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Előszó

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (Xii. 29.) korm. rendelet megalkotásának alapvető célja a papíralapú 
és elektronikus iratok egységes kezelési elveinek kialakítása, az elektroni-
kus ügyintézés megalapozása volt. tekintettel arra, hogy a szabályrendszer 
részeként megalkotásra került a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 
iratkezelési szoftverekkel szemben támasztható követelményrendszer, melyet 
független tanúsító szervek terméktanúsítási eljárás során vizsgálnak meg, a jogi 
szabályozás az elmúlt időszakban betöltötte a célját.

az elmúlt évek kormányzati törekvései, a szolgáltató állam kialakítása, 
az ügyfelek adminisztrációs terheinek, illetve az ügyintézési határidők továb-
bi csökkenése ismételt megújulás elé állítja az iratkezelés szakterületét. Már 
nemcsak jogi kötelezettség a digitális folyamatrendszer kialakítása, hanem 
az egyes szervezetek elemi érdeke is. a rendelkezésre álló időkeret nem teszi 
lehetővé az iratok papíralapú átadás-átvételét, szükségesek a kényelmes, gyors, 
digitális megoldások.

Bár egyre gyakoribb az ügyek elektronikus intézésének elvi lehetősége 
és egyre több szerv ismeri fel a digitális iratokban rejlő lehetőségeket, az em-
lített követelmények a digitalizáció eszközeinek és eredményeinek általános 
és mindennapi használatát teszik szükségessé.

a közigazgatás szervezetrendszere kizárólag akkor lesz képes a megfelelő 
döntések meghozatalára, információk rendelkezésre bocsátására, ha nemcsak 
a bejövő és kimenő iratok digitalizálását oldja meg, hanem belső ügyviteli 
rendszerét is digitális alapokra helyezi.

a korábbi áthidaló megoldások, a beérkező iratok kinyomtatása, a pa-
píralapú szignálás, az iratok postai továbbítása, a papíralapú iratok tárolása 
és selejtezési eljárása a felmerülő idő és humán-erőforrás igény miatt nem 
tarthatóak.

Mindemellett a digitális ügyvitel számára  is kiemelkedő szempont 
az iratkezelés korábbi hitelességének, megbízhatóságának, átláthatóságának 
fenntartása. Nem a digitalizálás a végső cél, hanem a pontos, gyors, racionális 
iratkezelés a legmodernebb, legmegfelelőbb eszközökkel. 

ahhoz, hogy a célok és eszközök optimális találkozásának lehessünk 
szemtanúi az egyes szervezeteknél, feltétlenül szükséges az iratkezelési szak-
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értők folyamatos képzése, az új technológiákkal, lehetőségekkel, vagy adott 
esetben típushibákkal, buktatókkal való megismertetése.

remek alkalmat kínál erre e kiadvány, ami kézikönyvként, útmutatóként 
szolgálhat napjaink iratkezelői, illetve az iratkezelésért felelős szervezeti egy-
ségek vezetői számára hatékony ügyviteli rendszerük kialakításához vagy 
reformjához.

	 Kovács	Rezső
	 főosztályvezető
	 Belügyminisztérium,	Iratkezelési	és	Adatvédelmi	Főosztály
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Szerzők	bevezetője

alapvetően két megfontolásból láttunk hozzá a könyv megírásához: egyfelől 
az elmúlt években, évtizedben az iratkezelés robbanásszerű fejlődését tapasz-
taltuk, amelyet elsősorban a technikai fejlődés következtében előretörő elekt-
ronikus iratkezelési megoldások elterjedése jelöl, másfelől a témában fellelhető 
összefoglaló jellegű, az iratkezelés és elektronikus változatának minden fontos 
– különösen: aktuális – kérdésére kiterjedő, egyben gyakorlatias megközelítésű 
könyv hiányát érzékeltük. szándékunk szerint könyvünk ezeknek az elvárások-
nak felel meg. az volt a célunk, hogy az iratkezelés folyamatáról az alapoktól 
a legmodernebb eljárásokig áttekintést adjunk, kiemelt hangsúlyt helyezve 
a közelmúltban az iratkezelés területén bekövetkezett, fontos változásokra, 
az elektronikus iratkezelési tudnivalókra és az ezekkel kapcsolatos gyakorla-
ti, a mindennapi használatban is alkalmazható ismeretekre és tapasztalatok-
ra. Céljaink megvalósítását – szakmai múltunkat számszerűsítve – összesen 
203 év közigazgatási és 170 év iratkezelési tapasztalat segítette, melyet annak 
szolgálatába állítottunk, hogy az Olvasó naprakész, részletes, hasznosítható 
információkat találjon az őt érintő témában.

Meggyőződésünk szerint könyvünk hiánypótlónak tekinthető, mely a cél-
hoz illeszkedő, átfogó tematikát kíván az Olvasó elé tárni bemutatva az irat-
kezelési szakma fontos területeit. elsősorban a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelési kötelezettségeiből indultunk ki, de véleményünk szerint – éppen 
a gyakorlatias szemléletnek köszönhetően –, a piaci szereplők is hasznos in-
formációkat találhatnak a könyvben. a legkülönbözőbb nézőpontok és szem-
pontok jelennek meg: jogalkotó és jogalkalmazó, ügyvitel, levéltár, továbbá 
szállító és ügyfél szemszögéből is megvizsgáljuk az értékteremtő folyamatokat 
és teendőket, amellyel a teljes vertikum lefedése volt a célunk. Véleményünk 
szerint ugyanis az elmúlt évtized egyik fontos fejleményének tekinthető, hogy 
az iratkezelés kilépve az igazgatásszervezés és folyamatszervezés árnyékából, 
egyre szorosabb együttműködésben az informatikával, annak támogatását él-
vezve, mára önálló szakterületté vált. a szerzői munkával a szakterület meg-
erősítéséhez is hozzá kívántunk járulni.

a szerzők számára bár egyértelmű volt a könyv iránt mutatkozó igény, 
sokat töprengtek az időzítésen: mikor érdemes egy folyamatosan fejlődő, 
nagy változásokat megélő szakma „kézikönyvnek” szánt munkáját elvégezni 
és megjelentetni. Melyik időállapot lehet olyan, amit érdemes rögzíteni annak 
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kockázata nélkül, hogy nagyon gyorsan elavul vagy frissítendővé válik annak 
kisebb-nagyobb része? a kérdésre végül kettős válasz született.

