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1 Bevezetı 
Ez a kézikönyv az EIktat 3.5 Webes rendszerő elektronikus iktató és iratkezelı 
szoftverhez készült kezelési útmutató. 

Olyan rendszert szerettünk volna létrehozni, mely nem elégszik meg a papír alapú 
iktatás számítógépes kiváltásával, hanem egy komplex iratkezelést valósít meg. 
Emellett hatékonyan kapcsolódik e-ügyintézési rendszerünkhöz. 

Nem elég, ha rendszerünk mindent tud, minden követelményt kielégít. Használhatónak 
is kell lennie! Ez a legnehezebb feladat, hiszen minél többet tud egy rendszer, annál 
nehezebb áttekinteni, megtanulni. Hogyan képes ugyanaz a rendszer kiszolgálni egy 
minisztériumot, egy kis települést, esetleg egy kistérséget vagy vállalkozást? Sehogy! 
Azaz mégis! 

Készítettünk egy robosztus rendszert, mely minden követelményt teljesít, és ezt egy 
beállítható, szabályozható megjelenési forma mögé bújtattuk. Nem csak azt lehet 
szabályozni, hogy egy felhasználó mire jogosult, hanem azt is hogy milyen programot lát. 
Más menüpontok, más képernyık. Sıt, akár egyedi képernyıt vagy funkciót is 
illeszthetünk a rendszerbe anélkül, hogy annak belsı magját, logikáját megbontanánk. 

Olyan rendszert szerettünk volna alkotni, mely megkönnyíti munkájukat. Önökre hárul 
a feladat, hogy ellenırizzék, sikerült-e  megvalósítani.  

 



2 Alapfogalmak 
A 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet által használt fogalmak: 

a) besorolás: az ügyirat módszeres beazonosítása és elrendezése a besorolási séma egy 
kiválasztott kategóriájába a megállapodásoknak és eljárási szabályoknak megfelelıen; 

b) besorolási séma: az ügyiratok besorolását, osztályozását lehetıvé tevı hierarchikus 
vagy szótár jellegő, egymástól függetlenül kialakítható kategória-struktúra; 

c) dokumentum: egyedi egységként kezelhetı rögzített információ vagy objektum; 

d) elızményezés: az a mővelet, amely során megállapításra kerül, hogy az új iratot egy 
már meglévı ügyirathoz kell-e rendelni, vagy új ügyiratdarabot kell-e neki nyitni; 

e) elsıdleges besorolási séma: a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésében az 
elsıdle-ges besorolási séma mindig az irattári terv; 

f) elıírt formátum: az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható 
dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló 12/2005. (X. 27.) IHM rendeletben 
(a továbbiakban: rendelet) elıírtak szerinti formátum, amelyet a közigazgatásban, az 
elektronikus kapcsolattartásban el kell fogadni; 

g) irat: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 
1995. évi LXVI. törvény 3. §-ának c) pontja szerint; 

h) iratkezelési szoftver: az iratkezelési rendszer mőködését támogató, iktatási 
funkcióval rendelkezı számítástechnikai program vagy programok egymást 
funkcionálisan kiegészítı rendszere; 

i) irattári tételszámmal való ellátás: az ügyiratnak az irattári tervbe mint elsıdleges 
be-sorolási sémába való besorolása; 

j) irattá nyilvánítás: az az egyedi eljárás, amely során manuálisan vagy elıre meghatá-
rozott szabályok alapján automatikusan az adott papíralapú vagy elektronikus 
dokumen-tumot az adott szervezet mőködése szempontjából lényegesnek minısítenek, és 
ezért nyil-vántartását és a vele kapcsolatos mőveletek nyomon követését rendelik el; 

k) metaadat: strukturált vagy félig strukturált információ, amely lehetıvé teszi iratok 
létrehozását, kezelését és használatát hosszabb idın át azon tartományokon belül, ame-
lyekben létrehozására sor került; 

l) ügyirat: egy egyedi eljárásban keletkezett valamennyi irat; 

m) ügyiratdarab: olyan ügyiraton belüli irategység, amelyhez az ügyintézés egy elkülö-
nült fázisához tartozó iratok kerülnek; 

n) vegyes ügyirat: papíralapú és elektronikus iratokat egyaránt tartalmazó ügyirat. 

 



A dokumentációban sokszor fog találkozni a bejegyzés szóval. Egy bejegyzés a 
programban tárolt bármilyen adat, típusától függetlenül. Tehát egy bejegyzés lehet egy 
ügyirat, irat, iktatókönyv, felhasználó vagy bármi más. 

 

Megnevezés  Magyarázat: 
Adat I a számítástechnikában adatnak minısül minden olyan 

információhalmaz, amely egy meghatározott formátumban 
egyszerően és kényelmesen továbbítható illetve alkalmazható; 

Adatbázis I az adatok rendszerezett győjteményét jelöli, amely ezáltal 
könnyen értékelhetıvé, használhatóvá és frissíthetıvé válik; 

Adatbiztonság I az informatikai (adattároló és feldolgozó) rendszer állapota, 
amelyben az adatok elvesztésének illetve megsemmisülésének 
kockázata különbözı intézkedésekkel elviselhetı mértékőre 
csökkenthetı. Ez az állapot olyan nemzetközi szabványokon 
alapuló elıírások és megelızı biztonsági intézkedések 
betartásának eredménye, amelyek az információk elérhetıségét, 
sérthetetlenségét és megbízhatóságát érintik. Az adatok technikai 
védelmét jelenti; 

Adatvédelem I az adatok jogi értelemben vett (törvényekkel, szabályzatokkal való) 
védelmét jelenti; 

Aláírás-ellenırzı adat A olyan egyedi adat (jellemzıen kriptográfiai nyilvános kulcs), 
melyet az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumot 
megismerı személy az elektronikus aláírás ellenırzésére használ; 

Aláírás-létrehozó adat A olyan egyedi adat (jellemzıen kriptográfiai magánkulcs), melyet 
az aláíró az elektronikus aláírás létrehozásához használ; 

Aláírás-létrehozó 
eszköz 

A olyan hardver, illetve szoftver eszköz, melynek segítségével az 
aláíró az aláírás-létrehozó adatok felhasználásával az elektronikus 
aláírást létrehozza; 

Aláíró A az a természetes személy, aki az aláírás-létrehozó eszközt 
birtokolja és a saját vagy más személy nevében aláírásra jogosult; 

Alszámos iktatás E az ügyben elsıként keletkezett vagy érkezett irat iktatószámának 
alszámain kerülnek iktatásra az ügyre vonatkozó további 
iratváltások; 

Archiválási szolgáltató A az e törvényben meghatározott, az elektronikus aláírással ellátott 
dokumentumok elektronikus archiválására vonatkozó szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató; 

Átadás K irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának 
dokumentált átruházása; 

Átadás-átvételi 
jegyzék 

E az iratátadás átvétel tételes rögzítésére szolgáló dokumentum; 
Átadó ív E az iratok átadását-átvételét igazoló ív. Az átadó ívet évenként 

idırendi sorrendben kell tárolni és megırizni; 

Átmeneti irattár K a közfeladatot ellátó szerv által az iktatóhelyhez kapcsolódóan 
kialakított olyan irattár, amelyben az irattári anyag 
meghatározott idıtartamú átmeneti, selejtezés vagy központi 
irattárba adás elıtti ırzése történik; 

Beadvány K valamely szervtıl vagy személytıl érkezı papíralapú vagy 
elektronikus irat; 

Besorolás J az ügyirat módszeres beazonosítása és elrendezése a besorolási 
séma egy kiválasztott kategóriájába a megállapodásoknak és 
eljárási szabályoknak megfelelıen; 



Besorolási séma J az ügyiratok besorolását, osztályozását lehetıvé tevı hierarchikus 
vagy szótár jellegő, egymástól függetlenül kialakítható kategória-
struktúra; 

Biztonságos aláírás 
létrehozó eszköz 

A az e-törvény 1. számú mellékletében foglalt követelményeknek 
eleget tevı aláírás-létrehozó eszköz; 

Csatolás K iratok, ügyiratok átmeneti jellegő összekapcsolása; 
Digitális aláírás I digitális adatok hitelesítésére szolgáló kódsorozat, amely 

matematikai algoritmussal készített, és a titkos üzenetek végéhez 
csatolt. Lehetıvé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet 
olvasója ellenırizni tudja az üzenetet küldı személyazonosságát, és 
az üzenet sértetlenségét. A küldı privát kulcsával készül és annak 
publikus kulcsával lehet ellenırizni eredetiségét. 
Dokumentumfüggı, azaz, ha bármilyen változtatás történik az 
aláírt üzenetben, akkor a digitális aláírás nem fejthetı vissza; 

Dokumentum J egyedi egységként kezelhetı rögzített információ vagy objektum; 
Elektronikus aláírás 
ellenırzése 

A az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum aláíráskori, 
illetve ellenırzéskori tartalmának összevetése, továbbá az aláíró 
személyének azonosítása a dokumentumon szereplı, illetve a 
hitelesítés-szolgáltató által közzétett alá írás-ellenırzı adat, 
tanúsítvány visszavonási információk, valamint a tanúsítvány 
felhasználásával; 

Elektronikus aláírás 
érvényesítése 

A annak tanúsítása minısített elektronikus aláírás vagy e 
szolgáltatás tekintetében minısített szolgáltató által kibocsátott 
idıbélyegzı elhelyezésével, hogy az elektronikus dokumentumon 
elhelyezett elektronikus aláírás vagy idıbélyegzı, illetve az 
azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az idıbélyegzı elhelyezésének 
idıpontjában érvényes volt; 

Elektronikus aláírás 
felhasználása 

A elektronikus adat elektronikus aláírással történı ellátása, illetve 
elektronikus aláírás ellenırzése; 

Elektronikus aláírás A elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás 
céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul 
összekapcsolt elektronikus adat; 

Elektronikus aláírási 
termék 

A olyan szoftver vagy hardver, illetve más elektronikus aláírás 
alkalmazáshoz kapcsolódó összetevı, amely elektronikus aláírással 
kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához, valamint elektronikus 
aláírások, illetıleg idıbélyegzı készítéséhez vagy ellenırzéséhez 
használható; 

Elektronikus 
dokumentum 
formátuma 

D elektronikus dokumentum formátumának tekintendı az a mőszaki 
elıírás, amely az elektronikus dokumentum értelmezhetıségének 
biztosítása céljából összefüggı módon rögzíti 
a) meghatározott felhasználási célú elektronikus dokumentumfajta 
egyes mőszaki jellemzıit, felépítését vagy adatszerkezetét, 
ideértve az elektronikus dokumentum informatikai rendszerek 
közötti kicserélésének feltételeit és eljárását is, vagy 
b) az elektronikus dokumentumot tároló elektronikus 
adathordozóval szemben támasztott követelményeket; 

