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Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 

4. számának megjelenése alkalmából.  

 

Az „Ügyészségi eljárások elektronizá-

lása” című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010 

projektből fakadó tájékoztatási kötele-

zettségünknek eleget téve állítottuk össze 

ismét hírlevelünket, annak érdekében, 

hogy az ügyészi szervezet tagjai részére 

a projekt megvalósításának ideje alatt 

naprakész információkat nyújtsunk a fej-

lesztés állapotáról, az egyes projekttevé-

kenységekről.  

 

Az Aquis Informatika Zrt. és a Legfőbb 

Ügyészség által, informatikai rendszerek 

bevezetése, az ehhez szükséges szoftve-

rek, fejlesztések és azok implementáció-

jához szükséges szolgáltatások biztosítá-

sa tárgyában kötött vállalkozási szerződés 

végrehajtása folyamatban van. Jelen 

számunkban beszámolunk a fejlesztésről, 

majd az aktuális projektesemények rövid 

ismertetésére kerül sor.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a projektben dol-

gozó kollégáinkat Önök is megismerhes-

sék. E számunkban a szakmai koordi-

nátori irodát és tevékenységét mutatjuk 

be. 

 

Ezúttal is számítok megtisztelő figyelmük-

re, és munkatársaim nevében is min-

denkinek boldog ünnepeket kívánok! 

 

 

Dr. Nagy Tibor projektvezető 
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Beszámoló a fejlesztésről 

 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program (EKOP) keretében, az „Ügyész-

ségi eljárások elektronizálása” EKOP 

1.A.1 – 08/C-2009-0010 elnevezésű pro-

jekt alprojektjeként az elektronikus 

irat- és dokumentumkezelő rendszer ki-

alakításához szükséges fejlesztést az 

Aquis Informatika Zrt. és a Legfőbb 

Ügyészség az EIR projekt keretei között 

valósítja meg. 

Annak érdekében, hogy az elektronikus 

irat- és dokumentumkezeléssel összefüg-

gésben fennálló, illetve 2012 januárjában 

hatályba lépő jogszabályi előírásoknak 

megfeleljen, a Legfőbb Ügyészség egy 

olyan, úgynevezett szűkített funkciona-

litású EIR rendszert indít el 2012. ja-

nuár 3-i határidővel, amely a későbbiek-

ben alkalmazandó irat- és dokumentum-

kezelő rendszer alapjául szolgál. Az ehhez 

kapcsolódó oktatásra 2012. december 

15-én került sor. Az oktatáson a leendő 

felhasználók, a fővárosi és a megyei fő-

ügyészségek, a fellebbviteli főügyészsé-

gek, valamint a Legfőbb Ügyészség két 

főosztálya ügykezelő irodáinak munkatár-

sai vettek részt. Az oktatás megszervezé-

séhez a Továbbképzési Osztály nyúj-

tott segítséget. 
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Egyéb információk a projektről 

Fenntarthatósággal kapcsolatos vállalások  

 

A projekt megvalósítása során a Legfőbb 

Ügyészség köteles eleget tenni azoknak a 

– pályázati anyagban rögzített –

fenntarthatósággal kapcsolatos vállalása-

inak, amelyek hozzájárulnak a szervezet 

fenntartható fejlődését biztosító feltételek 

megteremtéséhez. 

Ezen vállalásaink egyike, hogy a Legfőbb 

Ügyészség környezeti fenntarthatósági 

szabályzatot készít és a projektzárásig 

számba veszi mindazon tevékenységeit, 

melyeknek jelentős környezeti vonatko-

zásai vannak, valamint a feladatokhoz 

felelőst rendel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gazdasági Főigazgatóság elkészítette a 

Legfőbb Ügyészség Környezeti Fenn-

tarthatósági Szabályzatát, melyet leg-

főbb ügyész úr jóváhagyott, egyben dr. 