egyfelől világosan látszik, hogy az informatikai támogatás szoros ölelé-
sében a fejlődési folyamat megállására, akárcsak lassulására is kevés az esély, 
nem várható az, hogy egy hosszabban stabil állapot bekövetkezik, így teljes 
mértékben ideális időpont valószínűleg nem létezik. ennek ellenére úgy gon-
doltuk, hogy az elektronikus iratkezelésben lezajlott meghatározó változások 
összefoglalása megéri és megérdemli a befektetett munkát. Véleményünk sze-
rint olyan mélységű és minőségű változások történtek a jogszabályokban és már 
a gyakorlatban is, amelyek miatt mára szükségessé vált részletes helyzetképet 
adni. ez akkor is így van, ha bizonyos részterületek szabályozása napjainkban 
is módosul. könyvünkben bemutatott ún. levéltárba adási rendelet kapcsán 
(ld. 2.5. cím), illetve az elektronikus aláírás esetében (ld. 7. fejezet) látszik pél-
dául olyan közeli szabályozásbeli változás, amely máris előrevetíti egy majdani 
2. kiadás szükségességét. Miközben bevezetőnkkel az első kiadást bocsátjuk 
útjára, örömmel várjuk a munka szükségszerű folytatását. 

ebből következik a kérdésre adott második válaszunk. a kiadóval közösen 
a munka elektronikus folytatására készülünk: mivel világossá vált, hogy eb-
ben a tárgyban nem lehet hosszú távon is érvényes, friss könyvet írni, terveink 
szerint további anyagokat a www.tanusitottiratkezeles.hu weboldalon jelente-
tünk meg. egy könyv tartalmát mindig befolyásolják a terjedelmi lehetőségek 
és korlátok, ezért döntöttünk úgy, hogy élünk az internet adta lehetőséggel, 
és azokat a további részterületeket és részleteket érintő anyagokat, amelyek 
közlésére nem volt most lehetőség, továbbá a szükségessé váló esetleges fris-
sítéseket ezen az oldalon tesszük közzé.

annak ellenére, hogy az iratkezelést minden fontos területet magában 
foglalóan igyekeztünk különböző mélységben és terjedelemben bemutatni, 
nem gondoljuk azt, hogy tökéletes és teljes az Olvasó kezében lévő könyv. 
tisztelettel bátorítjuk Önöket, hogy – tekintettel a tervezett második kiadásra 
is – jelezzék észrevételeiket. Örömmel vesszük visszajelzéseiket, hogy a könyv 
esetleges bővítése esetén milyen témákat látnának hasznosnak, vagy milyen 
kérdéseikre nem kaptak választ. a tanusitottiratkezeles.hu weboldal ezért is 
kiváló kiegészítő eszköze, fóruma a könyvnek, a visszajelzéseket ezen keresz-
tül is várjuk. 

a szerzői munkát, mint említettük, nem tekintjük lezártnak a könyv meg-
jelentetésével, ellenkezőleg, célunk az, hogy egyre jobb, pontosabb, az Olvasó 
igényét kielégítő, hasznos és naprakész információkat tudjuk nyújtani. ehhez 
nyújtott segítségét, együttműködését előre is köszönjük!
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Szerkesztői	megjegyzés

ezúton szeretném megköszönni dr. Bodó attila Pál és dr. tafferner tamás szer-
kesztés során nyújtott nélkülözhetetlen segítségét, mely jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy a könyv a kitűzött határidőre eljuthasson az Olvasóhoz. a könyv 
egy igazi csapatmunka eredményeként keletkezett, melyen szerzőtársainkkal 
egymás munkáját segítve dolgoztunk, hogy egységes és átfogó művet alkos-
sunk. külön szeretném megköszönni szittner károly és Csóti Csaba szerző-
társunk sok hasznos hozzászólását és fáradtságos munkáját. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönet kovács rezsőnek lelkesítő szavaiért, és azért, hogy a 
szakmai kezdeményezés mellé állt.
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Szerzők	bemutatása

az előző bevezetőben a szerzők foglalták össze a könyvvel kapcsolatos meg-
fontolásaikat, ebben a fejezetben a szerzők szakmai bemutatását közöljük 
abc rendben. a könyv létrejöttét nagymértékben segítette, hogy szerzőink 
amellett, hogy mindannyian egyéni tudásukkal és tapasztalataikkal járultak 
hozzá a könyv készítéséhez, egyben kitűnő csapatjátékosnak is bizonyultak. 
az alkotói munka során egymást inspirálva számos szakkérdés megvitatására 
került sor, amelyek eredménye reményeink szerint az Olvasó örömére szolgál, 
illetve hasznára válik.

dr.	Bodó	Attila	Pál
Emberi	Erőforrások	Minisztériuma,	főosztályvezető

Dr. Bodó attila Pál, jogász, szociológus. 20 éves közigazgatási és 10 éves 
vezetői gyakorlattal rendelkezik, többek között a nyugdíjbiztosítás, a területi 
közigazgatás szervezetrendszerének alakítása, a hatósági nyilvántartás, a nyílt 
és a minősített adat, az irat- és dokumentumkezelés, az ügyvitel és rendszer-
fejlesztés, valamint az informatika és a védelmi igazgatás területén szerzett 
tapasztalatot. számos rendszerfejlesztési és szervezetfejlesztési projektben vett 
részt, 5 éven át irányította a CaF modell ágazati bevezetését és működtetését 
a nyugdíjbiztosítás területén. ezen témakörökben számos publikációja jelent 
meg. 2012 és 2014 között a kormányzati iratkezelési Felügyelet keretében részt 
vett a 335/2005. (Xii.29.) korm. rendelet novelláris módosításában, a 43/2013. 
(ii.19.) korm. rendelet és a 27/2014. (iV.18) kiM rendelet megalkotásában. 
részt vett továbbá a 2013. évi l. törvény kodifikációs munkájában, az elekt-
ronikus információbiztonság jogi és közigazgatási vetületét a Nemzeti köz-
szolgálati egyetem Vezető- és továbbképzési intézetében oktatja. 2014-ben 
a közigazgatási és igazságügyi Minisztériumból az emberi erőforrások Mi-
nisztériumához csatlakozott, ahol az informatikai, Biztonsági és Dokumentá-
ciós Főosztályt vezeti. 
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Csóti	Csaba
Magyar	Nemzeti	Levéltár	Somogy	Megyei	Levéltára,	főlevéltáros,	levéltári	
gyűjtőterületi	referens,	iratkezelési	szakértő

Csóti Csaba főlevéltáros, iratkezelési szakértő, történész. több mint 70 törté-
nettudományi szaktanulmány szerzője. 1997 óta dolgozik levéltári területen. 
2005 óta a fizikai iratrendezés, 2006 óta pedig az elektronikus iratrendezés 
területén végez szakértői munkákat. az elmúlt évtizedben számos közepes 
és nagyvállalat, bank, államigazgatási szervezet és önkormányzat iratkezelési 
szervezetének kialakításában, iratkezelő szoftvereik bevezetésében, illetve 
digitalizálási munkák háttérelemzésében vett részt. 2006-ban a DMs labor 
által szervezett irattár-technológiai szakmai konzultáció keretében a metaadat 
fogalmát értelmezte a hazai elektronikus iratkezelésben. 2006–2009 között 
a levéltári szemle című szakmai folyóirat felelős szerkesztője. Magánszemély-
ként egyik alapítója az irat- és Dokumentumkezelési szakmai szövetségnek. 
2016. január 1. óta tudományos fokozatszerzés céljából a szegedi egyetem 
egyéni felkészülésű doktorandusza.