Elektronikus 
dokumentum 

A elektronikus eszköz útján értelmezhetı adat-együttes; 

Elektronikus 
hitelesítés 

I az elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás keretében a 
hitelesítés szolgáltató azonosítja az igénylı személyét, 
tanúsítványt bocsát ki, nyilvántartásokat vezet, fogadja a 
tanúsítványokkal kapcsolatos változtatások adatait, valamint 
nyilvánosságra hozza a tanúsítványhoz tartozó szabályzatokat, az 
aláírás ellenırzı adatokat és a tanúsítvány aktuális állapotára 
(különösen esetleges visszavonására) vonatkozó információt; 

Elektronikus irat B számítástechnikai program felhasználásával - elektronikus 
formában rögzített - elektronikus úton érkezett, illetve továbbított 
irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak; 



Elektronikus másolat H valamely papíralapú dokumentumról e rendelet szabályai szerint 
készült, azzal képileg vagy tartalmilag egyezı, s a külön 
jogszabályban meghatározott joghatás kiváltására alkalmas 
elektronikus eszköz útján értelmezhetı adategyüttes, kivéve a 
papíralapú dokumentumba foglalt adat-együttest; 

Elektronikus okirat I olyan elektronikus irat, amely nyilatkozattételt, illetıleg 
nyilatkozat elfogadását vagy nyilatkozat kötelezınek elismerését 
foglalja magába; 

Elektronikus 
tájékoztatás 

K olyan kiadmánynak nem minısülı elektronikus dokumentum, 
amely az iktatási számról, az eljárás megindításának napjáról, az 
ügyintézési határidırıl, az ügy ügyintézıjérıl és az ügyintézı 
hivatali elérhetıségérıl értesíti az ügyfelet; 

Elektronikus út C az eljárási cselekmények elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, 
illetıleg továbbítást végzı vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy 
más elektromágneses eszközök útján történı végzése; 

Elektronikus 
ügyintézés 

C a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történı ellátása, 
az eközben felmerülı tartalmi és formai kezelési 
munkamozzanatok összessége; 

Elektronikus 
visszaigazolás 

K olyan kiadmánynak nem minısülı elektronikus dokumentum, 
amely az elektronikus úton érkezett irat átvételérıl és az 
érkeztetés sorszámáról értesíti annak küldıjét; 

Elektronikusan aláírt 
irat 

K az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben 
meghatározott, legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt irat; 

Elektronikusan 
történı aláírás 

A elektronikus aláírás hozzárendelése, illetve logikailag való 
hozzákapcsolása az elektronikus adathoz; 

Elıadói ív K az üggyel, a szignálással, a kiadmányozással, az ügyintézéssel és 
az iratkezeléssel kapcsolatos információkat hordozó, az ügyirat 
elválaszthatatlan részét képezı, illetve azzal közös adatbázisban 
kezelt iratkezelési segédeszköz; 

Elıirat E az érkezett küldeménynek korábban már regisztrált elızménye; 
Elıírt formátum J az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható 

dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló 12/2005. (X. 
27.) IHM rendeletben elıírtak szerinti formátum, amelyet a 
közigazgatásban, az elektronikus kapcsolattartásban el kell 
fogadni; 

Elızményezés J az a mővelet, amely során megállapításra kerül, hogy az új iratot 
egy már meglévı ügyirathoz kell-e rendelni, vagy új ügyiratdarabot 
kell-e neki nyitni; 

Elsıdleges besorolási 
séma 

J a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésében az elsıdleges 
besorolási séma mindig az irattári terv; 

Érkeztetés K az érkezett küldemény küldıjének, érkeztetıjének, belsı 
címzettjének, az érkeztetés dátumának, elektronikus úton 
érkezett küldemény sorszámának, a küldemény 
adathordozójának, fajtájának és érkezési módjának 
nyilvántartásba vétele az iktatókönyvben vagy külön érkeztetı 
könyvben; 



Érvényességi lánc A az elektronikus dokumentum vagy annak lenyomata, és azon 
egymáshoz rendelhetı információk sorozata, (így különösen azon 
tanúsítványok, a tanúsítványokkal kapcsolatos információk, az 
aláírás-ellenırzı adatok, a tanúsítvány aktuális állapotára, 
visszavonására vonatkozó információk, valamint a tanúsítványt 
kibocsátó szolgáltató elektronikus aláírás ellenırzı adatára és 
annak visszavonására vonatkozó információk),amelyek 
segítségével  megállapítható, hogy az elektronikus dokumentumon 
elhelyezett fokozott biztonságú vagy minısített elektronikus 
aláírás, illetve idıbélyegzı, valamint az azokhoz kapcsolódó 
tanúsítvány az aláírás és idıbélyegzı elhelyezésének idıpontjában 
érvényes volt; 

Expediálás K az irat kézbesítésének elıkészítése, a küldemény címzettjének 
(címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés 
módjának és idıpontjának meghatározása; 

Feladatkör B azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy 
személy végez az ügyintézési munkafolyamat során; 

Fokozott biztonságú 
elektronikus aláírás 

A elektronikus aláírás, amely 
a) alkalmas az aláíró azonosítására, 
b) egyedülállóan az aláíróhoz köthetı, 
c) olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró 
befolyása alatt állnak, és 
d) a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy 
minden – az aláírás elhelyezését követıen a dokumentumon tett – 
módosítás érzékelhetı; 

Gépi adathordozó K külön jogszabályban meghatározott, az ügyfél-hivatal, illetve a 
hivatal-ügyfél kommunikációra felhasználható, valamint az 
elektronikus adat tárolására alkalmas eszköz; 

Hatáskör B az ügyintézés feladatkörének szintenkénti pontos körülhatárolása, 
azoknak az ügyeknek összessége, amelyekben a szerv 
rendeltetésszerően jogosult és köteles intézkedni, megbízásra 
eljárni; 

Hitelesítési rend A olyan szabálygyőjtemény, amelyben egy szolgáltató, igénybe vevı 
vagy más személy (szervezet) valamely tanúsítvány 
felhasználásának feltételeit írja elı igénybe vevık valamely közös 
biztonsági követelményekkel rendelkezı csoportja, illetıleg 
meghatározott alkalmazások számára; 

Hivatkozási szám E a beérkezett iratnak az eredeti száma, amelyen a küldı a 
küldeményt nyilvántartja; 

Hozzáférési 
jogosultság 

E meghatározza, hogy egy felhasználó a szervezeti hierarchiában 
elfoglalt helye szerint hol élhet a részére megadott funkciókkal, 
szerepkörökkel; 

Idıbélyegzési rend A olyan szabálygyőjtemény, amelyben egy szolgáltató, igénybe vevı 
vagy más személy (szervezet) valamely idıbélyegzı 
felhasználásának feltételeit írja elı igénybe vevık valamely közös 
biztonsági követelményekkel rendelkezı csoportja, illetıleg 
meghatározott alkalmazások számára; 

Idıbélyegzés A a szolgáltató az elektronikusan aláírt elektronikus 
dokumentumhoz idıbélyegzıt kapcsol; 

Idıbélyegzı A elektronikus dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt vagy 
azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amely igazolja, hogy az 
elektronikus dokumentum az idıbélyegzı elhelyezésének 
idıpontjában változatlan formában létezett; 

Iktatás K az irat nyilvántartásba vétele, iktatószámmal történı ellátása az 
érkeztetést vagy a keletkezést követıen az iktatókönyvben, az 
iraton és az elıadói íven; 



Iktatókönyv K olyan nem selejtezhetı, hitelesített iratkezelési segédeszköz, 
amelyben az iratok iktatása történik; 

Iktatószám K olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja 
el az iktatandó iratot; 

Informatikai 
célrendszer 

F a hatóság által elektronikus ügyintézés nyújtása céljából 
igénybevett informatikai eszközök (szoftver és hardver eszközök) 
összessége, amelyek a közigazgatási hatósági eljárásban az 
ügyféllel vagy más hatósággal kapcsolatot tartanak, vagy amelyek 
a közigazgatási hatósági üggyel kapcsolatos adatot kezelnek; 

Interaktív 
szolgáltatások 

C az egyszerő tájékoztatáson túlmenı olyan szolgáltatások, letölthetı 
őrlapok, keresırendszerek, tematikus tájékoztatók, amelyek csak 
az ügyfél aktivitását igénylik, a szolgáltatást nyújtó szerv által 
elıkészített dokumentumok alapján; 

Internetes 
ügyfélszolgálat 

C az elektronikus közigazgatási ügyfél-tájékoztatás és szolgáltatások 
igénybevételét lehetıvé tevı, az ügyintézési lehetıségekrıl 
tájékoztatást nyújtó nyilvános internetes felület; 

Irat T valamely szerv mőködése vagy személy tevékenysége során 
keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendı 
rögzített információ, adat-együttes, amely megjelenhet papíron, 
mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más 
adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, 
mozgókép vagy bármely más formában lévı információ vagy ezek 
kombinációja; 

Iratkezelés T az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a 
selejtezhetıség szempontjából történı válogatását, segédletekkel 
való ellátását, szakszerő és biztonságos megırzését, használatra 
bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen 
magába foglaló tevékenység; 

Iratkezelési 
Szabályzat 

B a szerv írásbeli ügyintézésére vonatkozó szabályok összessége, 
amely a szerv szervezeti és mőködési szabályzata 
figyelembevételével készül, s amelynek mellékletét képezi az 
irattári terv; 

Iratkezelési szoftver J az iratkezelési rendszer mőködését támogató, iktatási funkcióval 
rendelkezı számítástechnikai program vagy programok egymást 
funkcionálisan kiegészítı rendszere; 

Iratkezelı E az ügyiratok kezelésével megbízott személy; 
Iratkölcsönzés K az irat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása az irattárból; 
Irattá nyilvánítás J az az egyedi eljárás, amely során manuálisan vagy elıre 

meghatározott szabályok alapján automatikusan az adott 
papíralapú vagy elektronikus dokumentumot az adott szervezet 
mőködése szempontjából lényegesnek minısítenek, 
és ezért nyilvántartását és a vele kapcsolatos mőveletek nyomon 
követését rendelik el; 

Irattár T az irattári anyag szakszerő és biztonságos ırzése, valamint 
kezelésének biztosítása céljából létrehozott és mőködtetett fizikai, 
illetve elektronikus tárolóhely; 

