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ELŐZMÉNYEK

• Az informatika popularizációja
• Az ügyészségi hivatali e-mail postafiókok

• joghatályos beadvány fogadására nem alkalmasak
▪ a küldő nem azonosítható
▪ az időpontok nem rögzíthetők jogkövetkezmény nincs

• iratkezelési problémát jelentenek
▪ érkeztetés (papírra kinyomtatva kezelik)
▪ tárolás (az elektronikus eredeti lenne a hiteles)
▪ selejtezés (nem törölhető, levéltári átadás nem megoldott)

• Ügyfélkapu, elektronikus aláírás
• korlátozott  elterjedtség

AZ  ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK PROBLÉMÁI



A  JOGSZABÁLYOK  VÁLTOZÁSA

ELŐZMÉNYEK

• 2009. évi LII. törvény 
a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről 
és az elektronikus tértivevényről

• 2009. évi LX. törvény 
az elektronikus közszolgáltatásról 

• 1998. évi XIX. törvény
a büntetőeljárásról

• 1952. évi III. törvény
a polgári perrendtartásról

• 2004. évi CXL. törvény 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

• 2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről 



EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

613 800 000 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Elektronikus 
irat- és dokumentumkezelő rendszer

létrehozása, mely támogatja
a társszervek, 

az állampolgárok, 
jogi képviselők, 

cégek
és az ügyészség számára 

az ügyek gyors, költséghatékony elektronikus intézését

A  PROJEKT  CÉLJA

A PROJEKT



A létrehozandó rendszer
az ügyészségre érkező elektronikus adatokat
fogadja, érkezteti;

az érkezett adatokat tárolja, megjeleníti, 
igény esetén kinyomtatja, 
az ügyészégen belül azok útját, megváltoztatását rögzíti; 

az ügyészek munkája során létrejövő iratokat hitelt
érdemlően azonosítja, és a címzettek számára eljuttatja.

A  PROJEKT  EREDMÉNYE AZ ÜGYÉSZSÉGEN

A PROJEKT



M0 2011 második negyedévében 
lezajlik a közbeszerzési eljárás, és megkezdődik a rendszerek fejlesztése.

M1 2011 harmadik negyedévében 
megkezdődik a rendszer oktatása, a tesztelés, a telepítés.

M2 2011 negyedik negyedévében 
„Be. kompatibilis” rendszer áll rendelkezésre.

M3 2012 első negyedévében
befejeződik az ügyészségi rendszerek integrációja.

V A projekt befejezésének határideje 2012. március 30.

M1 M2 M3 V
2011 2012

I. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév

M0

II. negyedév

A PROJEKT

A PROJEKT TOVÁBBI ÜTEMEZÉSE

V



az érintett munkafolyamatokban
az elektronizálás foka

30%
lesz

A  PROJEKT  CÉLJA

ELEKTRONIZÁLT KAPCSOLATTARTÁS



évente

1 030 000
tranzakció

A  PROJEKT  CÉLJA

ELEKTRONIZÁLT 
KAPCSOLATTARTÁS



a postázási, fénymásolási költségek, 
a postázandó küldemények  első  

kézbesítési  kísérletéig  eltelt  idő

30%-kal 
csökken

A  PROJEKT  CÉLJA

ELEKTRONIZÁLT KAPCSOLATTARTÁS



az  átlagos  ügykezelői időráfordítás    

85%-kal
csökken

A  PROJEKT  CÉLJA

ELEKTRONIZÁLT 
KAPCSOLATTARTÁS



Közvetett szinten
• fenntarthatósági terv

• a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítése

• a fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események 

• környezetbarát közlekedéssel elérhető helyszínek

KÖRNYEZETI  FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSOK

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGGAL 
KAPCSOLATOS MEGFELELÉS



Közvetlen szinten
• anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek 

• környezeti szempontok érvényesítése a beszerzésnél 

KÖRNYEZETI  FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSOK

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGGAL 
KAPCSOLATOS MEGFELELÉS



A rendszer létrehozása
• az érintett szakmai és funkcionális területek

munkatársainak szoros együttműködését igényli;

• szemléletváltást jelent az ügyészségi munkavégzésben.

A  PROJEKT  MINDANNYIUNK  KÖZÖS  FELELŐSSÉGE

KÖZÖS MUNKA



A  PROJEKT  MINDANNYIUNK  KÖZÖS  FELELŐSSÉGE

INFOVONAL

Honlap: www.mklu.hu/ekop-uee

E-mail: ekop.informatika@mku.hu