Erdősi	Péter	Máté
Baker	Tilly	Hungária	Audit	Zrt.,	Igazgató

informatikai biztonsági szakértőként 2000-ben kezdett el foglalkozni a magyar 
kormányzati hitelesítés-szolgáltató kialakításának feltételrendszerével és az 
elektronikus aláírással. részt vett a minősített hitelesítés-szolgáltatók ellen-
őrzési módszerének gyakorlati kialakításában a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság éves felügyeleti eljárásaihoz kapcsolódóan. több felkérésnek tett eleget 
elektronikus dokumentumok hitelességének, elektronikus másolatok hitelessé-
gének kialakítására vonatkozó projektben elektronikus aláírással kapcsolatos 
szolgáltatási szakértőként. a Magyar elektronikus aláírás szövetség egyesület 
alapító tagjaként, 2008 óta pedig az oktatásért felelős elnökségi tagként segíti 
az elektronikus aláírási technológiák itthoni elterjedését. a témában rendszere-
sen publikál és előad tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon. továbbá 
az elektronikus közigazgatási rendszerek tárgy oktatásában is évek óta előadó 
a Nemzeti közszolgálati egyetemen, nappali és levelező képzésben egyaránt.
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dr.	Kissné	dr.	Szabó	Krisztina
Belügyminisztérium,	Iratkezelési	és	Adatvédelmi	Főosztály,	Iratfelügyeleti	
Osztály,	osztályvezető

2003-ban végzett a Pécsi tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán. 
2004 februárjától a Belügyminisztérium Jogi Főcsoportfőnökségére került 
jogi koordinációs szakterületre. a későbbi 335/2005. (Xii. 29.) korm. rendelet	
tervezete, mint koordinációs feladat került az asztalára. 2006-ban a vezetésé-
vel létrejött a kormányzati iratkezelési Felügyelet a Belügyminisztériumban. 
Fontosnak tartja az iratkezelés, mint szakterület elismertségének emelését, 
az azzal foglalkozók tudásának növelését. a Corvinus egyetem gondozásában 
gyakorlati alapú, akkreditált képzést vezetett. 2010–2015-ig a közigazgatási 
és igazságügyi Minisztérium, majd a Miniszterelnökség állományában a te-
rületi közigazgatás átalakításával foglalkozott, de iratkezelési szakterületen 
folyamatosan tartott kis csoportos képzéseket, konzultációkat. Jelenlegi pozí-
cióját 2015 augusztusától tölti be.

Kovács	Rezső
Belügyminisztérium,	Iratkezelési	és	Adatvédelmi	Főosztály,	főosztályvezető

kovács rezső a Belügyminisztérium iratkezelési és adatvédelmi Főosztályá-
nak főosztályvezetője. iratkezeléssel 25 éve foglakozik. korábban a Magyar 
Honvédség különböző parancsnokságainál, illetve a Honvédelmi Minisztérium-
ban töltött be különböző titokvédelmi, ügyviteli, iratkezelési vezető beosztá-
sokat. az alárendelt szakállomány részére rendszeresen szervezett képzéseket, 
tartott előadásokat. a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél minősített adatvédelmi 
főreferensként részt vett a minősített adat kezelésével kapcsolatos hatósági 
ellenőrzésekben, a titkos ügykezelők részére gyakorlati képzést tartott.
a kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (Vi.6.) korm. 
rendelet alapján 2014. 06. 27-től feladatai közé tartozik a köziratok kezelésének 
szakmai irányítása, a feladatok koordinálása. részt vesz az iratkezelésért fele-
lős és az iratkezelést végző személyek szakmai képzésével, továbbképzésével 
kapcsolatos koncepciók kidolgozásában, valamint a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (Xii. 29.) korm. 
rendelet módosításaiban.

a Belügyminisztérium biztonsági vezetőjeként a miniszter nevében 
és megbízásából eljárva utasítási joggal gyakorolja a miniszternek a minősített 
adat védelmére vonatkozó jogosítványait, irányítja a helyi biztonsági felügyelet 
tevékenységét.
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Pataki	Tamás
Canon	Hungária	Kft.,	business	development	manager,	DMS

Pataki tamás 20 éves projektmenedzseri tapasztalattal rendelkezik szoft-
verfejlesztés és bevezetés területen, valamint közel 15 éves szakértelemmel 
dokumentumkezelés és üzletfejlesztés témakörben. részt vett a hazai legna-
gyobb központi digitalizálási projektek megvalósításában és több pénzintézet 
front- és backoffice szkennelési feladatainak kidolgozásában. karrierje során 
a bérfeldolgozó cégek több mint 90%-a vette igénybe szakértelmét külön-
féle digitalizálási projektek során, de tapasztalatokat szerzett a népszámlálás 
és a kormányzati választások eredményeinek papíralapú feldolgozásában is. 
az iparvállalatok archiválási feladatainak elvégzése ugyanúgy a repertoárját 
képezik, mint például a levéltári archív anyagok retrospektív feldolgozása. 
egyik alapító tagja az irat- és Dokumentumkezelési szakmai szövetségnek. 
számos konferencia visszatérő előadója és gyártófüggetlen digitalizálási szak-
értő, oktató. Jelenleg a Canon Hungária kft. business development manager 
pozícióját tölti be.

Dr.	Stéger	Csilla
Oktatási	Hivatal,	felsőoktatási	elnökhelyettes

az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese, korábban főosztályvezetője. 
az Oktatási Hivatal vezetésével fejlesztette ki ekOP és tÁMOP projektek 
keretében a Felsőoktatási információs rendszert (Fir), majd az arra épülő ma-
gyar állami ösztöndíj nyilvántartást. korábban az oktatási tárca Felsőoktatási 
Főosztályán, valamint felsőoktatási intézményi adminisztráció kari és rektori 
vezetési szintjén dolgozott. közgazdász és a neveléstudomány területén szer-
zett PhD fokozatot.