Irattárba helyezés K az ügyirat irattári tételszámmal történı ellátása és irattárban 
történı dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása 
az irattárnak az ügyintézés befejezését követı vagy annak 
felfüggesztése alatti átmeneti idıre; 

Irattári anyag T rendeltetésszerően a szervnél maradó, tartalmuk miatt átmeneti 
vagy végleges megırzést igénylı, szervesen összetartozó iratok 
összessége; 



Irattári terv T a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetıség szempontjából 
történı válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári 
anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben 
iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és 
hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésében 
sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhetı irattári tételekbe 
tartozó iratok ügyviteli célú megırzésének idıtartamát, továbbá a 
nem selejtezhetı iratok levéltárba adásának határidejét; 

Irattári tétel K az iratképzı szerv vagy személy ügykörének és szervezetének 
megfelelıen kialakított legkisebb - egyéni irattári ırzési idıvel 
rendelkezı - irattári egység, amelybe több egyedi ügy iratai 
tartozhatnak; 

Irattári tételszám K az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és 
iratfajtába sorolását, selejtezhetıség szerinti csoportosítását 
meghatározó kód; 

Irattári tételszámmal 
való ellátás 

J az ügyiratnak az irattári tervbe, mint elsıdleges besorolási 
sémába való besorolása; 

Irattározás B az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szerv a 
mőködése során keletkezı és hozzá kerülı, rendeltetésszerően 
hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését 
és ırzését végzi; 

Kapcsolatos szám B ugyanazon iratképzı valamely másik ügyiratának száma, amely 
ügyiratnak tárgya, illetve annak ismerete közvetve segítséget 
nyújt a kérdéses ügy elintézéséhez; 

Képi megfelelés H az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely biztosítja a 
papíralapú dokumentum - joghatás kiváltása szempontjából 
lényeges - tartalmi és formai elemeinek megismerhetıségét; 

Kézbesítés K a küldeménynek kézbesítı szervezet, személy, adatátviteli eszköz 
útján történı eljuttatása a címzetthez; 

Kezelési feljegyzések K az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelınek 
szóló vezetıi vagy ügyintézıi utasítások; 

Kiadmány B a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult 
részérıl hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat; 

Kiadmányozás 
(kiadványozás) 

B a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet 
jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetıségének 
engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részérıl („K” 
betőjellel); 

Kiadmányozó B a szerv/szervezet vezetıje részérıl kiadmányozási joggal 
felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe 
tartozik a kiadmány aláírása; 

Kijelölt tanúsító 
szervezet 

G olyan szervezet, amely megfelelıség értékelési eljárásban tanúsító 
tevékenység végzésére jogosult a közfeladatot ellátó szerveknél 
alkalmazható iratkezelési szoftverek tekintetében a - közfeladatot 
ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek 
megfelelıségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 
szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet - 2. melléklet 
szerinti kijelölési okiratban foglaltak szerint; 

Közfeladatot ellátó 
szerv 

T az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és 
személy; 

Közirat T a keletkezés idejétıl és az ırzés helyétıl függetlenül minden olyan 
irat, amely a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik 
vagy tartozott; 

Közlevéltár 
illetékessége 
(illetékességi köre) 

T a maradandó értékő irattári anyagnak az a köre, amelyre 
vonatkozóan törvény közlevéltárba adási kötelezettséget ír elı, s 
amelyet az adott közlevéltár törvény rendelkezése, illetve 
fenntartójának döntése alapján köteles átvenni; 



Közlevéltár T a nem selejtezhetı köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat 
– ideértve a tudományos és igazgatási feladatokat is - végzı, 
közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár; 

Központi irattár K a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári 
anyagának selejtezés vagy levéltárba adás elıtti ırzésére szolgáló 
irattár; 

Küldemény bontása K az érkezett küldemény biztonsági ellenırzése, felnyitása, 
olvashatóvá tétele; 

Küldemény K az irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a 
hozzá tartozó listán címzéssel láttak el; 

Láttamozás B az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, 
véleményezését (javítását, tudomásul vételét, jóváhagyását) 
biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt helyettesítı 
számítástechnikai mővelet; 

Lenyomat A olyan meghatározott hosszúságú, az elektronikus dokumentumhoz 
rendelt bitsorozat, amelynek képzése során a használt eljárás 
(lenyomatképzı eljárás) a képzés idıpontjában teljesíti a következı 
feltételeket: 
a) a képzett lenyomat egyértelmően származtatható az adott 
elektronikus dokumentumból; 
b) a képzett lenyomatból az elvárható biztonsági szinten belül nem 
lehetséges az elektronikus dokumentum tartalmának 
meghatározása vagy a tartalomra történı következtetés; 
c) a képzett lenyomat alapján az elvárható biztonsági szinten 
belül nem lehetséges olyan elektronikus dokumentum utólagos 
létrehozatala, amelyre alkalmazva a lenyomatképzı eljárás 
eredményeképp az adott lenyomat keletkezik; 

Levéltár T a maradandó értékő iratok tartós megırzésének, levéltári 
feldolgozásának és rendeltetésszerő használatának biztosítása 
céljából létesített intézmény; 

Levéltárba adás K a lejárt helyben ırzési idejő, maradandó értékő iratok teljes és 
lezárt évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak; 

Levéltári anyag T az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak 
levéltárban ırzött maradandó értékő része, valamint a védetté 
nyilvánított maradandó értékő magánirat; 

Levéltári győjtıkör T a maradandó értékő, köziratnak nem minısülı irattári anyagnak, 
ha arra vonatkozóan törvény közlevéltárba adási, illetve a 
levéltárfenntartó levéltárba adási kötelezettséget nem ír elı, 
továbbá a természetes személyek maradandó értékő iratainak az a 
köre, amelyet az adott levéltár az ırizetében lévı levéltári anyag 
forrásértékének gazdagítása céljából győjt (ajándékként elfogad 
vagy megvásárol); 

Levéltári kutatás T a levéltári anyag tanulmányozása, abból adatok kigyőjtése 
tudományos vagy más cél érdekében; 

Magánirat T a nem közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó, valamint 
a természetes személyek tulajdonában lévı irat; 

Maradandó értékő 
irat: 

T a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, tudományos, mővelıdési, mőszaki vagy egyéb 
szempontból jelentıs, a történelmi múlt kutatásához, 
megismeréséhez, megértéséhez, illetıleg a közfeladatok folyamatos 
ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez 
nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak részlegesen 
megismerhetı adatot tartalmazó irat; 

Másodlat K az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az elsı példánnyal 
azonos módon hitelesítettek; 



Másolat K az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhő formában, utólag 
készült egyszerő (nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési 
záradékkal ellátott) irat; 

Másolatkészítı 
rendszer 

H a másolatkészítés során alkalmazott hardver, szoftver, valamint 
ezek együttese; 

Megsemmisítés K a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ 
helyreállításának lehetıségét kizáró módon történı 
hozzáférhetetlenné tétele, törlése; 

Mellékelt irat K az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérı irattól 
- elválasztható; 

Melléklet K valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítı része, amely 
elválaszthatatlan attól; 

Metaadat J strukturált vagy félig strukturált információ, amely lehetıvé teszi 
iratok létrehozását, kezelését és használatát hosszabb idın át 
azon tartományokon belül, amelyekben létrehozására sor került; 

Minısített 
elektronikus aláírás 

A olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az 
aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és 
amelynek hitelesítése céljából minısített tanúsítványt bocsátottak 
ki; 

Minısített hitelesítés 
szolgáltató 

A az e törvény szabályai szerint nyilvántartásba vett, minısített 
tanúsítványt a nyilvánosság számára kibocsátó hitelesítés-
szolgáltató; 

Minısített tanúsítvány A a törvény 2. számú mellékletében foglalt követelményeknek 
megfelelı olyan tanúsítvány, melyet minısített szolgáltató 
bocsátott ki; 

Mutatózás B a nyilvántartási munkának az iktatást követı szakasza, célja: az 
irat iktatószámának megállapítása a visszakeresésnél; 

Naplózás K az elektronikus iratkezelési rendszerben, a kezelt 
adatállományokban bekövetkezett események teljes körének 
regisztrálása; 

Nyilvános 
magánlevéltár 

T a természetes személy, valamint a nem közfeladatot ellátó szerv 
tulajdonában vagy birtokában lévı maradandó értékő iratok tartós 
megırzésére létesített olyan intézmény, amely megfelel a 30. § (2) 
bekezdésében foglalt követelményeknek; 

Papíralapú 
dokumentum 

H a papíron rögzített minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, 
tervrajz, vázlat, kép vagy más adat, amely bármely eszköz 
felhasználásával és bármely eljárással keletkezett; 

Papíralapú közokirat H papíralapú dokumentumba foglalt, a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény 195. § (1) bekezdése szerinti közokirat; 

Raktári egység E a levéltári anyagnak a raktári rendszerezés, illetve rendezés vagy 
tagolás során kialakított része, a raktári épületnek és 
helyiségnek, valamint a tárolás eszközeinek megfelelıen; 

Selejtezés K a lejárt megırzési határidejő iratok kiemelése az irattári anyagból 
és megsemmisítésre történı elıkészítése; 

Személyes adat T a személyes adat, valamint a személyes adatok kezelésével 
összefüggı fogalmak értelmezésére a személyes adatok védelmérıl 
és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény (a továbbiakban: Avtv.) rendelkezései az irányadóak; 

Szerelés K ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok (elı- és 
utóiratok) végleges jellegő összekapcsolása, amelyet az 
iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell; 

Szerv T jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet; 

Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat 

B a szerv tevékenységének alapdokumentuma, amely rögzíti a szerv, 
azon belül a szervezeti egység feladatait és a feladatokhoz rendelt 
hatásköröket; 



Szignálás K az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintézı 
személy kijelölése, az elintézési határidı és a feladat 
meghatározása; 

Szolgáltató A elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó 
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 
szervezet; 

Tanúsítás G olyan eljárás, amely alapján egy független, hatósági 
jogosítványokkal nem rendelkezı, e rendelet alapján kijelölt 
szervezet tanúsítványban igazolja, hogy egy iratkezelési szoftver 
megfelel a külön jogszabályban elıírt követelményeknek; 

Tanúsítvány A a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott igazolás, amely az 
aláírás-ellenırzı adatot a 9. § (3), illetıleg (4) bekezdése szerint 
egy meghatározott személyhez kapcsolja, és igazolja e személy 
személyazonosságát vagy valamely más tény fennállását, ideértve 
a hatósági (hivatali) jelleget; 

Tartalmi megfelelés H az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely szerint az - a 
hozzá kapcsolódó metaadatokkal együttesen - biztosítja a 
papíralapú dokumentum - a jog- hatás kiváltása szempontjából 
lényeges - tartalmi elemeinek megismerhetıségét, de nem 
biztosítja a képi megfelelést; 

Továbbítás K az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési 
ponttól a másikhoz, amely elektronikusan tárolt irat esetén 
megvalósulhat az irathoz való hozzáférés lehetıségének 
biztosításával is; 

Ügyfélkapu C az az eszköz, amely biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg 
azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a 
központi rendszer útján az elektronikus ügyintézést, illetve 
elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel; 

Ügyintézés B valamely szerv vagy személy mőködésével, illetve 
tevékenységével kapcsolatban keletkezı ügyek ellátása, az 
eközben felmerülı tartalmi (érdemi), formai (alaki) kezelési, 
szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége; 

Ügyintézı K az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy elıadója, aki az ügyet 
döntésre elıkészíti; 

Ügyirat K egy ügyben keletkezett valamennyi irat; 
Ügyiratdarab B az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének valamely, egy-

egy fázisában keletkezett iratokat tartalmazza; 
Ügykör K a szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 

meghatározott csoportja; 

Ügyvitel B a szerv folyamatos mőködésének alapja, az ügyintézés egymás 
utáni résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve 
összessége, amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit, a 
szolgáltatások teljesítését foglalja magában; 

Vegyes ügyirat J papíralapú és elektronikus iratokat egyaránt tartalmazó ügyirat. 
 

