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Általános rendelkezések 

 

A szabályzat hatálya: 

Jelen szabályzat a Lisznyai Utcai Átalános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 

melléklete. Hatálya kiterjed minden iratra. amely az iskola működésével, illetőleg munkatársai 

tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett - beleértve a gépi adatfeldolgozás útján rögzített adatokat -, kivéve a megjelentetés 

szándékával készült könyv jellegű kéziratot. 

 

Jogszabályi háttér 

- 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárról és a magán levéltári anyag 

védelméről 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 

Az iratkezelés szabályozása, ellenőrzése 

A szabályzat a beérkező iratok nyilvántartását, az az iratok útjának nyomon követhetőséget, 

biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, irattározását, selejtezését, valamint 

a levéltárba való átadását szabályozza.  

Az irattári terv szerint a nem selejtezhető iratok megmaradásának érdekében az intézmény 

iratainak védelmét és az iratkezelésnek rendjét a területileg illetékes levéltár ellenőrzi 

 

Az iratkezelés rendszere és az ügyiratkezelés fogalma 

 

Az iskolai az iratkezelés központilag történik. 

 

Ügyiratkezelés: az iratok 

- átvétele,  

- átadása,  

- postázása,  

- nyilvántartásba vétele (iktatása),  

- sokszorosítása,  
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- továbbítása, 

- irattározása,  

- selejtezése,  

- a nem selejtezhető iratok levéltárba történő átadása. 

 

Kezelésüket tekintve ügyiratnak minősül: 

-   minden írott szöveg, 

- bármely jelrendszerrel és adathordozón rögzített, és egységként kezelendő információ, 

adategyüttes. 

 

Az iratkezelés irányítás, felügyelete, általános iratkezelési feladatok, fogalmak 

Az intézményvezető felelős az iratkezeléssel kapcsolatban az alábbi feladatokban: 

- a biztonságos iratkezelés felügyeletéért 

- az iratkezelési szabályzat elkészítéséért 

- az iratkezelési szabályzat felülvizsgálatáért 

- a szabályzatban foglaltak végrehajtásáért 

- a biztonságos és szakszerű megőrzéséért alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért 

- az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi eszközök, személyi feltételek biztosításáért 

- az iratkezelés megszervezéséért, hogy az érkezett, a keletkezett, továbbított iratok 

azonosíthatóak és fellelhetőek legyenek, a tartalma csak az arra jogosult számára legyen 

megismerhető, a személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen 

- a beérkezett iratok megváltoztathatatlanságáért 

- rendszeres selejtezésért, az irattári felesleges felhalmozódás megelőzéséért 

 

Az iratkezelés felügyelete 

Az iratkezelés felügyeletét az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában megbízott személy 

látja el, azaz az intézményvezető. Az intézményvezető távollétében a megbízott intézményvezető 

felelős az iratkezelés felügyeletéért. 

Az ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy az Iratkezelési Szabályzatában rögzített előírásokat a 

szervezeti egységek, illetve az iratkezeléssel megbízott munkatárs(ak) – iratkezelő(k) - 

végrehajtják-e. 
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Általános iratkezelési feladatok 

Az intézményvezető feladata 

- az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről,  

- az iratkezelést végző személy rendszeres szakmai továbbképzése 

- védje az ügyiratokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, megsemmisítésétől, 

nyilvánosságra hozatalától, törléséről. 

- kijelölje azon ügyintézőt, aki hozzáfér az iktatórendszerhez, azt kezeli, karban tartja és 

megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, az iratok megváltoztatását, törlését, 

megsemmisülését 

 

Az ügyintézők feladata 

Beosztástól függetlenül ügyintéző az a dolgozó, akit vezető az ügy intézésére kijelöl. Az ügyintéző 

a munkaköri kötelezettségeikből adódóan az irat átvételétől az elintézésig felelős az iratért.  

- Ellenőrzésnél a kért iratokat köteles bemutatni, vagy igazolhatóan bizonyítani, hogy az irat 

kinél található (illetve kinek került átadásra vagy továbbításra).   

- A küldemények érkeztetése, átvétele, felbontása, az ezzel kapcsolatos ügyintézés elindítása 

- Felelős a kiküldésre kerülő iratok tartalmáért és a határidők betartásáért.  

- Feladata, hogy a gondjaira bízott iratokat megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, az iratok 

megváltoztatásától, megsemmisülésétől, törléstől, nyilvánosságra kerülésétől. 

- Köteles az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírásoknak érvényt szerezni és a tudomására 

jutott titkot megőrizni. Feladata ellátása során nem fogadhat el a szabályzattól eltérő 

iratokat és küldeményeket. 

- Felelős az iratkezelés szakszerű ellátásáért. 