Surányiné	dr.	Temesi	Mária
Közigazgatási	és	Elektronikus	Közszolgáltatások	Központi	Hivatala,	 
Kormányzati	Központi	Érkeztető	Főosztály,	főosztályvezető

a szerző igazgatás szervező, okleveles ingatlangazdálkodó és jogász végzett-
séggel rendelkezik. a közigazgatásban 27 éve dolgozik, részt vett a kér kiala-
kításában és munkafolyamatainak meghatározásában, jelenleg a kormányzati 
központi érkeztető Főosztály vezetője. igazgatásszervezői szakdolgozatának 
témája 1994-ben a papírmentes iroda volt. természetes folytatásként adódtak 
a jogi tanulmányok, ahol a diplomamunka 2010-ben a személyes adatok vé-
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delme témakörben készült. Pályája során többször vezette, irányította vagy 
felügyelte az iratkezelési-, informatikai-, adatvédelmi szakterületet. Nevéhez 
fűződik számos intézményi iratkezelési- és adatvédelmi szabályzat meg-
alkotása önkormányzati és központi államigazgatási szinten is. aktív oktató 
és vizsgáztató a közigazgatási alap- és szakvizsgán, továbbá rendszeresen tart 
előadásokat, oktatást iratkezelés és adatvédelem témakörökben.

Szittner	Károly
Nemzeti	Hírközlési	és	Informatikai	Tanács	(NHIT),	szakértői	tanácsadó	 
testületi	tag

a Conszittner kft. tulajdonos-ügyvezetője, különböző e-közigazgatási projek-
tek megvalósításában működik közre, az NHit szakértője. több mint 30 évig 
dolgozott a közigazgatásban. 2002–2010 között a Miniszterelnöki hivatal e-köz-
igazgatással foglalkozó szervezeti egységeiben, elsődlegesen az e-közigazgatás 
szabályozási megalapozásával, stratégiai tervezésével és különböző fejlesztési 
projektek támogatásával foglalkozott. ennek részeként részt vett a levéltári 
törvény módosításában, a 335/2005. (Xii. 29.) korm. rendelet szabályozási mo-
delljének kialakításában és kodifikációjában, majd az iratkezelési szoftverekre 
vonatkozó követelmények meghatározásában. több e-közigazgatással foglal-
kozó könyv társszerzője. 2010–12 között eU által finanszírozott projekteket 
vezetett albániában és szerbiában, amelynek részeként az ottani iratkezelés 
fejlesztésére, elektronizálására is dolgoztak ki javaslatokat.

dr.	Tafferner	Tamás
Oktatási	Hivatal,	jogász,	szakmai	tanácsadó,	iratkezelési	szakértő

Dr. tafferner tamás 2007 óta dolgozik jogászként és iratkezelési szakértőként 
az Oktatási Hivatalban, ahova az Oktatási és kulturális Minisztérium közokta-
tási szakterületéről érkezett. Főosztályvezető-helyettesként, a küldeménykezelő 
iroda vezetőjeként felügyelte, gondozta az elektronikus iratkezelési rendszer 
2008-as bevezetését, melyet a következő években több más projekt követett. 
a rendszer többirányú kiteljesítésében – az ötletektől a megvalósításig – kü-
lönböző szerepeket vállalt az innovatív, támogató munkahelyi környezetben. 
Projektvezetője volt a dokumentumkezelés és a kér rendszer Hivatalban 
történő bevezetésének, részt vett a ticketing rendszer tervezésében és beveze-
tésében, valamint a Felsőoktatási Hallgatói szerződéstár létrehozásában. ala-
pítója és személyes előadója 2008 óta a rendszeres belső iratkezelési képzésnek. 
többször volt előadója az infotér konferenciáknak. 
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Varga	László
DMS	One	Zrt.,	szakmai	igazgató

a DMs One zrt. szakmai igazgatójaként a cég alapítása óta termékfejlesztéssel, 
valamint elektronikus iratkezelő rendszerek bevezetési projektjeinek megvaló-
sításával, optimalizálásával foglalkozik. több mint 10 éves projektmenedzseri 
tapasztalattal rendelkezik tanúsított irat- és dokumentumkezelő szoftverek 
fejlesztésével és bevezetésével kapcsolatban. Fontosnak tartja az iratkezelési 
szoftverek hatályos jogszabályoknak megfelelő működését, mely tanúsítási kri-
tériumoknak a DMs One zrt. megoldásai elsőként feleltek meg a hazai piacon. 
több száz szoftverbevezetési projekttel a háta mögött nemcsak az ügyintézők 
munkáját segítő felhasználóbarát megjelenést tartja fontosnak, mely a gyors 
és hatékony ügykezelés egyik alappillére, hanem a közigazgatási intézmények 
elektronikus ügyintézésre való áttérését elősegítő megoldások, mint például 
az e-aláírás, a digitalizálás és a különféle e-szolgáltatásokkal (szeÜsz, kér) 
való integrációs lehetőségeket is. személyes tapasztalatai alapján az iratkezelő 
szoftverek sikeres bevezetése nemcsak a rendszer funkcionalitásán múlik: 
a projektvezető munkatársak szakmai tudása épp oly elengedhetetlen, akár csak 
a megfelelően kiválasztott szoftverbevezetési módszertan. elkötelezett híve 
e tapasztalat és tudásanyag átadásának, melyet az elmúlt évek során számos 
konferencia és rendezvény meghívott előadójaként teljesített.

Váradi	András
Magyar	Posta,	projektmenedzser

karrierjét a számítástechnikai koordinációs intézetnél kezdte fejlesztő mér-
nökként, később irodavezetőként. ezután az iQsoft zrt.-nél erP rendszerek 
pénzügyi moduljainak felelőseként számos bevezetési projektben tevékenyke-
dett. ezt követően értékesítési és egyéb menedzsment feladatokat látott el a sun 
Microsystems, a Freesoft és alerant, valamint az Oracle cégeknél. a Magyar 
Postához a hibrid projekt indításakor csatlakozott, amelyben először a külső 
kapcsolatokért felelt, később a fenntarthatóság területeit irányította. számos 
konferencián tartott előadást a Magyar Posta részvételéről az e-közigazgatás 
továbbfejlesztésében. Fontosnak tartja, hogy a Magyar Posta elektronikus ügy-
intézési szolgáltatásainak helye és szerepe, mint digitális híd az állam és pol-
gárai között, minél több helyen kerüljön közérthetően ismertetésre. 
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Újszerű megoldással kívánunk az iratkezelés iránt érdeklődők kedvében járni: 
amint azt az előző fejezetben említettük, egyszerre bocsátjuk útjára a köny-
vet, és azzal párhuzamosan indítjuk útjára a www.tanusitottiratkezeles.hu 
szakmai weboldalt.