  



J E L Z É S E K 

 

T a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi 
LXVI. törvény, 

K a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. ren- delet, 

B a helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 38/1998. (IX. 4.) BM 
rendelet (hatályon kívül lett helyezve), 

E Jogi normában nem szereplı, kizárólag e szabályzatban megjelenı fogalom, 

A az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, 

C a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény, 

D az  elektronikus  ügyintézési  eljárásban  alkalmazható  dokumentumok  részletes  technikai  
szabályairól  szóló 

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet, 

H a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történı másolat készítésének 
szabályairól szóló 13/2005. (X. 

27.) IHM rendelet, 

F az elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı informatikai rendszerek biztonságáról, 
együttmőködési képességérıl 

és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet, 

G közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelıségét tanúsító 
szervezetek kijelö- lésének részletes szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet, 

J a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben 
támasztott követelményekrıl szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet, 

I E-kormányzati értelmezı kisszótár. 

2.1 Jogszabály hivatkozások 
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelmérıl 

193/2005. (I. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı 
informatikai rendszerek biztonságáról, együttmőködési képességérıl és egységes 
használatáról 

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható 
dokumentumok részletes technikai szabályairól 

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton 
történı másolat készítésének szabályairól 



335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeirıl 

24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél 
alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrıl 

2.2 Alkalmazás entitások 
 

Entitás Leírás 

A Adatlap A kimenı iratokhoz kapcsolható ’A’ adatlap (önkormányzati 
statisztika készítéséhez). 

Ágazati besorolás Az irattári tételek fıcsoportja. 

Aláírások Az irathoz tartozó egyéb aláírások. 

Címjegyzék Az ügyfelek, partnerek nyilvántartása. Segítséget nyújt a címzettek, 
küldık, ügyfelek megadásában. 

Címzett A küldemény címzettje. 

Elektronikus 
irattartalom 

Az elektronikus iratok adattartalma (lényegében maga az 
elektronikus irat). 

Elszámoltatási 
jegyzıkönyv 

A személyek elszámoltatásakor készült jegyzıkönyveket tárolja. 

Érkeztetési hely A küldemények érkeztetésének helye. Alapértelmezésben mindig van 
egy, de több is lehet. 

Iktatókönyv Az iratok iktatására használt, azok csoportosítását, rendszerezését 
lehetıvé tevı egység. 

Irat Iktatott kimenı vagy bejövı papír alapú vagy elektronikus irat. 

Irattári terv Az irattári tételeket, azok beállításait tartalmazó, idıben 
meghatározott hatáskörő rendezési elv. 

Irattári tétel Az iratok irattári tárolására, kezelésére alkalmazott kategorizálás. 

Szerepkör A felhasználók jogosultságát meghatározó beállításokat tartalmazza. 

Szervezeti egység Az iratkezelı szoftvert használó szervezet egységei, alegységei. 

Tárgyszó Az iratok, ügyiratok kategorizálására szolgáló tárgyszavak. 

Település Település-lista a címek megadásának megkönnyítése érdekében. 

Ügyirat Az iratok iktatására szolgáló egység (fıszám). 

Ügyirat darab Az ügyiraton belül az iratok szabad rendszerezésére használható 
egység. 

Várólista Az iratok, ügyiratok, irattári tételek és egyéb, személyeknek átadható 
egységek tárolására, állapotuk meghatározására szolgáló listák. 

Várólista elem A várólistában lévı bármilyen tétel (irat, ügyirat, irattári tétel stb.) 

  



2.3 Mezık 

2.3.1 A Adatlap 
 

2.3.2 Ágazati besorolás 
Mezı Magyarázat 

Intézési határidı (napok 
száma) 

Alapértelmezett elintézési határidı (iktatáskor állítódik be az 
érkeztetés dátumához képest) 

Kód Az ágazati besorolás azonosítására használandó kód. 

Megjegyzés   

Név Az ágazati besorolás szöveges megnevezése. 

Ügykör max. 
Az ágazati besorolásba tartozó irattári tételszámok maximális 
ügykörszáma. Ebben az ágazati besorolásban csak a min. és max. 
értékek közötti irattári tételszám hozható létre. 

Ügykör min. 
Az ágazati besorolásba tartozó irattári tételszámok induló 
ügykörszáma. Ebben az ágazati besorolásban csak a min. és max. 
értékek közötti irattári tételszám hozható létre. 

 

2.3.3 Aláírások 
Mezı Magyarázat 

Egyéb aláírás dátuma   

Egyéb aláíró Egyéb aláíró személy. 

Megjegyzés   

 

2.3.4 Címjegyzék 
Név Leírás 

Adószám A személy vagy szervezet adószáma 

Anyja neve A személy anyjának  

Cég?   

Egyéb azonosító 
Egyéb azonosításra használható adat. A rendszert használó szervezet 
működésétől és azonosítási módjától függően töltendő. 

E-mail Elektronikus levélcím 

Irányítószám A lakcímhez tartozó irányítószám 

Kapcsolat tartó   

Kategória   

Megjegyzés   

Név A személy neve  

Személyi sz. A személy személyi száma 

Szül. név Születési név 

Tel Telefonszám  

Település A lakcímhez tartozó település 

titulus pl. dr., ifj., id. stb. 

Utca házsz.  A lakcímhez tartozó utca és házszám 

 



2.3.5 Címzett 
Név Leírás 

Címzett neve, címe A címzett neve, címe szövegesen. 

Elektronikus-e 
 

Email cím A címzett elektronikus levélcíme. 

Felhasználó Belső címzett esetén a címzett személy. 

Irányítószám A címzetthez tartozó irányítószám  

Irat   

Megjegyzés   

Szervezeti egység Belső címzett esetén a címzett szervezeti egység. 

Ügyfél Címzett a címjegyzékből. 

 

2.3.6 Elektronikus irattartalom 
Név Leírás 

Állomány Tallózza ki a feltölteni kívánt fájlt! 

Eredeti név:   

Irat 
 

Létrehozva   

Megjegyzés   

Név   

Sablon Ez alapján a sablon alapján készült a dokumentum 

Tárolt név   

Zárolt-e   

 

2.3.7 Elszámoltatási jegyzıkönyv 
Név Leírás 

Felhasználó Ehhez a felhasználóhoz tartozik a jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyv Elszámoltatási jegyzőkönyv 

Megjegyzés   

Név   

 

2.3.8 Érkeztetési hely 
Név Leírás 

Azonosító Érkeztetési hely azonosító (amely belekerül az érkeztetési azonosítóba) 

Email cím 
Amennyiben az érkeztetési hely elektronikusan is fogad küldeményeket, azon 
elektronikus levélcím, melyen a küldeményeket fogadja. 

Következő érkeztetési azonosító   

Megjegyzés   

Név Az érkeztetési hely megnevezése. 

POP3 felhasználói név POP3 szerver felhasználói neve 

POP3 Jelszó POP3 szerverhez tartozó jelszó 

POP3 szerver POP3 szerver címe 

 



2.3.9 Iktatókönyv 
Név Leírás 

Aktuális főszám   

Archivált állomány Az iktatókönyv zárása után ide kerül a kiexportált és aláírt iktatókönyv mentése 

Egyedi azonosító Iktatókönyv egyedi azonosítási lehetőség. 

Év Az iktatókönyv éve. 

Hatósági statba? Beleszámítson-e a hatósági statisztikába az ebbe az iktatókönyvbe iktatott irat? 

Kezdő sorszám Kezdő iktatószám. Alapértelmezésben 1. 

Max. sorszám 
Maximális iktató sorszám. Ennél magasabb főszám nem iktatható az 
iktatókönyvbe. 

Megjegyzés   

Név Az iktatókönyv szöveges elnevezése. 

Sorszám 
Az iktatókönyv sorszáma. Évente 1-el kezdődő, automatikusan növekvő, éven 
belül egyedi sorszám, mely az iktatókönyvet egyértelműen azonosítja. 

Település   

 

2.3.10 Irat 
Név Leírás 

Adathordozó típusa Az irat adathordozójának típusa. 

Ágazati jel Az irat ágazati besorolása. 

Alszám   

Átadó Az iratot irattárba adó személy, amennyiben az irat irattárba került. 

Átvevő Az iratot irattárba vevő személy, amennyiben az irat irattárba került. 

Beérkezés időpontja Az irat beérkezésének vagy létrehozásának időpontja. 

Beérkezés módja Megmutatja, milyen csatornán vagy módon érkezett az irat. 

Bontás időpontja A küldemény bontásának időpontja (ha az eltér az érkeztetéstől). 

Bontással kapcsolatos megjegyzés   

Elintézés időpontja Ha az irat elintézettnek nyilvánítható, adja meg az elintézés időpontját. 

E-mail   

Érkeztetési azonosító Ha a mező üres, az irat még nincs érkeztetve. 

Érkeztető Az iratot érkeztető személy. 

Expediálás időpontja Az irat kiküldésének (postázásának) időpontja. 

Expediálás módja Az irat kiküldésének (postázásának) módja. 

