanulmfrnyi,k6pz6si iigyek,
h) az tilom6nyvddelmi terv6kenys6g,
i) a salg6tarj6ni szakkOnyvt6r mtikodtet6se,
j) a szhmit6stechnikai feladatok,
k) a p6ly ilzatokkal kapcs o lato s tevdkenys 6 gek,
I) a p 1nzigy i- gazdashgi (i s s z ern ely zeti ii gyek,
m) a titkhrsSgi feladatok,
n) alevllttr egyeb felada.tainak e116t6sa.

A fi6klev6lt6rak
A Balassugyarmati Fidklevtltdr
12. A Balassagyarmati F:i6klev6ltar on61l6 os;zt6lyk6nt es egyben on6116 kutat6helyk6nt is mtiko dik, osztillyv ezet6 ir6nyit6s 6val. Y 6 gzi e I s 6s orb an
a/ a Rets6gi 6s Balassagyarmati j6rdsok teri.ilet6n kelettkezett lev6ltari iratok 6tv6te16t, rendez6s5t, selejtez6sdt, segddletekkel tort6n6 ell6t6s6t 6s biztons6gos meg6rzeset;
6/ mriktidteti a lev6lt6ri kdnyvt6r ott t6ro1t r6szet;
c) on6ll6anvegzi a kutat6szolgillat mrikddtett'lsdt 6s a lev6ltari anyag alapjdn tort6n6 adatszolghltathst.

A

B

dtonyterenyei Fifktrevdltdr

13. A B6tonyterenyei Firiklev6ltdrat a Salg6tarj6ni Ko:rpont oszt6lyvezetoje irtnyitja. A fi6klev6ltar elsodleges feladata az alaptev6kenys6ghez kaprcsol6d6an, egyedi szerz6d6sek alapjdn
vegzett tev6kenys6g sor6n 6tvett iratok orzdse, nyilvrintarthsa,rcndez6se, selejtezfse,tovhbbha
fi oklev6lt6r ii gyf6l- 6s ku1;at6 szo I g6lat6nak mrilko dtet6s e.

A 1ev61t6r alaptev6kenys6ghez kapcso16d6an, egy'edi szerzod6sek alapj6n,vlgzett tev6kenys6ge nem vesz6lyezl;etheti a lev6lt6r alaptevdkenyseg6t.
14,

15. A Lev6lt6r P6rtarchlvuma, mint az rnt6zm6ny tel,ephelye, munkav6gz6s rszempontj6b6l
nem k6pez on61l6 szerve:zeti egys6get, 6lland6 munkatdrsa nincs.

Kiizalkalm azotti munk.akiiriik
16. A N6gr6d Megyei Lerv6lt6rban kozalkalmazottkent foglalkoztatottakra, jogaikra 6s kotelezetts6geikre vonatkoz6 6lta16nos rendelkez6seket, tovhbbh az egyes munkakorok betolt6s6nek
61ta16nos felteteleit, a munkakorokkel jir6 6ltaI6nos kcitelezetts6geket 6s jogokat az SZMSZ
tartalmazza.

17. Az egyes dolgoz6k konkr6t munkakciri, valamint beoszt6sb6l ered6 feladatait, jogait
kotelez etts 6 geit a munkalkori leir6s ok tartalmuz6,k.
18. Tudom6nyos szakmai munkakorok a N6gr6d Megyei Lev6lt6rban:
c) f6lev6ltriros
b) lev6lt5ros

6s

19. Szalorrai rnunkakorotri a N6gr6d Megyei L,evdlt6rbarr:
a/ seg6dlev6lt6ros:
b) lev llthri s e g6drestaurdtor
c) leveltfirikezelo
e) Iev llthri informatikus

20. Gazdas6gi rnunkakor a N6gr6d Megyei Lev6lt6rban:
a) gazdas itgi iigy intezo
21. Egy6b munkakorok a N6gr6d Megyei Lev6lt6rban:
a) igyviteli alkalmazott
b) kisegit alkalmazott

V.

A

LEVELTAR T/EZETESE. MT]NKATARSAI

Magasabb vezetdk

22. A megyei lev6ltar-igazgatojog6llSsdt, feladat- 6s hat6skor6t az SZMSZ IV.
7

.

pontjarogziti.

23. A megyei lev6lt6rigazgato-helyettes jog6ll6sdt, f'eladat- 6s hat6skoret

SZMSZ IV.

fejezet6nek 1. 8. pontja r6gziti.