Úgy véljük, az internetes felület ideális megoldás arra, hogy a könyvet 
kiegészítsük, továbbá a szükséges frissítését elvégezzük. Célunk ennek meg-
felelően kettős.

a könyv, még ha széles területet is ölel fel az iratkezelésen belül, elsősorban 
azokra a tartalmakra koncentrált, amelyek a széles nyilvánosság érdeklődésre 
tarthat számot, továbbá a terjedelmi korlátokat is figyelembe kellett vennünk. 
a webes tartalom nagyobb szabadságot ad. ebben az esetben is a legtöbbeket 
érintő és érdeklő iratkezelési kérdéseket kívánjuk előtérbe helyezni, ugyanak-
kor nagyobb teret kaphatnak a hosszabb, részletesebb, akár résztémákat kifejtő 
kérdések és azok is, melyeknek a könyvben való megjelentetéséről le kellett 
mondanunk. amiből a könyvben csak 1-2 példa említésére, rövidebb-hosszabb 
bemutatására volt lehetőség, itt akár folyamatos feltöltés mellett, hosszabb idő-
távon megvalósítva több megoldást, esettanulmányt tudunk közre adni.

a könyv szerzői is hivatkoznak a bevezetőjükben arra, miszerint a nyom-
tatott tartalom „karbantartása”, frissítése bizonyosan szükségessé válhat már 
a közeli jövőben is. ez a weboldal lehetőséget kínál arra is, hogy a változó jog-
szabályok vagy az azok alapján módosuló gyakorlatok könnyen követhető vál-
janak az iratkezelésben részt vevők, illetve a téma iránt érdeklődők számára.

Céljaink elérése érdekében, az Önök tájékoztatása iránt elkötelezetten arra 
vállalkozunk, hogy a fentieknek megfelelően különböző szakmai anyagokat 
jelentetünk meg ezen az oldalon. az anyagok közlése terveink szerint folya-
matosan, alakalomszerűen fog történni. Nincs előre meghatározott menetrend 
vagy tematika, hiszen mindenekelőtt az aktualitásokra kívánunk koncentrálni, 
emellett azokra a kérdésekre kívánunk először kitérni, amelyeket a szerzők je-
leztek a könyvben a weboldal meghivatkozásával. Példaként említhető minta 
irattári tervek feltöltése, különböző iratkezelési folyamatokat leíró és magya-
rázó folyamatábrák, bevezetési projektek vezetéséhez mintadokumentumok 
és minta ütemterv, a digitalizáláshoz erőforrás tervező táblázat, kibővített 
fogalomtár stb.
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Mindezek mellett természetesen további terveink is vannak, a megjele-
nések azonban az Olvasó közreműködésén is múlnak: ez a weboldal ugyanis 
arra is alkalmas, hogy a könyvben megjelent – vagy a később itt megjelenő 
– írásokkal kapcsolatos véleményüket is fogadja. egy rövid regisztrációt köve-
tően várjuk megtisztelő véleményüket, észrevételüket, kérdésüket, javaslatukat 
a megjelenő tartalmakkal kapcsolatban. a visszajelzések azért is fontosak szá-
munkra, mert a könyv már most tervezett 2. kiadásánál, továbbá a weboldal 
tartalmi fejlesztésénél figyelembe kívánjuk venni az Olvasó igényét: úgy véljük, 
azokról a szakmai kérdésekről, problémákról, vitatható vagy ajánlott szakmai 
gyakorlatokról érdemes szót ejteni, amelyeket az Önök érdeklődése övez.

a könyvhöz járó internetes tartalom reményeink szerint számos ponton 
segíti majd az érdeklődők munkáját, melyhez az alábbi legfontosabb funkci-
ókat terveztük: 

•  iratkezelési blog: első kézből értesülhet a szakmát érintő aktualitá-
sokról, tervekről szerzőink és tanácsadóink magyarázatával, valamint 
terítékre kerülnek a legfrissebb iratkezelési trendek, megoldások is! 

•  szakértő válaszol funkció: kérdezzen tőlünk! Ha problémái adódtak 
a gyakorlati iratkezelés során; ha nehezen igazodik el a jogszabályok 
útvesztőjében; vagy bizonytalan a legújabb iratkezelési intézkedé-
sekkel kapcsolatban, akkor írjon nekünk, és mi igyekszünk legjobb 
tudásunk szerint válaszolni!

•  tudásanyagok letöltése: ami a könyvből hely és idő hiányában kima-
radt, azt a weboldalon tesszük közzé elektronikus formában, ezzel is 
hozzájárulva a „papírmentes iroda” kialakításához. időről időre újabb 
és újabb tudásanyagokat tervezünk megjelentetni az érdeklődők szá-
mára, változatos kategóriákban, így biztosítva, hogy mindenki a szá-
mára releváns dokumentumokat tölthesse le.

•  szakmai videók, szimulációk: segítünk, hogy profi iratkezelési szak-
ember váljon Önből! a legnagyobb érdeklődésre számot tevő terüle-
tekről oktató videókat, szimulációs anyagokat kívánunk megjelentetni. 
tervezzük, hogy szerzőtársaink mellett a szakma más kiváló szakem-
bereit is felkérjük, hogy vegyen részt ebben a munkában, hogy minél 
több hasznos és izgalmas tudásanyagot biztosítsunk Önök számára.

tudásanyagaink letöltése díjmentes, viszont regisztrációhoz kötött. ezért 
tisztelettel kérünk minden érdeklődőt, hogy regisztráljon egyedi felhasználói 
fiókért a www.tanusitottiratkezeles.hu oldalon. 

a regisztráció az alábbi előnyökkel jár:
•  Csak egyszer szükséges regisztrálnia a weboldalon, majd ezt követően 

korlátlan alkalommal és ideig töltheti le a tudásanyagokat. e szolgál-
tatás nemcsak a regisztráció pillanatában publikus anyagok letöltésére 
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terjed ki, hanem a jövőben, az oldalon közzétett további tudásanya-
gokra, tartalmakra is.

•  Új tudásanyag feltöltésekor a regisztrált felhasználók értesítést kapnak 
e-mailben az aktuális dokumentumok elérhetőségéről, melyet felhasz-
nálói fiókjukba belépve rögtön le is tölthetnek.

•  szakértőink, tanácsadóink rendszeresen jelentkeznek majd friss hírek-
kel, aktualitásokkal, az iratkezelési szakmát érintő érdekes témákkal 
blogunkban. Hogy senki sem maradjon le az új tartalmakról, friss 
cikkekről, minden regisztrált felhasználót e-mailben értesítünk az új-
donságokról.

•  regisztrált felhasználóink automatikusan értesítést kapnak a soron 
következő rendezvényekről, konferenciákról, és esetenként ún. „early 
bird” kedvezményekkel háláljuk meg a bizalmukat!