Expediálásra kijelölt user Az irat kiküldését meghatározó felhasználó. 

Expediáló Az irat kiküldését (postázását) végző személy. 

Felelős Az iratért felelős személy. 

Hiányos küldemény   

Hivatalon belüli címzett   

időpont   

Ikon   

Iktatás időpontja   

Iktatás státusa   

Iktató Az iratot iktató személy. 

Iktatószám Teljes iktatószám. Ha üres, az irat még nincs iktatva. 



Import adatok 
Amennyiben az elektronikus irat importálás során került a rendszerbe, az eredeti 
importált adatok itt találhatóak. 

Intézési hat. napok   

Intézési határidő 
Az irat intézési határideje. Alapértelmezésben az érkeztetéshez képest 30 nap, de 
az irat iktatásakor az irattári tétel ágazati besorolásának beállítása határozza meg 
(amennyiben van ilyen beállítás érték). 

Irat helye Az  irat jelenlegi helye. (szervezeti egység - felhasználó) 

Irat iránya   

Irat tárgya 
Az irat tárgya. A mező értéke alapértelmezésben automatikusan átmásolódik az 
Irat típusa mezőből. 

Irat típusa 
Szabadon bővíthető megnevezés az irat jellegére. Amit itt kiválaszt, az 
automatikusan átmásolódik a tárgy mezőbe, ha az üres. 

Irattárba vétel időpontja Az irat irattárba vételének időpontja elektronikus irat esetén. 

Irattárba helyezés időpontja   

Irattári tételszám   

Kézbesítés prioritása   

Kézbesítés prioritása A küldemény sürgőssége. 

Kezelési feljegyzések Amennyiben az iratot különleges módon kell kezelni. 

Kiadmányozás dátuma Az irat kiadmányozásának időpontja. 

Kiadmányozó Az iratot kiadmányozó személy. 

Kijelölt ügyirat Iktatáskor ebbe az ügyiratba fog belekerülni az irat 

Kockázatos küldemény   

Küldemény bontója A küldemény bontását végző személy. 

Küldő adatai A küldemény küldője 

Küldő felhasználó Az a felhasználó, aki a küldeményt küldte 

Küldő iktatószáma 
Amennyiben a küldő szervezet saját iktatószámot adott az iratnak, azt ebbe a 
mezőbe rögzítheti. 

Küldő neve, címe 
Az iratot beküldő személy vagy szervezet (nem feltétlenül azonos az ügyféllel). 
Keresse meg a címjegyzékből, vagy vegyen fel új címet. 

Küldő szervezeti egység Az a szervezeti egység, ahonnan a küldemény érkezett 

Küldő/Címzett   

Megjegyzés Egyéb információk. 

Megnyitható e-mail   

Mellékletek száma Az irathoz mellékelt egyéb dokumentumok mennyisége. 

Nem kell iktatni   

Osztályra szignálás időpontja   

Osztályra szignáló   

Személy Az a személy, akinél az irat van. 

Személy   

Szervezeti egység   

Szervezeti egység   

Szignálás időpontja   

Szignáló   

Sztornó   

Tárgysegéd   

Ügyazonosító Amennyiben az információ ügykezelő rendszerből érkezik 

Ügyfél   

Ügyfél   



Ügyintéző   

Ügyirat   

Ügyirat darab   

Ügykezelő rendszer azonosítója amennyiben az információ ügykezelő rendszerből érkezik 

Válasz kért módja Ha a küldő külön kikötötte, hogy milyen módon kéri a választ. 

Véglegesített-e   

Vonalkód Olvassa be a vonalkódot a vonalkód-olvasóval. 

 

2.3.11 Irattári terv 
Név Leírás 

Érvényesség kezdete Ettől kezdve lép életbe az irattári terv 

Érvényesség vége Ettől kezdve nincs érvényben a  

Megjegyzés   

Név   

 

2.3.12 Irattári tétel 
Név Leírás 

Ágazati jel   

Ellenőr   

Évszám 
Egy adott irattári tétel egy évre vonatkozik. Így évenként külön irattári tétel 
bejegyzések jönnek létre ugyanazon irattári tételszámmal ellátva. 

Felhasználó 
Automatikusan az itt beállított személy lesz az ügyintézője az ebbe a tételbe 
sorolt iratnak. 

Felülvizsgálat ideje   

Felülvizsgálati megjegyzés   

Felülvizsgáló   

Felülvizsgálva   

Iktatás ideje Iktatás idejének meghatározása 

Irattárba vevő   

Irattári terv Ehhez az irattári tervhez tartozik az irattári tétel 

Irattári tételszám Az irattári tétel számkódja. 

Levéltárazási beállítás   

Levéltárba adás időpontja   

Levéltárba adó   

Megjegyzés   

Megnevezés Az irattári tétel szöveges neve. 

Selejtezés időpontja   

Selejtezhetőségi idő   

Selejtezhetőségi kód   

Selejtező   

Sorszám   

Szervezeti egység 
Automatikusan az itt beállított szervezeti egység lesz a szervezeti egysége az 
ebbe a tételbe sorolt iratnak. 

Szignálás köteles Az irat szignálás köteles-e 

Ügykör   

 



 

2.3.13 Szerepkör 
Név Leírás 

Megjegyzés   

Név   

Szülő szerepkör   

 

2.3.14 Szervezeti egység 
Név Leírás 

Cím A szervezeti egység postai címe 

Érkeztetési hely 

Amennyiben ebben a szervezeti egységben érkeztetési hely is működik, azt be 
kell itt állítani. Az ebbe az egységbe tartozó felhasználók által érkeztetett iratok 
az itt beállított érkeztetési hely érkeztetési azonosítóját kapják meg, és eszerint 
sorszámozódnak. 

Fölérendelt szervezeti egység 
A szervezeti egység felettes szervezeti egysége. Ez a mező biztosítja a 
strukturális felépítést. Egy szervezeti egységnek csak egy fölérendelt egysége 
lehet. A főosztály (legfelső szervezeti egység) kivételével ez a mező kötelező. 

Iktatási hely azon. 

A szervezeti egység iktatási hely azonosítója, mely egy tetszőleges számérték 
lehet. Amennyiben az iktatószámban szerepeltetni kell az iktatási hely 
azonosítóját (iktatókönyv beállítás), akkor ezt be kell állítani. Ebben az esetben 
az ebbe a szervezeti egységbe tartozó iktatókönyvekbe történő iktatáskor ez az 
azonosító fog az iktatószámba kerülni, mint iktatási hely azonosító. 

Központi irattár-e 
Ez a szervezeti egység központi irattár-e. Amennyiben igen, az ide átadott 
ügyiratokat a rendszer automatikusan ellátja az irattárazási információkkal. 

Megjegyzés   

Név A szervezeti egység (osztály) teljes hivatalos neve 

Tel Központi telefonszám 

Vezető A szervezeti egység felelős vezető személye. 

 

2.3.15 Tárgyszó 
Név Leírás 

Megjegyzés   

Név   

 

2.3.16 Település 
Név Leírás 

Irányítószám   

Megjegyzés   

Név   

 

 

 



2.3.17 Ügyirat 
Név Leírás 

Adathordozó típusa   

Ágazati besorolás 
A kiválasztott ágazati besorolásba tartozó irattári tételek fognak megjelenni 
az Irattári tétel mezőben. 

Átadó   

Átmeneti irattárba helyezés időpontja   

Átmeneti irattárba helyező Az átmeneti irattárba helyező személy (amennyiben átmeneti irattárban van) 

Átvevő Irattárba vevő személy 

Elintézés időpontja 
Az ügyirat elintézésének időpontja. Ha üres, az ügyirat még nincs elintézve. 
Értéke nem módosítható. Beállításához használja az Elintézés műveletet. 

Ellenőr   

Előirat iktatószám   

Előirat iktatószáma Egy másik ügyirat, mely ennek az ügyiratnak az előzménye. 

Felelős   

Felülvizsgálat eredménye   

Felülvizsgálati megjegyzés A felülvizsgálat során felmerülő megjegyzések 

Figyelmeztetési határidő 
Amennyiben ezt az ügyiratot bizonyos idő után újra elő kell venni 
valamilyen okból (felülvizsgálat, határidő), állítson be neki figyelmeztetési 
dátumot. 

Figyelmeztetési határidő megjegyzés 
Ha adott meg figyelmeztetési határidőt, itt megadhatja annak okát, vagy a 
határidőkor elvégzendő feladatokat. 

Főszám   

Gyűjtő stílusú?   

Ikon   

Iktatás időpontja   

Iktató   

Iktatókönyv   

Iktatószám Az ügyirat iktatószáma (főszám). 

Import adatok   

Intézés módja Az elintézéssel kapcsolatos egyéb információk, instrukciók az ügyintézőnek. 

Intézési határidő 

Az a határidő, amikorra az ügyet el kell intézni. Alapértelmezésben iktatás 
során a kiválasztott irattári tétel ágazati besorolásának beállításai alapján az 
érkeztetés dátumához képest állítódik be. Amennyiben nincs ilyen beállítás, 
alapértelmezésben 30 nap. 

Intézési határidő napok   

Irattárba helyezés időpontja   

Irattári tételszám Ha a mező üres, előbb válasszon ágazati besorolást. 

Levéltárazási folyamat E folyamat során lett ügyirat levéltárba adva 

Levéltárba adás időpontja   

Levéltárba adhatás időpontja   

Levéltári átvevő   

Levéltárnak átadó   

Lezárt   

Megjegyzés   

Osztályra szignálás ideje   



Osztályra szignáló   

Selejtezés időpontja   

Selejtezési folyamat   

Selejtezhetőség időpontja   

Selejtező   

Személy Az a személy, akinél az ügyirat van. 

Szervezeti egység 
Az ügyirat elintézésével megbízott szervezeti egység. Az Ügyintéző mező 
listájában csak az itt kiválasztott szervezeti egységbe tartozó személyek 
jelennek meg. 

Szignálás időpontja   

Szignáló   

Sztornó   

Tárgysegéd 
Szabadon bővíthető, az ügyiratot lehet kategorizálni vele. A kiválasztott 
tárgyszóból és az ügyfélből a program automatikusan összeállítja az ügyirat 
tárgyát. 

Utóirat   

Utóirat iktatószáma 
Ha van értéke, ez az ügyirat előzménye az utóiratnak. A mező nem 
módosítható, a program automatikusan állítja be, amikor az utóiratnak 
előiratot választ. 

Ügyfél   

Ügyfél felhasználó   

Ügyfél neve, címe Az ügyirat ügyfele. 