- A kézi irattár és központi irattár kezelése, rendezése, selejtezésének előkészítése. 

- Kézbesítési feladatok ellátása, küldemények kézbesítése, az iskola és más szervek közötti a 

küldemények postázása, kézbesítése, átvétele. 

 

Az iratkezelés általános követelményei 

 

Az iratok rendszerezése 

Az intézményi iratokat, az ügyek áttekinthetőbb ügyintézése érdekében, az azonos ügyre és tárgyra 

vonatkozóan egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban keletkezett iratokat 

azonos iktatószámra kell iktatni, alszámmal.  
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Az ügyiratkezelés nyilvántartása 

A beérkező iratok, küldemények átvétele 

A küldeményeket az iskola székhelyén irodai munkatárs veszi át. 

A küldeményeket aznap, vagy az átvételt követő munkanapon haladéktalanul át kell adni a kijelölt 

felelős személynek. Kivételt képeznek a magán jellegű küldemények, melyeket a címzettnek kell 

közvetlenül átadni. Az intézményhez érkezett küldemények lehetnek: 

- levelek 

- faxok 

- postai csomagok 

- utánvételes csomagok 

- csomagküldő szolgálattal érkezett csomagok 

Ezek az alábbi úton érkezhetnek: 

- postai úton 

- elektronikusan 

- csomagküldő szolgálattal 

- közvetlenül, személyesen az ügyféltől 

 

A küldemények felbontása - postabontás, szignálás, érkeztetés 

A beérkező küldeményeket az alábbiak jogosultak felbontani: 

- a címzett, vagy az általa megbízott személy 

- az intézményvezető vagy az általa megbízott személy 

- postai meghatalmazással rendelkező személy 

- ügyintéző, ügykezelő 

Az "s.k. felbontásra!" jelzésű küldemények csak abban az esetben bonthatók fel, ha erre a címzett - 

tartósabb távolléte (szabadsága, betegsége stb.) esetén - szóban vagy írásban felhatalmazást ad, 

vagy elrendeli, hogy a részére ilyen jelzéssel érkezett küldeményeket az iratkezelési szabályzat 

előírásai szerint kezeljék. 

A küldemények felbontása után ellenőrizni kell, hogy a jelzett mellékletek megérkeztek-e. A 

melléklet hiányát az iratra is rá kell vezetni. Ha a küldemény értéket (pénzt, csekket, stb.) is 

tartalmaz, azt az iraton is fel kell tüntetni, és az értékküldemény átadás-átvételét - a pontos összeg 

feltüntetésével - külön kell lebonyolítani. 
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A tévesen felbontott küldeményeket ismételten le kell zárni, és rá kell vezetni a "Téves bontás!" 

szöveget, a keltet és a felbontó nevét (aláírását), majd a továbbítás szabályai szerint kell eljárni. 

Amennyiben az ügyintéző úgy ítéli meg, hogy a küldemény által jelzett ügyben az intézménynek 

nincs hatásköre, akkor köteles a küldeményt a hatáskörrel ellátott intézményhez továbbítani. Ha az 

illetékes ismeretlen, akkor köteles a küldeményt a feladónak visszaküldeni. 

A borítékot akkor kell az irathoz csatolni és azt az iraton feltüntetni, ha a postára adás időpontjához 

jogkövetkezmények (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat) kapcsolódhat, valamint a 

feladó neve és pontos címe az iratból nem állapítható meg. 

 

 Szignálás, érkeztetés 

A postabontó feladata a küldemények nyilvántartásba vétele, az érkeztetés, az iktatással együtt a 

POSZEIDON iktató programon keresztül.  

 

 Az iratok iktatása, továbbszignálás, az átmenő iratok kezelése (ügyintézés) 

Minden, az iskolához beérkező iratot, levelet, e-mail nyomtatott formáját stb. az érkezés napján 

iktatni kell. Ha az irat a munkaidő végén (vagy utána) érkezik be, azt a követő munkanap 

megkezdésekor kell iktatni. Ez alól kivétel a munkaidő végén beérkezett bírósági irat, amelynél az 

iktatás időpontja a tényleges átvétel napja. 

Az ügyek határidejének betartásáért az intézményvezető a felelős, a feladatok határidőre való 

elvégzése érdekében az ügyintéző jelzi a vezető felé az ügy elintézésének határidejét.  

Az iktatást az elektronikus iktatórendszerbe, a POSZEIDON-ba kell elvégezni. A már egyszer 

beiktatott iratra adott vagy kapott válaszlevélre külön iktatószámot adni tilos. Egy iratot csak 

egyszer szabad iktatni, vagyis minden iratnak csak egy iktatószáma lehet.  