Végül, de nem utolsó sorban bízunk benne, hogy ezzel a kiadvánnyal, 
valamint hozzá tartozó weboldallal hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az érdek-
lődők egy folyamatosan fejlődő szakmai közösség tagjai lehessenek. 
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1.	Az	iratkezelés,	mint	ügyviteli	folyamat

1.1.	Iratok	nyilvántartása,	irattározása	–	miért	szükséges	mindez

a 21. században az iratok rendszerezésének és kezelésének számos megoldása 
ismert. e megoldások a dossziéba rendezett egyszerű és általában csak egy-egy 
személy által követhető rendszerezésétől egészen a bonyolult dokumentum-me-
nedzsment rendszerekig, illetve az úgynevezett workflow megoldásokig ter-
jednek. Gyakran hallható az a vélemény is, hogy a digitális világban semmi 
szükség nincsen sem a papíralapú iratokra, sem az irattárakra. szakemberek 
számára ezek a vélekedések megmosolyogtatók ugyan, mégsem mehetünk el 
szó nélkül e nézetek mellett, hiszen ha nem tisztázzuk az okokat, akkor helyes 
válaszokat sem tudunk majd fogalmazni. az „adminisztrációt senki sem ked-
veli”, hangzik el sokszor, és ezen nem is lehet csodálkozni. az adminisztratív 
munka kiszolgáló tevékenység, tehát nem önmagában rendelkezik értékkel. 
az adja az iratkezelés értékét és fontosságát, hogy segítője, előmozdítója 
és mint ügyviteli alaptevékenység kiszolgálója valamilyen más tevékenységnek. 
köznapi példával élve: egy konzervgyár igazgatója egykoron így fogalmazott, 
amikor az irattár kialakításáról volt szó: „értem én, értem, hogy ez fontos, de 
mi itt konzervet gyártunk, nem papírt.”

az iratok rendszerezése kapcsán éppen ahhoz lehet hozzásegíteni egy 
vállalkozás, vagy egy hivatal, intézmény stb. működését, hogy jól és alaposan 
láthassa el a feladatát. Ha egy szervezetnek a papíralapú iratai csak hosszú időt 
igénylő keresések után vehetők elő, vagy az elektronikusan tárolt iratok nem 
megfelelő struktúrában kerülnek rendszerezésre, akkor az a szervezet nem, 
vagy csak rossz hatásfokkal tudja ellátni feladatát. Megfelelően rendezett irattár 
és irat-nyilvántartás nélkül az alkalmazottak órákat (egyes esetekben napokat) 
tölthetnek el a bizonyító erejű ügyiratok, számlák előkeresésével. 

az ilyen helyzetekből adódó problémák kezelésére jöttek létre az irattárak, 
majd a levéltárak, illetve alakultak ki az iratnyilvántartási rendszerek.

az iratok megőrzésének célja azokból a helyzetekből következik, amikor 
valamilyen „bizonyítékra” van szükségünk ahhoz, hogy ügyeinket elintézhes-
sük. az iratok megőrzésének azt a szerepét, mikor az irat megőrzésére azért 
van szükség, hogy az adott szervezet vagy egy-egy magánszemély érdekében 
bizonyítékul szolgáljanak, jogbiztosító szerepnek nevezzük. ez talán a leg-
könnyebben belátható szerepe az irattárak létének. egy önkormányzati hivatal 
által a szociális ellátást megállapító határozat éppúgy jogbiztosító szereppel 
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bír, mint egy adásvételi szerződés, egy közjegyző előtt tett végrendelet vagy 
egy vállalkozási szerződés. Ugyan ki kérdőjelezné meg ezeknek az iratoknak 
a fontosságát, azt, hogy több ilyen irat őrzésekor irattárra, vagyis biztonságos 
tárolóhelyre, illetve az ilyen helyeken belüli rendszert alkotó iratnyilvántartásra 
van szükség? 

a már említett iratfajták jogbiztosító szerepe mindenki számára érthető 
és könnyen belátható. kevésbé elfogadott ugyanakkor, hogy azok az iratok, 
melyekhez a jogbiztosító szerep nem közvetlenül kötődik, miért kell, hogy 
„szigorú módon” kerüljenek megőrzésre. Nézzünk erre is egy példát.

Ha a kezünkbe veszünk egy építési engedély kiadásáról szóló ügyiratot, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy számos „ügyiratrész”, szaknyelven szólva ügy-
irat darab alkotja a teljes ügyiratot. egyszerűbben: ilyenkor a kezünkben nem 
egyetlen lapot (vagy összefűzött lapokat) tartunk, hanem egy egész iratköteget. 
az iratköteg „tetején” megtaláljuk az építési engedély kiadásáról szóló hivatalos 
határozatot. az iratcsomó nagy része azonban különböző tanúsítvány és igazo-
lás. Vajon ezen iratok esetében miért fontos a szigorú rend fenntartása? Miért 
van az, hogy az ilyen „irathalmazt” irattárban kell elhelyezni, majd hosszú időn 
át kell megőrizni? Végül, de nem utolsó sorban: miért kell az ilyen, amúgy is 
sok szempontú irategyüttes esetén valamifajta rendszert megtartani, amikor 
az engedély kiadása maga is körülményes és komoly feladat az ügyintéző szá-
mára, ráadásul az engedélyező iratban sokszor megismétlik azokat az adatokat, 
melyek az engedélyek kiadásához vezettek? a válasz igazán egyszerű: azért, 
mert az engedély kiadását is emberek végzik, akik tévedhetnek. Ha a tévedés 
következményeként felül kell vizsgálni a döntést, ahhoz a „döntéshez vezető 
út” dokumentumaira is szükség van. akkor is szükség van ezekre, ha az en-
gedélyezési ügyet intéző alkalmazott már nem is dolgozik az adott hivatalban, 
hanem feladatait valaki egészen más vette át, aki korábban nem is találkozott 
a nevezett üggyel. részletes további példák említése nélkül gondoljuk el egy 
ilyen helyzetet a gyámügyi kérdésekben, egy bírósági perújrafelvételnél vagy 
éppen egy nemzetbiztonsági vizsgálat megismétlése esetén. Ha az iratok az em-
lített esetekben nem kerülnek egy személytől független nyilvántartási rend-
szerbe, illetve az e nyilvántartáshoz tartozó fizikai vagy virtuális tárolóhelyre, 
akkor miként biztosítható ezen ügyek elintézése, az adatok újra felhasználása? 
e kérdést vizsgálva jutunk el a nyilvántartások problematikájához.