Ügyfél szervezeti egység   

Ügyintéző 
Az ügy elintézésével megbízott személy. Ha nem találja a keresett személyt, 
válasszon más osztályt. 

Ügyirat helye Az ügyirat jelenlegi helye (Szervezeti egység - felhasználó) 

Ügyirat tárgya 
Ha a mező üres, és van megadva tárgyszó és ügyfél, ezeket automatikusan 
bemásolja a program a tárgy mezőbe. 

Válasz kért módja   

Vonalkód   

 

2.3.18 Ügyirat darab 
Név Leírás 

Megjegyzés   

Név Az ügyirat darab neve 

Ügyirat Ehhez az ügyirathoz tartozik 

Ügyirat darab azonosító Az ügyirat darab egyedi azonosítója ügyiraton belül 

Ügyirat darab lezárási ideje 
Az ügyirat darab lezárásának időpontja. Innentől nem vehető fel bele több 
ügyirat. 

Ügyirat darab név   

 

2.3.19 Várólista 
Név Leírás 

Megjegyzés   

Név   

Tipus   

 



2.3.20 Várólista elem 
Név Leírás 

Entitás kód   

Határidő   

Megjegyzés   

Név   

Példány ID   

Példány tulajdonosa   

Várólista   

 

2.4 Nézetek 
Nézet neve Entitás Magyarázat 
Aktív selejtezési folyamatok Selejtezési 

folyamat 
Végrehajtásra váró selejtezési 
folyamatok 

Aktív levéltárazási folyamatok Levéltárba adási 
folyamat 

Végrehajtásra váró levéltárazási 
folyamatok listája 

Expediálásra várók Irat Azok az expediálásra váró iratok, 
melyeket az adott felhasználónak kell 
expediálnia 

Érkeztetési helyek Érkeztetési hely A rendszerben létrehozott összes 
érkeztetési hely 

Inaktív iktatókönyvek Iktatókönyv Lezárt iktatókönyvek 
Korábbi kölcsönzések Kölcsönzés Azokat a kölcsönzési folyamatokat 

listázza, amelyeket elutasítottak, vagy 
amelyek befejezettek. 

Átmeneti irattárban lévı 
ügyiratok 

Ügyirat Az átmeneti irattárban lévı ügyiratok 
listája 

Aktív kölcsönzések Kölcsönzés Azokat a kölcsönzéseket listázza, 
amelyek folyamatban vannak (kölcsönzés 
alatt). 

Sablonok Sablon A rendszerben rögzített sablonok 
Munkapéldányok Irat Elérhetı munkapéldányok listája 
Inaktív címek Címjegyzék A szervezet partnereinek, ügyfeleinek 

már nem használt (inaktivált) 
címjegyzéke 

Ágazati besorolások Ágazati besorolás A szervezet által használt ágazati 
besorolások 

Levéltárba adásra jelölt 
ügyiratok 

Ügyirat A felülvizsgálat során levéltárba adásra 
jelölt ügyiratok listája 

Irattári tervek Irattári terv A rendszerben található irattári tervek 
listája 

Szervezeti egységek Szervezeti egység A szervezet hierarchikus felépítése 
Szerepkörök Szerepkör A rendszerben étezı összes szerepkör 
Küldemények kézbesítés 
prioritása szerint 

Irat A küldeményeket kézbesítésük prioritása 
szerint rendezve listázza 

Felülvizsgálatra váró 
ügyiratok 

Ügyirat Felülvizsgálható ügyiratok 

Kölcsönzési kérelmek Kölcsönzés Azokat a kölcsönzéseket mutatja, melyek 
engedélyezésre várnak, elutasítottak 
vagy kiadásra várnak. 

Központi irattárban lévı 
ügyiratok 

Ügyirat Központi irattárba helyezett ügyiratok 
listája 

Selejtezési folyamatok Selejtezési 
folyamat 

A rendszerben rögzített összes selejtezési 
folyamat 

Levéltárba adási folyamatok Levéltárba adási 
folyamat 

A rendszerben rögzített összes 
levéltárazási folyamat listája 



Tévesen iktatott ügyiratok Ügyirat Tévesen iktatott ügyiratok listája 
Iktatatlan küldemények Irat Még be nem iktatott küldemények 
Kötegelt feladatok Kötegelt feladat A rendszer által létrehozott kötegelt 

feladatok listája 
Felülvizsgálható ügyiratok Ügyirat Felülvizsgálható ügyiratok 
Aktív iktatókönyvek Iktatókönyv Nyitott iktatókönyvek 
Nyitott ügyiratok Ügyirat Még el nem intézett és technikailag le 

nem zárt ügyiratok listája 
Selejtezésre jelölt ügyiratok Ügyirat A felülvizsgálat során selejtezésre jelölt 

ügyiratok listája 
Összes átadás Átadás A rendszerben rögzített összes irat 

átadás 
Nálam lévı ügyiratok Ügyirat Az adott (bejelentkezett) felhasználónál 

lévı ügyiratok listája 
Címjegyzék Címjegyzék A szervezet partnereinek, ügyfeleinek 

aktív címjegyzéke 
Mai átadások Átadás Az adott napon eddigi összes irat átadás 

2.5 Várólisták 
A várólisták célja, hogy segítsen rendszerezni munkáját, és megkönnyítse az iratok 
mozgását. Amikor egy iratot (vagy más egyéb átadható bejegyzést) egy személy egy 
másiknak ad át, a várólisták segítik ezeket a mőveleteket. 

2.5.1 Átvételre várók 
Itt találhatóak azok a bejegyzések, iratok, melyeket valaki átadott Önnek, és arra 
várnak, hogy Ön az átvételt igazolja a programon keresztül. 

Jelölje ki azokat az iratokat, melyeket szeretne átvenni. Egyszerre több sort is kijelölhet 
a CTRL vagy a SHIFT billentyők nyomva tartásával. 

Lehetısége van csoportosítani is a listát pl. átadó szerint. Ehhez fogja meg az egérrel a 
kívánt oszlop fejlécét, és dobja a fölötte lévı üres sávba. 

 

A kijelölteket az Átvétel gombra kattintva veheti át. Ha az átvettek tartalmaznak papír 
alapú iratokat, egy párbeszéd panel fog megjelenni. 



 

Ellenırizze, hogy minden, a listán szereplı iratot átvett. 

Az Elismervény nyomtatása jelölınégyzetet bejelölve átadás-átvételi jegyzıkönyvet 
nyomtathat. Az Átvétel gombra kattintva megtörténik a bejegyzések átvétele. 

Ha egy átadásra váró bejegyzésrıl úgy véli, tévesen adták át Önnek, a Visszautasít 
gombbal visszautasíthatja az átvételét. Ilyenkor a visszautasított bejegyzés visszakerül a 
küldıhöz. 

2.5.2 Folyamatban lévık 
Amikor egy bejegyzést átvesz, az automatikusan átkerül a folyamatban lévık közé, és 
egész addig ott lesz, amíg át nem adja valakinek. A folyamatban lévık lista tehát azt 
mutatja, mely iratokkal, bejegyzésekkel dolgozik éppen. 

2.5.3 Átadásra várók 
Ebben a listában találja azokat a bejegyzéseket, melyeket Ön átadott valakinek, de az 
illetı még nem igazolta vissza az átvételt (nem vette át a programban). 

Amennyiben valami tévesen került ebbe a listába, a Visszavonás gomb segítségével 
visszavonhatja, így az visszakerül az Ön folyamatban lévı bejegyzései közé. 

 



3 Kezdeti lépések 

3.1 Bejelentkezés a rendszerbe 
A rendszerbe való bejelentkezéshez az alábbi adatokra van szüksége: 

1. A rendszer internetes címe (URL), pl. dublin.eiktat.hu   

2. Az Ön felhasználóneve   

3. Az Ön felhasználói jelszava   

  

1. Indítsa el az Internet böngészı programot (Internet Explorer, vagy Firefox)   

2. Írja be a címsorba a rendszer URL-jét   

3. A bejelentkezési képernyın adja meg felhasználói nevét és jelszavát   

4. Amennyiben szeretné, hogy a késıbbiekben ezen a számítógépen a program 
automatikusan bejelentkezzen, jelölje be az Automatikus bejelentkeztetés 
jelölınégyzetet.   

5. Kattintson a Bejelentkezés gombra  

3.2 Beérkezı irat iktatása 

3.3 Kimenı irat iktatása 

3.4 Keresés 
A programban többféle módon kereshet meg egy bejegyzést, attól függıen, hogy éppen a 
program mely részében tartózkodik, illetve mit szeretne elvégezni. 

A rendszer alapvetıen két féleképpen mutat adatokat: listákban és őrlapokon. Ha csak 
meg szeretne keresni valamit, nyissa meg a megfelelı listát a bal oldali navigációs sáv 



segítségével. Ha épp valamilyen bejegyzést szerkeszt, és ahhoz kapcsolódóan szeretne 
valamit megkeresni, a keresı mezı lehet az Ön segítségére.

3.4.1 Keresés a listákon 
A program bal oldali fımenüjébıl érheti el a különbözı listákat. A fıablakban egy 
táblázat jelenik meg, melyen az alábbi lehetıségek érhetık el:

3.4.1.1 Lista szőrése 
1. A lista tetején lévı keresımezıbe írja be a keresendı szót. Nem szükséges teljes 

szót beírni, mivel a program szórészletre is keres. 

2. Kattintson a  (Keresés) ikonra. 

3.4.1.2 Nézet megváltoztatása
•  Ha nem találja a listában amit keres, elképzelhetı, hogy nem a megfelelı nézetet 

nyitotta meg. Válasszon nézetet a jobb felsı sarokban lévı Nézet listából. 

3.4.1.3 Lista rendezése 
• A lista rendezésének megváltoztatásához kattintson

nyíl fogja jelezni a rendezés irányát. 

• Újból a mezı nevére kattintva a rendezés megfordítható. 

3.4.1.4 Adatok csoportosítása
• Lehetısége van az adatok csoportosítására. Ehhez húzza annak a mezınek a 

fejlécét a lista fölötti fehér sávra, mely szerint csoportosítani szeretné az 
adatokat.  

3.4.1.5 Bejegyzés megnyitása
• Egy listaelemet megnyithat, ha duplán rákattint. Ekkor új ablakban meg fo

nyílni a bejegyzés őrlapja. 

• Ha a lista elıtt  ikon jelenik meg, arra kattintva további részleteket tekinthet 
meg a bejegyzésrıl.  