Vezet6k

Az oszttilyvezetd
24. A N6grrid Megyei Lrov6lt6r B6tonyterenyei Fi6kletr6ltfrr6t, mint a lev6lt6r j
kiilontil6 egys6g6t osztitllyvezeto irinyitja, a\<r egyuttal a Salg6tarj6ni K
rlszletezett vezet6i feladatait is ellitja. Jog6116s6t az SiZMSZ IV. fejezet6nek
fogzrlr.
25. Feladat- 6s hat6skoret a B6tonyterenyei Fi6klevlItlr vezet6se tekintet6ben
fej ezet6nek 2.2.2. pontj a rogziti.

t6sebb el-

30. pontban
2. 1. pontja

SZMSZ IV.

26. Speci|lis feladat- 6s hatSskore a Salg6tar.jhni Kcizpont egyes tev6kenys6gei ek irdnyit6sa
tekintet6ben:

a) Segiti az igazgat6hellrettes munk6j6t az6ltal, hogy iltruhhzott utasit6si

i

feliigyeli
aa) ap6nziigyi 6s szern6lyzeti i.igyeket,
bb) atitktrs6gi 6s takairit6si feladatokat v6gzo munkat6rsak tev6kenys6get,
c c) v 6 gzi a p 6Iy fnatt admini sztr6ci6 s feladatokat.

I szervezi
lamint

6s

6

b) Az Ugyrendben foglerltaknak megfelel6 rendben 6s m6don helyettesiti az igazgat6helyettest;

c/ a rnunkakciri

leir6s6ban rlszletezett felaclat- 6s hatdskorben szervezi a rhbizott szakmai
munk6t. Krizvetlen ftlettese, az igazgat6helyettes irfnyithsa,6s folyamatos besz6mol6si
kotelezettsdg mellett gondoskodik a f'eladatok elvdgzdsdrol, a megfelel6 munkafegyelem
biztosit6s6r6l, a felmertilt probl6m6k megold6s6161, illetve jelz6s6r6l.

27. A N6gr6d Megyei Lev61t6r BalassagyanrLati Fi6klev6lthrhnak munk6j6t oszf|lyvezeto ir6nyitja. Jog6ll6s6t az SZM,ISZ IV. fejezetenek2.2. l. pot:frjarcgzit|
28. Altalfunos feladat- 6s hat6sko16I az SZMSZ IV. feje:zetenek2.2.2. pontja rlgLiti.
29. A Balassagyarmati Fi6klev6ltar munk6j6t iranyit6 oszthlyvezet6 egyedi feladat- 6s hat6skore:
a) sziksfg eset6n, a fi6klevelt6r vonatkozilshban, az igazgat6helyettesre vonatkozo szabhlyok
szerint helyettesit i az :igazgat6t;
b) kozvetlen felettese, w: igazgat6 utasit6sainLak megfelel6en, folyamatos besz6inol6si kdtelezettsdg mellett ir6nyitla a fi6klev6lt6r szakmai rnunk6j6t;
c) felel a fi6klev6lt6rban rendszeresitett lev6ltdri nyilvfntart6sok pontoss6g6ert; naprak6szs6g66rt;
d) felel6s a fi6klev61t6r eszkoz6llom6ny6nak megorz6s66rt, az igazgatat6 hozzdj6rul6s6val int6zi a felmeriilt hib6k elh6rit6s6t, javittathsht;
e) eloklsziti a fi6klev6ltdr 6ves munkaterv6t 6s szakrnaibesz6mol6j6t, szolg6lta{and6 adatait;
fl a fr6klev6lt6r jog- 6s hat6skorebe tartoz6 iigyekben kiadm6nyozdsijoggal rendelkezik, bele6rtve a kutat6si k6relmek enged6lyezds6t is, de kiv6've a kutatdsi enged6ly megtagad6s6nak
jog6t;
g) a fi6klev6lt6rban ir6n1,it6k6nt 6s kozvetlenriil rlszt vesz
aa) a kutat6k, ti gyfel el< tdj 6ko ztatds 6b an, kiszo I 961 6s 6b an;
bb) az adatsz ol gfi ltat6rib an 6 s ii gyint 6z 6 sb e n ;
cc) a lev6ltdri anyag rendez6s6ben 6s seg6<lletekkel tral6 ell6ths6ban;
dd) a lev6lthri anyag g;yarapit6s6nak szervez6s6ben;
ee) a fi6klev61t6r konlvtdri anyagdnak gyarapitdshben;
ff) a 1ev61t6r tudom6nyos kutatdsi programjainak szervez6s6ben, kiadv5nyok szerkeszt6s6ben.