Miért is van szükség nyilvántartásokra és miért van szükség ezek szabvá-
nyosított, sokszor – a közszféra esetében 100%-osan – jogszabályban meghatá-
rozott keretrendszerére? könnyű belátni, hogy ha évente csak 50-60 db iratom 
keletkezik, akkor ezeket valamilyen jelzéssel ellátva, egy polcra egymás mellé 
helyezve, általában meg fogom találni a későbbiekben is. Ugyanakkor már ennél 
az iratmennyiségnél is jelentkezik a „perszonalitás problémája”, vagyis az, hogy 
ezeket az iratokat gyorsan, jó hatásfokkal csak az tudja megkeresni, aki koráb-
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ban egy adott helyre tette őket. Nagyobb mennyiségnél (300-500 darab ügyirat 
felett) pedig már teljesen nyilvánvaló, hogy amennyiben az iratokat nem látjuk 
el azonosítóval, és ezeket az azonosítókat nem tartjuk nyilván, akkor az iratok 
visszakereshetősége drámaian romlik. az iratanyag keresésének időráfordítása 
egyenes arányban növekszik az irat „polcra helyezésétől” számított idő és/
vagy az iratok mennyiségének növekedésével. az sem felejthető el azonban, 
hogy az iratnyilvántartás csak akkor lesz igazán hasznos, ha a nyilvántartás 
„mögötti világ”, vagyis az irat helye a maga fizikai valójában összhangban áll 
a nyilvántartásban szereplő azonosítóval. ez az azonosító, egyes vélekedések 
szerint a kőtáblák óta, alapvetően numerikus azonosítót jelent; mostani, ro-
hamsebességgel digitálissá váló világunkban éppúgy, mint egykoron. Mielőtt 
azonban megvizsgálnánk azt, hogy miért van ez így, és miért a numerikus 
rendszer az iratkezelés alapja (ld. 1.4 cím), azt is szükséges tisztázni, hogy 
a rendszerszerű iratkezelésből, vagyis az irattározásból és az iratnyilvántartás 
működtetéséből milyen gyakorlati haszna származik a felhasználónak, és hogy 
mi köze a rendszerszemléletnek az iratkezeléshez.

1.2.	Az	önérdek	és	haszon	szerepe	az	adatmegőrzésben	
és	adatnyilvántartásban

az iratnyilvántartások és az irattárak léte, mint az előző fejezetben rámutat-
tunk, alapvetően támogató, kiszolgáló tevékenységként nyernek igazolást. 
Ugyanakkor minden szervezet – és főként annak vezetője, tulajdonosa – szá-
mára alapvető fontosságú, hogy az iratokban őrzött adatok biztonságosan 
és hitelesen kerüljenek megőrzésre. Ha úgy tetszik, akkor az adatok megfelelő 
védelme, őrzése és nyilvántartása nagyon is önös érdek mindenki számára. 
egy cég tulajdonosának „zsebbe vágó” problémája lehet abból, ha nem tudja 
igazolni, hogy megérkezett hozzá a teljesítés igazolás partnerétől a számla 
kiállítása előtt. egy közjegyző, egy bírósági elnök személyében felel egyes 
iratok és okiratok hitelességéért; egy iskola vezetője az iskolai anyakönyvek 
adattartalmának biztonságos megőrzéséért. egy közhivatalban az iratokban 
lévő adatok dokumentálják azt az ügyintézési cselekményt, amit az ott dol-
gozók végeznek. Ha ezek a dokumentumok elvesznek, az azokban szereplő 
adatok hiányosak, akkor az elvégzett munka is sokszor kárba vész, hiszen 
a meghozott intézkedés, a megfogalmazott határozat nincs kellő módon alá-
támasztva, az ügyintézést végző személy gondatlanul végezte el a munkáját, 
vezetője rosszul választotta ki munkatársát vagy gondatlanul szervezte meg 
a munka elvégzését. 

Ha a fenti példákra tekintünk, akkor látható, hogy az iratok megőrzése 
és azok „előkerítése”, vagyis a nyilvántartások alapján történő fellelhetőségük 
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biztosítása, amellett, hogy az adminisztráció részeként néha plusz erőforrások 
alkalmazását igényli, és az ügyintézők szerint meghosszabbítja a munka el-
végzését, nagyon is személyre szóló védelmet biztosít az ügyintézési munká-
ban résztvevő személyek számára. Hiszen a megfelelő módon karbantartott 
irattárban őrzött iratok, a gyors előkeresését segítő iratnyilvántartások végső 
soron mind ahhoz járulnak hozzá, hogy az iratokban szereplő adatok megőrzése 
olyan módon valósuljon meg, hogy az mind a szervezet egészét, mind az egyes 
ügyek elintézőjét igazolja, vita esetén „védje” az ügyintézéssel kapcsolatban 
felmerült reklamációk esetén. ez a védelem vonatkozhat a tartalmi megoldások 
igazolására (az iratban megőrzött adatok kapcsán), de vonatkozhat a vélt formai 
és/vagy technikai kifogásokkal szembeni bizonyításra is. a technikai kifogá-
sokkal kapcsolatos problémák igazolására a legjobb példa a határidő kérdése. 
az ügy elintézésének határideje adott indító dátumokhoz kötött, mely dátumok 
a leggyakrabban az érkeztetéstől vagy az iktatástól számítandóak. Vagyis ha 
határidő-reklamáció történik, akkor az ügyirat érkeztetésének vagy iktatásá-
nak időpontja az, ami alapján eldönthető egy reklamáció jogos vagy jogtalan 
volta. Ma már, az elektronikus iratnyilvántartások általánossá válása idején, 
ezek az információk egy percnél rövidebb idő alatt kinyerhetők az elektroni-
kus iratkezelő rendszerekből. az iratot kezelő szervezet számára tehát néhány 
perc elegendő annak eldöntésére, hogy egy ilyen reklamációval érdemben 
kell-e foglalkoznia. Ha a reklamáció az érkeztetési időpont alapján nem állja 
meg a helyét, akkor ennek bizonyításával jelentős erőforrást és időt takarít meg 
az érintett szervezet, végső soron pedig az ügy elintézője is.

1.3.	Rendszerszemlélet	az	iratkezelés	folyamatában

az előző fejezetekben bebizonyítottuk, hogy bár az iratkezelés nem önmagá-
ban létezik, és célja valamely munkafolyamat támogatása, valójában nagyon 
is személyes önérdekeink diktálják azt, hogy iratnyilvántartásokat vezessünk, 
és az iratok őrzése számára megfelelő és biztonságos iratőrző helyiségeket, 
irattárakat biztosítsunk.

azonnal felmerül azonban a kérdés, hogy mi számít egyáltalán megfele-
lőnek? a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, a 3.1. címben fogunk majd 
konkrét választ kapni erre a kérdésre. ahhoz azonban, hogy ne csak a köve-
telményeket lássuk az iratkezelés rendszerének és szabályainak áttekintésekor, 
hanem az iratkezelési rendszerek hasznát is, szükséges tisztázni azokat az elve-
ket, ami alapján iratkezelésünket megszervezzük, és ami alapján a szabályzók 
egy részét megalkották.

elsősorban azt kell tisztázni, hogy az iratok kezelése tulajdonképpen egy 
folyamatszervezési feladat megvalósítását jelenti. az ügyirat nyilvántartásokba 
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vétele, megőrzése, a nyilvántartások alapján történő irat-előkeresés éppúgy egy 
folyamatszervezési ábrával szemléltethető, mint bármely más tevékenység, 
ami a hivatalokban vagy a vállalkozások tevékenységes során felmerül. ennek 
ellenére gyakran úgy érezzük, hogy az iratkezelésnek csak egyes területei szá-
mítanak fontosnak, míg másokat elhanyagolnak. Vagyis a gyakorlatban nem 
minden esetben érvényesül az a szemlélet, mely az irat keletkezésétől annak 
selejtezéséig vagy levéltárba adásáig „kíséri végig” a folyamatot. 