3.4.2  Keresés őrlap kitöltése közben
Vannak olyan adatok, melyek más adatokra hivatkoznak (pl. egy ügyirat őrlapon az 
ügyfél mezı az ügyfeleket tároló címjegyzékre mutat). Ezek esetén az alábbi kinézető 
mezı jelenik meg az őrlapon:

3.4.2.1 Keresés gépeléssel 
A mezıbe üres állapotban szabadon gépelhet. A program megpróbálja megtalálni Önnek 
azt a bejegyzést, amelynek neve
és lenyomja az ENTER billentyőt, a program listázza a találatokat. Használja a 
billentyőzeten a nyíl gombokat vagy kattintson az egérrel a kívánt elemre.

ével. Ha épp valamilyen bejegyzést szerkeszt, és ahhoz kapcsolódóan szeretne 
valamit megkeresni, a keresı mezı lehet az Ön segítségére. 

 
A program bal oldali fımenüjébıl érheti el a különbözı listákat. A fıablakban egy 

g, melyen az alábbi lehetıségek érhetık el: 

A lista tetején lévı keresımezıbe írja be a keresendı szót. Nem szükséges teljes 
szót beírni, mivel a program szórészletre is keres.  

(Keresés) ikonra.  

Nézet megváltoztatása 
találja a listában amit keres, elképzelhetı, hogy nem a megfelelı nézetet 

nyitotta meg. Válasszon nézetet a jobb felsı sarokban lévı Nézet listából. 

A lista rendezésének megváltoztatásához kattintson egyszer a mezı nevére. Egy 
elezni a rendezés irányát.  

Újból a mezı nevére kattintva a rendezés megfordítható.  

Adatok csoportosítása 
Lehetısége van az adatok csoportosítására. Ehhez húzza annak a mezınek a 
fejlécét a lista fölötti fehér sávra, mely szerint csoportosítani szeretné az 

Bejegyzés megnyitása 
Egy listaelemet megnyithat, ha duplán rákattint. Ekkor új ablakban meg fo
nyílni a bejegyzés őrlapja.  

ikon jelenik meg, arra kattintva további részleteket tekinthet 

Keresés őrlap kitöltése közben 
Vannak olyan adatok, melyek más adatokra hivatkoznak (pl. egy ügyirat őrlapon az 

zı az ügyfeleket tároló címjegyzékre mutat). Ezek esetén az alábbi kinézető 
mezı jelenik meg az őrlapon: 

 

 
A mezıbe üres állapotban szabadon gépelhet. A program megpróbálja megtalálni Önnek 
azt a bejegyzést, amelynek neve a begépelt szöveggel kezdıdik. Ha beír egy szórészletet 
és lenyomja az ENTER billentyőt, a program listázza a találatokat. Használja a 
billentyőzeten a nyíl gombokat vagy kattintson az egérrel a kívánt elemre.

ével. Ha épp valamilyen bejegyzést szerkeszt, és ahhoz kapcsolódóan szeretne 

A program bal oldali fımenüjébıl érheti el a különbözı listákat. A fıablakban egy 

A lista tetején lévı keresımezıbe írja be a keresendı szót. Nem szükséges teljes 

találja a listában amit keres, elképzelhetı, hogy nem a megfelelı nézetet 
nyitotta meg. Válasszon nézetet a jobb felsı sarokban lévı Nézet listából.  

a mezı nevére. Egy 

Lehetısége van az adatok csoportosítására. Ehhez húzza annak a mezınek a 
fejlécét a lista fölötti fehér sávra, mely szerint csoportosítani szeretné az 

Egy listaelemet megnyithat, ha duplán rákattint. Ekkor új ablakban meg fog 

ikon jelenik meg, arra kattintva további részleteket tekinthet 

Vannak olyan adatok, melyek más adatokra hivatkoznak (pl. egy ügyirat őrlapon az 
zı az ügyfeleket tároló címjegyzékre mutat). Ezek esetén az alábbi kinézető 

A mezıbe üres állapotban szabadon gépelhet. A program megpróbálja megtalálni Önnek 
eggel kezdıdik. Ha beír egy szórészletet 

és lenyomja az ENTER billentyőt, a program listázza a találatokat. Használja a 
billentyőzeten a nyíl gombokat vagy kattintson az egérrel a kívánt elemre. 



Ha beleírt valamit a mezıbe, és elhagyja azt (máshová kattint, vagy megnyomja a TAB 
billentyőt), a program az elsı találatot automatikusan beállítja. Ha ez nem a kívánt 

érték, nyomja meg az  (Érték eltávolítása) gombot, és keressen újra. 

3.4.2.2 Keresés a keresés ablakban 

1. A  (Keresés) gombra kattintva megnyílik a Bejegyzés keresése ablak.  

2. Az ablakban lévı keresı mezı segítségével szőkítheti a listát, vagy kattintson a 
Részletes keresés gombra, hogy további mezıkre kereshessen.  

3. A kijelölt bejegyzés adatait megnézheti a Tulajdonságok gombra kattintva.  

4. Ha megtalálta amit keresett, kattintással jelölje ki, majd kattintson az Ok 
gombra.  

5. Ha nem találta meg, és szeretné rögzíteni, nyomja meg az Új gombot.  

6. Az újonnan felnyíló ablakban töltse ki a megfelelı mezıket, majd kattintson a 
 Mentés és bezárás gombra.  

7. A keresés ablak is bezáródik, és az újonnan létrehozott bejegyzés beíródik a 
keresés mezıbe.  



4 A rendszer használata 

4.1 Fıképernyı 

 

4.1.1 Várólisták a kezdılapon 
 

A kezdılapon lévı Várólisták dobozban az Ön saját várólistáira mutató hivatkozásokat 
talál, zárójelben megjelölve, hogy hány ele

m található az adott 
várólistában. 

A várólisták magyarázatát a Várólisták fejezetben találja. 

4.1.2 Nézetek a kezdılapon 

 



A kezdılapon úgynevezett kiemelt nézeteket is talál. Ezek azok a nézetek, melyek 
tájékoztatásul szolgálhatnak arról, milyen esetleges teendıi vannak. Csak akkor jelenik 
meg itt egy adott nézet hivatkozása, ha abban legalább egy elem található. Szerepkörtıl, 
jogosultságtól is függ, hogy Önnek milyen nézetek jelennek meg. A hivatkozásra 
kattintva a program az adott menüpont adott nézetéhet ugrik. Az itt lévı nézetek 
természetesen elérhetık a bal oldali fımenübıl is. 

4.2 Listák használata 

 

4.3 Őrlapok 
A programban a különbözı bejegyzések szerkesztése őrlapok segítségével történik. Ha 
szeretne valamit módosítani, vagy egy új bejegyzést létrehozni, az ezeken az őrkapokon 
teheti meg. 

 

Minden őrlap azonos felépítéssel rendelkezik a könyebb átláthatóság és elsajátíthatóság 
érdekében. 

 

  



4.4 Iktatási őrlapok 
 

4.4.1 Beérkezı küldemények kezelése 
 

4.4.1.1 Küldemény érkeztetése 

1. Kattintson a fő eszköztáron a Küldemény érkeztetése gombra.  

 

 

2. Adja meg az érkeztetési adatokat. A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező.  



 

3. A Küldő adatainál 3 lehetősége van:  
1. Amennyiben a küldő külső személy vagy szervezet, és szerepel a címjegyzékben, a Küldő adatai 

Külső fülön lévő mezőt töltse ki. Bővebben: Keresés űrlap kitöltése közben  

 

2. Ha a küldő szervezeten belüli szervezeti egység és/vagy személy, a Belső fülön tudja 
kiválasztani. Bővebben: Szervezeti egység és személy kiválasztása  

 

3. Ha nem találja a címjegyzékben a küldőt, és nincs jogosultsága új bejegyzést felvenni, a Beírás 
fülre kattintva adja meg a küldő adatait. 



 

4.4.1.2 Küldemény bontása 
 

Válasszon a bal oldali menüpontok közül! 

1. Keresse meg a bontani kívánt küldeményt.  
2. Adja meg a bontási adatokat.  
3. Mentse a küldeményt. 

 

4.4.1.3 Küldemény iktatása 
 

Válasszon a bal oldali menüpontok közül! 

1. Nyissa meg az iktatandó küldeményt.  



 

2. Kattintson az  Iktatás gombra.  

 

3. Töltse ki az iktatási adatokat.  
1. Adja meg az ügyfelet. Ez automatikusan megegyezik a küldővel, de módosítható.  
2. Módosítsa az irat típusát, amennyiben szükséges.  
3. Adja meg az irat tárgyát. Főszámként való iktatásnál ez lesz az ügyirat tárgya is. Ha a mező 

üres, a program automatikusan kitölti az ügyfél és a típus összemásolásával.  
4. Adja meg az ágazati jelet és az irattári tételszámot. Az irattári tételszámok listája az ágazati jel 

kiválasztásakor automatikusan frissül az adott ágazati jel szerint.  
5. Válasszon tárgyszavakat, melyek jellemzik az iratot.  



 

4. Kattintson a Következő gombra.  
5. Amennyiben az iratot iktatás előtt szignálni kell, megjelenik az átadás képernyő. Adja át az iratot 

szignálásra! (Bővebben: Szignálás művelet)  
6. Előzményezze az iratot  

1. A program automatikusan megkeresi Önnek az irat esetleges előzményeit a beállított ügyfél és 
irattári tételszám alapján.  

2. Amennyiben szükséges, módosítsa a kereséi feltételeket, majd kattintson a Keres gombra.  
3. Ha meg szeretné tekinteni az ügyirat adatait, kattintson rá duplán.  
4. Válassza ki a listából azt az ügyiratot, melyet előzényként szeretne használni, majd kattintson 

az Előzményezés gombra. Ekkor a program annak megfelelően előzményezi az ügyiratot, hogy 
a kiválasztott ügyiratba lehet-e iktatni, vagy sem (pl. előző évi, vagy lezárt iktatókönyvben van).  

� Ha lehet az előzményként megjelölt ügyiratba iktatni, az iratot új alszámként iktatja 
bele.  

� Ellenkező esetben az előzményként megjelölt ügyiratot előiratként fogja megjelölni, és 
főszámos iktatást hajt végre a program.  

5. Amennyiben nincs találat, vagy egyik ügyirat sem előzménye az iktatandó iratnak, nyomja meg 
az Új ügyirat gombot.  



 

7. Ha nem volt előzmény, vagy nem lehetett alszámként beiktatni az iratot, a program listázza az elérhető 
ikatókönyveket. Válassza ki azt az iktatókönyvet, melybe iktatni szeretné az iratot, majd kattintson az 
Iktatás gombra.  



 

8. Automatikusan az az ügyirat fog megjelenni, amelybe az iratot sikerült beiktatni.  

4.4.1.4 Küldemény szignálása 
 

Válasszon a bal oldali menüpontok közül! 