A vezet6k helyettesit6sli rendje
30. Az igazgat6t
a) hatitrozatlan idejri, valamint 30 napot meghalad6 haftfurozott idejii t6voll6te eset6n az igazgat6helyettes helyettesiti 6truhdzott, az SZMSZ szerint korl6tozott munk6ltat6i, szakmai
ir finyitdsr, utas it6si, kdpvis eleti 6s g az das 6gi j o gkortd ;
b) hatitrozott idejri, 30 napot meg nem halad6 t6vo116te eset6n az igazgat6helyettes helyettesiti
teljes szakmai ir6nyitdLsi, utasit6si, atagintezm6ny k,5lts6gvet6s6t nem vesz6lyezteto m6rt6kri kdtelezetts6gvrillal6ssal j616 k6pviseleti, valamirrt az SZMSZ szerint korl6tozott munk6ltat6i jogkorrel.
c) Az igazgatohelyettes az fitruhtnott munk6ltat6i jogktrr6t nem adhatja tov6bb.

I

31. Az igazgat6 6s az igazgat6helyettes egyiittes t6volltite eset6n a helyettesit6st a Salgotarj6ni
Kozpont osztilyvezetoje' l6tja el, fiiggetleni.il a magasiabb vezet6k t6voll6t6nek jelleg6t6l 6s
idotartamttt6l, az al6bbi korl6toz6ssal: Az ittrthi.zott munk6ltat6i jogok az osztillyvezetore
nem ruhhzhat6k tov6bb,, de a mindennapi nnunkavdgz6ssel kapcsolatos feladatok eset6n a
sziiks6ges munk6ltat6i int6zked6seket - pl. szabads6g enged6lyez6se - jogosult gyakorolni
akkor is, ha a munk6ltatd,i jogkorbe 1p;rtoz6 egy6b jogok gyakorl6s6ra egy6bk6nt nern jogosult.
32. Az oszt|lyvezet6k hat6skordnek gyakorld.sdt, felel6,ss6g6nek v6ltozatlanul hagy6sa mellett,
az igazgato beleegyez6s6've1, indokolt esetben iltruhdzhalja nem vezeto beosztdsri beosztottjdra.

A beosztott munkatirsak

6s

feladatkiiriik

33. A N6gr6d Megyei t,ev61t6r dolgoz6i az rgazgat6 altal kiadott munkakori leir6s lslvagy
egy6ni nrunkaterv alapjdn vegzik munkdjukat. Szem6lyiv6ltoz6s, valamint feladat viitozhsa
eset6n, az azok bektjvetkez6s6t6l sz6mitott 15 napon beltil a szi.iks6ges m6rt6kben m6dositani
kell a munkakori 1eir6st, rnunkatervet.
34. A munkakori leir6soknak n6vre sz616an tafl:.almazniulk kell a foglalkoztatott dolgoz6k jog6ll6s6t, al6- 6s fol6rendelts6g6t, helyettesit6siik rendj 6t, a szewezetben elfoglalt rnunkakrirnek
megfelel6en konkr6t feladataikat, jogaikat 6s kotelezel,ts6geiket. A munkakdri leirds egy p6ld6ry6t a munkav6llal6nak 6t kell adni, aki az iltvdtelt al6;irhshval tgazolja.

A fdlev6lt6rosok, le:v6lt6rosok cin6ll6an, a levdltriri asszisztensek 6s seg6dlev6lt6rosok
on6ll6an, vagy egyes, az:. igazgato iital meghat6rozott esetekben kozremrikdd6k6nt felelosek
az rgazgat6 6ltal a munkakori leirdsban is rogzitett relbrenci6jukhoz tatlozo feladatok elvegzes66tl. ki.ilonos tekintettel az alilbbiaka:
a) a refercnci6jukhoz tafioz6 ratanyag ismerete, rendj6nek, Sllapot6nak meg6rz6se, rendez6se, selejtezdse 6s seg6dletekkel tort6n6 elkiLt6sa;
b) amelllji.ik rendelt levtiltari munkat6rsak munk6j ttna\:,rgazgat6i utasit6s szerinti segitese;
c) irhsbelijavaslatok, jel,en16r.p k6szit6se atagintezmdnyi munkatervek 6s besz6molok kidol-

35.

gozhsdhoz;'
d) alev6lt6ri nyilv6ntartdrsok vezet6se es karbantarl6sa ,az igazgatohelyettes thnyithshval;
e) a szdmukra meghatfirctzott illet6kessdgi 6s gyrijt6teri-ileten a lev6lt6r iratgyarapit6si munk6j6nak szeryez6se 6s elv6gzese;
fl a kutat6k 6 s ii gyfe I ek s z aks z er:J t6j ekoztatds a.