Vállalkozások esetében a szerződések nyilvántartására jelentős erő-
forrásokat mozgósítanak. Nem ritka ma már, hogy a digitalizálás is alapvető 
elvárás a szerződéstárral kapcsolatban egy közepes méretű vállalkozásnál is. 
a hatósági munkát végző hivatalok esetében a határozathozatal folyamata 
és a határozatok kiadása az, ami hajlamos elfeledtetni, hogy nemcsak a határo-
zatok a fontos iratok. a példákat még hosszan sorolhatnánk. ehelyett azonban 
vegyük inkább szemügyre, hogy mely területek a „mostohagyerekek”, melyek 
esetében nem érvényesül a rendszerszemlélet, nem kap kellő hangsúlyt, hogy 
ezek a részfeladatok nem önmagukban léteznek, hanem egy nagyobb rendszer, 
egy folyamat részesei.

elsősorban az irattárak mint őrző helyek működtetése, személyi és techni-
kai feltételeik biztosítása esik ki a „látómezőből”. az irattáraknak alapvetően két 
fajtáját; az átmeneti vagy „kézi” irattárat, illetve a központi irattárat különböztet-
jük meg. az úgynevezett „kézi irattár” szem előtt van, jellemzően az utolsó 1–3 
év iratait tárolják benne, így ezeknek az irattáraknak a kezelése jól illeszkedik 
az iratok nyilvántartásainak (érkeztető, iktató és egyéb, pl. szerződéskezelő nyil-
vántartás) rendszeréhez. Ugyanakkor nem ritka az a gyakorlat, hogy a központi 
irattárról megfeledkeznek. Pedig az iratkezelési rendszer a központi irattáron 
fordul meg. a központi irattár az, ahol az iratok „elsüllyedése” előtt még lehe-
tőség van a rendszerbe illesztés korrigálásra. (iktató és tételszámok ellenőrzése, 
az ügy lezárását igazoló dokumentum hiányának vagy létének felülvizsgálata 
stb.) a központi irattár végzi a selejtezéseket, és ide futnak be az olyan megke-
resések is, amikor az ügyirat sorszámát (iktatószámát) nem tudják megmondani, 
csak a tárgyat vagy éppen az ügyfél nevét ismerik. a központi irattár az őrzője 
a korábbi iratnyilvántartásoknak is. a helyes iratkezelési rendszerszemléletben 
tehát a központi irattárnak, az ott folyó munkának döntő szerepe van. éppúgy, 
mint a másik neuralgikus pontnak, az iktatóhelynek.

iktatóhelyen azt a logikai pontot kell érteni, ahol a kimenő és bejövő ira-
tok (ld. 4.1. – 4.2. címek) megfordulnak. az iktatóhelyen történik az érkeztetés 
(ettől eltér a kormányzati érkeztető rendszerbe – továbbiakban: kér – bevont 
szervezetek érkeztetési gyakorlata, ld. a 8.3. cím), az iktatás és az iktatóhely 
közreműködésével kerül sor az ügyirat szignálására, vagyis a személyi felelős 
meghatározására. Mégis gyakran tapasztaljuk, hogy az iktatóirodákra, az ik-
tatási pontokra jóval kevesebb erőforrás jut, mint az indokolt lenne. kisebb 
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szervezeti egységeknél, így a közös önkormányzati hivatalok vagy kistelepü-
lési polgármesteri hivatalok esetében gyakori, hogy az iktatást végző személy 
egyben titkárnő, irattáros, postázó és nem egyszer ügyintéző is. ez valójában 
egyáltalán nem szolgálja a hivatal érdekeit. az iktatási, általában az irat-nyil-
vántartási tevékenység, mint láttuk, bizalmi kérdés. az elektronikus iratkezelés 
világában sem iktatható ki az adatokat rögzítő személy tevékenysége. az irat-
nyilvántartó rendszert kezelő személy vagy személyek figyelme nem vonható 
el az iratkezelés folyamatától, mert tévedésük nemcsak saját, de alapvetően 
minden ügyintéző munkáját is megnehezíti. 

a nagyobb szervezeti egységek esetében a személyzeti megoldások nem 
igazán jelentkeznek problémaként, az viszont szinte általánosnak tekinthető, 
hogy a műszaki feltértelek, különösen amennyiben az ügyiratok digitalizálása 
is a feladatok között van, sokszor nagyon is elégtelenek. 

az iratkezelés során a helyes gondolkodásban a rendszerszemlélet érvé-
nyesül. Felelős döntéshozó úgy igyekszik kialakítani az iratkezelés rendsze-
rét, hogy az irat érkeztetésétől a selejtezésig (vagy levéltárba adásig) szemléli 
az iratkezelés folyamatát. tudatában van annak, hogy az ügyiratok és az 
azokban rögzített adatok kezelése, megőrzése, nyilvántartása akkor is érdeke, 
amikor egy-egy ügyirat lezárult és irattárba került. az ilyen szemlélet eseté-
ben nem kelthet csodálkozást az, hogy az iktatószám adott esetben nemcsak 
egy sorszámból és egy évszámból, hanem ennél több – fontos információkat 
tartalmazó – tagból áll. 

az iratkezelési rendszerszemlélet alapja az, hogy az egy vagy több azo-
nosítóval ellátott ügyirat esetében az alkalmazott számok nemcsak sorszámok, 
hanem a struktúrát kialakító jellemzők is. Mert – bár a világ folyamatosan 
változik, és sokszor nem is látszik már, hogy mindenhol számok vesznek kör-
be minket – a numerikus struktúrába rendezett iratkezelésnél még senki sem 
talált ki jobbat és hasznosabbat. 

1.4.	Numerikus	rendszerek	alkalmazása	az	iratnyilvántartás	
területén

az iratnyilvántartás mindig sorszámos rendszer. amikor egy érkeztető nyilván-
tartásba bevezetnek egy ügyiratot, az éppúgy egy sorszámot kap, mint iktatás-
kor. Ha nem látszik a nyilvántartási szám, például sok workflow rendszer eseté-
ben, az egyes dokumentumokat a „háttérben” ez esetben is számrendszerekre 
alapozva kötik össze, alkotnak speciális metaadatokat. Mivel jelen könyv célja 
elsősorban a közfeladat ellátását végző szervezetek iratkezelésének elősegítése, 
a továbbiakban kizárólag azon numerikus rendszereket tekintjük át, melyek 
az e feladatokat ellátó szervezetek esetében kerülnek alkalmazásra.