1. Nyissa meg a szignálandó iratot vagy ügyiratot.  



 

2. Kattintson a Műveletek/Szignálás menüpontra.  

 

3. Amennyiben szükséges, módosítsa az irattári tételszámot.  



 

4. Kattintson a Tovább gombra.  
5. Jelölje ki a szervezeti egységet.  
6. Jelölje ki az ügyintéző személyét. (opcionális)  
7. Kattintson a Befejezés gombra. 



 

4.4.2 Kiadmány elıkészítése és iktatása  
 

4.4.2.1 Munkapéldány létrehozása 
 

1. Nyissa meg azt az ügyiratot, melyhez új kiadmányt szeretne előkészíteni.  



 

2. Kattintson az Új munkapéldány gombra.  

 

3. A munkapéldány űrlapon töltse ki a szükséges mezőket.  



 

4. Kattintson a Mentés gombra.  
5. Kattintson a Műveletek/Határozat előkészítése sablonnal menüpontra 

Válasszon egy sablont a listából.  

6. Az Előnézet gomb segítségével megnézheti a dokumentumot.  
7. Kattintson az OK gombra.  



 

4.4.2.2 Munkapéldány készítése sablon használatával 
 

A munkapéldányok a rendszerben azt a célt szolgálják, hogy segítsék a késıbb iktatandó 
dokumentumok elıkészítését. A munkapéldány lényegében egy még nem iktatott kimenı 
irat. 
A sablonok segítségével rengeteg idı takarítható meg, hiszen az elıre elkészített 
dokumentumokban már csak minimális módosításokat kell végezni, az iktatási adatokat 
pedig a program automatikusan frissíti bennük. 

 

4.4.2.2.1 Hogyan használhatóak a sablonok? 
 

1. Hozzon létre egy új munkapéldányt (Új munkapéldány).  

 

 

 
 



 
 

2. Kattintson a Mőveletek/Határozat elıkészítése sablonnal menüpontjára.  
 

 

 

3. Válassza ki azt a sablon, amelyet használni szeretne. 
 

4. A dokumentum elınézetéhez kattintson az Elınézet gombra.  
 

5. A megfelelı dokumentum kiválasztását követıen kattintson az OK 
gombra.  

 

 

 

 



6. A létrejött dokumentumot az irat adatlapján bal oldalon az Elektronikus 
irattartalom menüpontra kattintva tekintheti meg. Ebben a menüpontban 
minden ehhez az irathoz csatolt dokumentum megtalálható. Egyszerre 
több dokumentumot is csatolhat. 
 

 

4.4.2.2.2 Egyéb dokumentumok csatolása 
 

Lehetıség van bármilyen más, külsı rendszerbıl származó dokumentum, kép, fájl 
csatolására. 

1. Kattintson az irat adatlapján a bal oldali Elektronikus irattartalom 
menüpontra.  



 

2. Kattintson a megjelenı lista fölötti Új gombra.  

 

3. Keresse meg a számítógépén a csatolandó fájlt.  



 

 

4. Kattintson a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra.  

 

5. A fájl megjelenik az elektronikus irattartalom listában. 



 

 

4.4.2.3 Átadás iktatásra 
 

1. Nyissa meg a munkapéldány adatlapját.  

 

 

 

2. Kattintson az Átadás gombra  



 

3. A Várólistákból válassza ki az Iktatásra várók várólistát.  
4. Kattintson az OK gombra.  
5. A munkapéldány az iktatók által használt Iktatásra várók várólistába kerül.  

 

4.4.2.4 Munkapéldány iktatása 
 

1. Nyissa meg a munkapéldány adatlapját. 



  

2. Kattintson az Iktatás gombra.  

 

3. Amennyiben a munkapéldány létrehozása ügyiratból történt, a program automatikusan iktatja az adott 
ügyiratba. Ellenkező esetben válasszon ügyiratot, vagy iktatókönyvet.  

4.4.2.5 Kiadmányozás 
 

1. Nyissa meg a kiadmányozni kívánt iratot.  



 

2. Kattintson a Műveletek/Kiadmányozás menüpontra.  

 

 

 

 

3. Kattintson az OK gombra.  



 

4.4.2.6 Egyéb aláírás 

4.4.2.7 Expediálás 
 

Az expediálás a programban két lépésben történik: 

1. Az iktató vagy ügyintézı kijelöli az iratot expediálásra (a mővelet csak iktatott, 
kimenı iratra érvényes)  

2. Az expediálással megbízott személy expediálja az iratot, és az expediálás tényét 
rögzíti a rendszerben.  

Expediálásra való kijelölés nem jár együtt átadással, mivel expediálásra csak az irat 
egyik példányát kell átadni az expediálónak. 

 

4.4.2.7.1 Kijelölés expediálásra 
 

1. Nyissa meg az iratot. 



 

2. Kattintson a Mőveletek/Kijelölés expediálásra menüpontra.  

 

3. A program listázza az expediálásra jogosult személyeket.  
4. Jelölje ki azt a személyt, akit meg kíván bízni az expediálással.  
5. Kattintson az OK gombra. 

 



4.4.2.7.2 Expediálás 
 

1. Nyissa meg a kezdılapot.  
 

2. Kattintson az Nézetek doboz Expediálásra várók elemére (az elem csak akkor 
jelenik meg, ha van expediálásra váró irat).  

 

3. Nyissa meg az expediálandó iratot.  

 

4. Kattintson a Mőveletek/Expediálás menüpontra.  

 

5. Adja meg az expediálás módját.  



 

6. Kattintson az OK gombra. 
 

4.4.3 Ügyirat lezárása 
 

Amikor egy ügyiratot elintéztek, le kell zárni és átmeneti irattárba adni. 

1. Kattintson az ügyiraton a Mőveletek/Elintézés menüpontra. 

 

2. Szükség esetén módosítsa az irattári tételszámot.  
3. Szükség esetén módosítsa az elintézés idıpontját.  



4. Szükség esetén csatoljon 'A' adatlapot az ügyirathoz az A adatlap csatolása 
gombbal.  

5. Kattintson az OK gombra.  
6. Az ügyirat státusza átvált 'Lezárt' értékre. 

 

4.4.4 Ügyirat képernyı 
Adja meg vagy módosítsa a szükséges adatokat, majd kattintson a mentés gombok 
egyikére. 

Új bejövı vagy kimenı irat létrehozásához használja a fönti gombokat. 



 

4.5 Mőveletek 

4.5.1 Átadás mővelet 
Az átadás mővelet arra szolgál, hogy a rendszer egy másik felhasználóhoz rendelhessen 
egy iratot vagy ügyiratot. 

4.5.1.1 Átadás másik felhasználónak 
1. A Felhasználó mezıbıl válassza ki azt a felhasználót (személyt), akinek át 

szeretné adni ezt az iratot.  

2. Opcionálisan megadhat egy határidıt és egy megjegyzést, melyet a másik fél látni 
fog a listájában.  

3. Kattintson az OK gombra  

4. A mővelet eredményeként az irat (vagy ügyirat) megjelenik a másik fél Átvételre 
várók várólistájában.  

4.5.1.2 Átadás várólistára 
Figyelem: Ez a lehetıség csak akkor érhetı el, ha az Ön szervezete használ 
várólistákat. 

1. Válassza ki a Várólista mezıben azt a várólistát, melyre az iratot/ügyiratot 
helyezni szeretné.  

2. Kattintson az OK gombra  



3. Az irat/ügyirat meg fog jelenni a kiválasztott várólistában.  

4.5.1.3 Átvétel 
Amíg a másik fél át nem veszi az iratot, az továbbra is az Ön tulajdonában marad, és 
megjelenik az Ön Átadásra várók várólistájában, ahonnan bármikor visszavonhatja az 
átadást. 

 

4.5.2 Iktatás mővelet 
 

4.5.2.1 Alszámra iktatás 
Ha tudja az elızmény iktatószámát, csak gépelje be azt (teljesen, vagy csak a kezdetét) 
az Elızmény mezıbe. A mezı elhagyását követıen (amennyiben az iktatószám helyes 
volt, és a rendszer megtalálta a megadott ügyiratot), az Elızmény mezıbe beíródik az 
iktatószám, melyre kattintva új ablakban megnyílik az ügyirat, így az adatai 
megtekinthetık. 

Ha a mezı üres marad, vagy nem az Ön által kívánt iktatószám jelenik meg benne, 

törölje ki az értékét a törlés  gomb segítségével, vagy használja a keresés  gombot. 

Tipp: Ha beír egy iktatószámot, az ENTER billentyő leütésére a program megkeresi 
Önnek a beírt számmal kezdıdı iktatószámokat. Pl. ha beírja: 172, és megnyomja az 
ENTER-t, és van 172/2008/GY, 172/2008/IK, 172/2008/ÉP iktatószámú ügyirat is a 
rendszerben, akkor ezeket egymás alatt megjeleníti, így ki tudja választani az Önnek 
megfelelıt. 
(Ez a funkció jelenleg csak Internet Exploreren mőködik!) 

• Bıvebb információk a keresı mezırıl: Keresés őrlap kitöltése közben  



4.5.2.2 Fıszámra iktatás 
 Amennyiben nincs az iratnak elızménye, válassza ki az Iktatókönyv mezıbıl azt az 
iktatókönyvet, melybe iktatni szeretné. 

4.5.2.3 Elızı évi vagy lezárt iktatókönyvben lévı elızmény 
Amennyiben az Elızmény mezıben megkeresett vagy megadott ügyirat lezárt (pl. elızı 
évi) iktatókönyvben van, úgy ahhoz új alszámot már nem lehet iktatni. Ebben az esetben 
a program figyelmeztetni fogja Önt, hogy adjon meg egy iktatókönyvet, melybe az irat új 
fıszámként bekerülhet. Az Elızmény mezıben megadott ügyirat az újonnan létrejött 
ügyiratnak elızménye lesz. 

4.5.3 Ügyirat elintézés mővelet 
Az elintézés mővelet segítségével elintézetté nyilváníthat egy egész ügyiratot. 

1. Állítsa az Elintézés idıpontja mezıt.  

2. Kattintson az OK gombra.  

3. Az ügyirat összes olyan iratának, melynek nem volt eddig elintézési idı beállítva, 
a program beállítja a megadott elintézési idıt.  

4. Az ügyirat elintézési ideje is beállítódik a megadott értékre.  

Figyelem: Ha új iratot iktatnak bele az elintézett ügyiratba, az elintézés idıpontja mezı 
értéke automatikusan törlıdik. 

 



 

 