36. A lev6lt5ri kezel6k, rinformatikusok, rendszerszervrlzok 6s adatrogzitok
a) szakmai feliigyeletlt, tirfuiyitilsStkozvetlen felettesiil: vagy az azzalmegbizott (f6)lev6ltdros
gyakorolja;
b) kozvetlen felel6ss6ggel tartoznak a rSjuk bizott iratok6rt, szlmitogepen tSrolt adat6llom6nyo k6rt 6s a me ghat 6r ozott munkatev6ken'ys 6 g mara d6ktal an eIv 6 gz6s 66rt.
37. A lev6lt6ri kezel6i munka teriiletei lehetnek els6sorban:
a) arendez6sben, selejterz6sben, seg6dletk6szit6sben, illet6kess6gi 6s gytijtStertileti munk6ban
valamint az adatszol gilltat6sb an va16 r6szv6tel ;
b) logisztrkai feladatok v6gz6se.
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38. A kutat6termi feltigyrol6
a/ felel6s a kutat6szolgStat folyamatos mrikod6sedrt, a kutat6terem rendj66rt, a lev6lt6ri kutat6sra 6rv6nyes jogszab6lyokban, bels6 szabSlyzatokban foglaltak betart6s66rt, az iratkolcsonz6sek bonyolit6s6.6rt ;
b) vezeti a kutat6ssal 6s iratkolcsonz6ssel kapcsolatos nyilvantart6sokat, adminisztr6ci6t (beledrtve a kutat6si nap16t, a kolcsonz6si nap16t, a let6ti nap16t 6s az fitmeneti napl6t, illetve a
mikrofilmek nyilvantart6s6t) ;
c) ahatillyos jogszab6lyoknak 6s a levdlthr )iatillyos reprogr6fiai dijszab6sdnak megfelel6en
elvlgzi a kutat6k Sltal megrendelt m5sol6si munk6kat;
d) figyelenmel kis6ri a kutatott iratanyag ilIlapotttt,veszllyeztetetts6gdt.
39. A lev6ltari restaur6to.r, seg6drestaur6tor
a) munkdjht 6s ezzel kapcsolatos adminisztrativ feladatait az 6ves munkatervnek megfelel6en,
a munkakori leir6s6ban megfogalmazottak szerint, a szakmai 6s jogszab6lyi kovetelm6nyek 6s el6ir6sok fi gyelembev6tel6vel 6s betart6s 6v el v egzi;
b) resztvesz az 6llom6nyv6delmi phlydzatok elk6szitesdben, beszerzi a munk|jhhoz sziiks6ges
eszkcizoket.

40. A 1ev61t5ri konyvtaros, konyvt6ri asszisztens a lev6lt6r konyvtar6val kapcsolatos feladatokat on6ll6anl6tja el a ha,t6lyos jogszab6lyok 6s a Lev(ilt6r konyvthrfnak szabillyzat6ban tbglaltak szerint.

4L A gazdasflgi iigyint6zo
a) kozr emtikddik a koltsdi gvet6s tervez6s 6ben,
b) segiti az igazgat6t minLdazon bevdteleket es kiad6sol: megtervez6s6ben, amelyek az ell6tand6 kozfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapjdn rendszeresen el6fordulnak, vagy
eseti jelleggel v6rhat6ak, jogszabillyon, mag6njogi triotelmen alapulnak, vagy a vagyonnal,
eszkozok hasznosit6sdLval ftiggnek ossze;

42. Az iigyviteli alkalma:zott
a/ gondoskodik az adminLisztr6ci6s feladatok ell6t6s6rol, ki.ilonosen a be6rkezo i.igyiratok 6tv6tel6r6l, nyilvdntart6s6r6l, a kiadm6nytervezeteknek az igyintezo ritmutatiisai szerinti el6k6szit6s6r6l. sokszorosit6s6r6l 6s tov6bbit6s6r6l.
b) Feladatart az iigyviteli szab6lyok 6s az iratkezel6si sz:ab6lyok betartds6val l6tja el.
43. A kisegito alkalmazottak (takarit6k)
a) a szhmukra meghathrozott munkaid6-beoszt6sban vlgzlk a lev6lt6ri munkaszobdk, fblyos6k 6s rakt6rak, az epiletek koriili r6szek tisztfin rls rendben tartilsht;
b) szikslg szerint szakszerien nyitj5k es zilrjhk a 1ev61t6r 6piileteit.