Nagy Réka legfőbb ügyészségi ügyészt 

fenntarthatósági felelősnek kijelölte. A 

fenntarthatósági felelős éves fenntartha-

tósági jelentést készít, munkáját az 

ügyészség szervezeti egységeinek kijelölt 

tagjaiból álló fenntarthatósági munkacso-

port segíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A dokumentum elérhetősége:  
http://www.mklu.hu/pdf/ekop_uee/kf_szab.pdf 

http://www.mklu.hu/pdf/ekop_uee/kf_szab.pdf
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Bemutatkozik a Szakmai iroda 

 

          

 dr. Szikszay Tibor         Süveges Ildikó 
   szakmai koordinátor       projekt asszisztens 
 

A projekt sikeres lebonyolítása érdeké-

ben, a Számítástechnika-alkalmazási és 

Információs Főosztályon, a fejlesztéshez 

kapcsolódó, a Támogatási Szerződésből, 

valamint a Vállalkozási Szerződésből ere-

dő szakmai feladatok ellátására szakmai 

koordinátori iroda alakult. 

 

A szakmai koordinátor felel többek kö-

zött: 

 

 az EIR projektben a megrendelő ol-

dali projektvezetői feladatok ellátásá-

ért;  

 a szakmai megvalósításhoz szüksé-

ges szerződések (közbeszerzési eljá-

rásban ajánlattételi felhívás, vállalko-

zási szerződés, stb.) előkészítéséért; 

 a társszervekkel való írásbeli/szóbeli 

kapcsolattartásért; 

 folyamatos tájékoztatásért a munka-

csoportok működéséről, a határidők 

teljesüléséről. 

 

Dr. Szikszay Tibor 1993. október 1-jén 

kapott ügyészi kinevezést a Nyíregyházi 

Városi Ügyészségre, általános büntetőjogi 

szakterületre. 1996. november 1. napjá-

tól vezető-helyettes ügyészként a gazda-

sági bűncselekmények szakterületet irá-

nyította. 2001-ben az ELTÉ-n  gazdasági 

büntető szakjogászi másoddiplomát szer-

zett.  

2005-től részt vett a Netzsaru rendszer 

fejlesztésében és ügyészségi bevezetésé-

ben, majd 2007-től kezdve az Egységes 

Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Sta-

tisztikai Rendszer (ERÜBS) modernizálá-

sában, valamint az Egységes Nyomozóha-

tósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai 

Rendszer (ENYÜBS) kialakításában és 

bevezetésében. (Többek között ő hatá-

rozta meg a 17 karakteres statisztikai 

kódok többségét.)  

2008. november 1-től a Legfőbb Ügyész-

ség Számítástechnika-alkalmazási és In-

formációs Főosztályára kinevezett 

ügyész. 2010. november hónaptól az 

elektronikus irat- és dokumentumkezelés 

bevezetését célzó EKOP projekt koordiná-

tora, majd szakmai koordinátora. Az 

Aquis Zrt-vel kötött Vállalkozási szerző-

dés végrehajtására létrehozott EIR 
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alprojekt megrendelő oldali projektveze-

tője.  

 

Süveges Ildikó 2003. április 1. napjától 

2007. március 31. napjáig a Pesti Köz-

ponti Kerületi Bíróságon, büntetőjogi te-

rületen írnokként dolgozott. Az ezt követő 

3 évben a versenyszférában dolgozott.  

2010. április 1-től a Legfőbb Ügyészség 

Számítástechnika-alkalmazási és Infor-

mációs Főosztályán dolgozik írnokként, 

2010. márciustól az elektronikus irat- és 

dokumentumkezelés bevezetését célzó 

fejlesztésben projekt-asszisztensi felada-

tokat lát el. 2011 februárjától jogi asz-

szisztensi képzésben vesz részt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat 

 

Projektiroda és a Szakmai koordinátor 

elérhetőségei: 

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 

Számítástechnika-alkalmazási és Információs 

Főosztály 

1062 Bp. Székely Bertalan u. 21. 

Projektiroda:(36-1)-472-5653, -5629,  

Szakmai koordinátori iroda: 

(36-1)-472-5646, -5641 

ekop.informatika@mku.hu 

Honlapunk: www.mklu.hu/ekop-uee 
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