A beosztott munkatirsak helyr:ttesft6si rendje
44. A beosztott dolgoz6k: helyettesitdsi rendjdrol az adcttt dolgoz6 munkakori leir6s5ban kell rendelkezni, illetoleg sziiksdges esetben arr6l a kozvetlen felettos egyedileg dont.
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45. Hivatalos levelet, a b,els6 iigyvitelbenhaszndlt hivatalos iratot, enged6lyt, nyilvdntarthst az
igazgat6 vagy az igazgat6helyettes, valamint a Balassagyarmati Fi6klev6lt6r vonatkozhsdban
a fi6klev6ltiratirdnyit6 oszt6lyvezeto, a B6tonyterenyei Fi6klev61t6r vonatkozdsdban a fi6klev eltdr at ir 6ny it6 osztillyv ezet6 irhat al6.

WI.

AZ UGYREND N.q,TT'TYI

46. JelenUgyrend

a

j6vrilhagydsdt k0vet6 napon l6p hat6lyba.

Mell6kletek:

1. A tagifilzm6ny

2.
3.

srzervezeti fel6pit6se

Az 6ll6shelyek betoltds6t tartalmaz6 ndvsor
Al6ir6si mintalap

Salg6tarj6n, 2016. febru6r

1.

A lev6lt6r vezet6je:

J6v6hagyom:

n
Gusztin6 Dr. Toronvi Judit
igazgat6

Dr. Mi

1. sz. mell6klet

A MAGYAR NEMZETI LEVELT'AR NOGRAD MEGYEI LEVELTARANAK SZERVEZETE

2. sz. mell6klet

A MAGYAR NEMZETILEVE]LTAR X.OGR.AD MEGYEI
LE'VELTANANAT MLTNKA:IARSAI

Sorszfm

13.

N6v
Balilzsne Orosz Orsolya
Bang6 Kiirolynei
Galcsik Zsolt
Guly6snd Fancsik Erika
Gusztind Dr. Tc,ronvi Judit
Dr. Hausel S6ndor
Hern6d Ldszlo
Hern6d n6 Bakos Marianna
Juh6sz Ldsz\o
Juhfsz Katalin
Kazareczki Nodmi
Kov6cs Pdter
Laczka Roland

t4.

Llrincz Melindil

15.

Mag Istv6n
Nagy Imre
Nasz6dind Szab6 Andrea
P6ldi Judit
Salamon Ivett Vikt6rra

1

2.
a

J.
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5.
6.
7.
8.

9.
10.

l1
12.

16.

t7.
18.
19.

20.

2t.
22.

z),

S6ndor Istvdnnd'
Sebestydn KdlrrLdn
Szepessynd Judik Dorottya
Y Arszesi Istviin

Salg6tarj6n, 2016. februdr

1,

Munkakiir
Sesddlevdlt6ros
Takarit6
Ses6dlevdltdros
Restaur6tor asszisztens
Folev6lt6ros
F6lev6lt6ros
Sesddlev6lt6ros
Ses6dlev6lt6ros
Gazdasd,si iis.vintdzo
F6leveltdros
Levdlt6ros
Infomatikus
Sesddlev6lt6ros
Ses6dlev6lt6ros
Levdltdri kezelo
Ses6dlevdlt6ros

Leveltdrikezelo
Lev6lt6ri kezelo
Up,vviteli munkatdrs
Kiseqito alkalmazott
Folevdltdros
Folev6ltdros
Leveltfiri kezelo

3. sz. mell6klet

A MAGYAF|. NEMZETI LEVELTAR NOGRAD MEGYEI
LEVELTANAXAT KIADMANYOZASI JOGGAL RENDELKEZ6INEK
ALAIRASI MINTALA]]JA

N6v
Gusztin6 Dr. Toronvi Judit
Sebesty6n K61m6n
Juh6sz Katalin
Dr. Hausel S6ndor

Beoszt6s

Isazeat6
lgazgatohelyettes
Osztillvvezeto
Osztiivvezeto

AlSir6s

fl1,
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