Iktatás nélküli iratot sem az iskolán belül, sem külső szervekhez továbbítani nem szabad, kivéve az 

iktatásra nem kerülő iratokat, amelyek a következők: 

a/ Iratnak nem minősülő küldemények: 

- a sajtótermékek (napilapok, folyóiratok közlönyök, hivatalos lapok, stb.), 

- a könyvek, hivatalos kiadványok (tarifa- és árjegyzékek, katalógusok, menetrendek, stb.), 

- a reklám- és propagandaanyagok (prospektusok, szórólapok, termék- és 

gyártmányismertetők, ajánlati árakat tartalmazó jegyzéke, stb,), 

b/ a jogkövetkezményekkel nem járó tömeges értesítések és meghívók, 
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c/ a levélmásolatok, ha azok tartalma csupán a tájékoztatás (információközlés stb.) célját szolgálja. 

 

Külön nyilvántartásba vett iratok 

E körbe tartoznak mindazok az iratok, amelyekről a vonatkozó jogszabályok értelmében, illetve a 

célszerűség és az áttekinthetőség érdekében külön nyilvántartást kell vezetni. 

A külön nyilvántartásba vett iratok iktatószámát (nyilvántartási számát) az irat jellege (pl. gépi 

adathordozó) határozza meg. Az irat jellegétől függően minden iratot el kell látni nyilvántartási 

számmal. A nyilvántartó szám feltüntetése a jogszabályi előírások, illetve a nyilvántartást vezető 

utasítása alapján történik. 

Az iskolánál ilyen iratfajták (iratcsoportok) a következők (a felsorolás példaszerű, a teljesség 

igénye nélküli): a munkaügyi és a humánpolitikai (személyzeti) iratok, kötésszámon nyilvántartott 

iratok, könyvelési bizonylatok (iratanyagok), gépi adathordozók. 

 

Átmenő iratok 

Az ügyintézés szempontjából átmenő iratnak kell tekinteni: 

- a postabontóban érkeztetett iratok közül a továbbszignált iratokat és 

- a társszervezeti egységektől érkező már iktatott iratokat. 

A beérkező iratok közül, ezen az iratokat egyik esetben sem kell már iktatni. 

 

 Iratkapcsolás 

Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy az ügynek a tárgyévben volt-e már előzőleg 

beérkezett előirata. Ha a beérkezett iratnak már volt előirata, akkor az iratkapcsolás érdekében az 

iratkezelő köteles azt az iratot kikeresni és a POSZEIDON rendszerben az előiratnál jelölni kell a 

beérkezett irat (utóirat) iktatószámát, illetve az utóiratnál az előirat iktatószámát. Az iktatórendszer 

ezt a nyilvántartást kezeli, vezeti.  

 

Az iktatás rendszere 

A POSZEIDON iktatási rendszere betűjel és az iskola OM azonosítója, továbbá folyamatos 

sorszám alapján képezi az iktatószámot, minden naptári évben 1-ről indulva. .  

 

A nyilvántartásba vétel eszközei 

a/ Iktatóbélyegző 
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Az iktatás része az iktatóbélyegző lenyomatának elhelyezése az iraton. A lenyomaton szereplő 

adatokat minden esetben ki kell tölteni. 

Az iktatóbélyegző lenyomatának a következőket kell tartalmaznia: 

- az iskola neve, 

- az iktatási év, hónap, nap, 

- az iktatószám, 

- az ügyintéző neve, 

- a mellékletek száma (mennyisége). 

(10 db-ig számmal, ezen felül iratcsomó megjelöléssel kell feltüntetni). 

 

b/ Az elektronikus Poszeidon nyilvántartás 

Az elektronikus iktató rendszer (POSZEIDON) használata kötelező.  

 

A rendszerben tilos: 

- az utólagos iktatás, 

- az ügyirat nélküli iktatás, 

- a szóbeli megkeresés alapján történő iktatószám kiadása, 

- a beérkezett és iktatott iratra adott válaszlevélre stb. külön iktatószám adása. 

 

Belső-külső irattovábbítás 

 

A belső továbbítás rendszere 

E rendszerben minden szervezeti egységnek biztosítania kell, hogy az irat útja (illetve holléte) 

egyértelműen kiderüljön. 

Az iratok kiküldése külső szervek részére - kimenő posta 

 

Az elkészült iratokat kézbesítőkönyvvel kell átadni a fenntartó (Közép-Budai Tankerületi Központ) 

részére. Más intézményhez, gazdálkodó szervhez, bankokhoz, stb. kézbesítéssel küldött iratokat az 

erre a célra szolgáló elektronikus Postai rendszerbe kell rögzíteni, az  e- Postakönyvbe.  

 

Kiadmányozás 

A kiadmányozásra jogosult személy az intézményben az intézmény vezetője. Minden kimenő iratot 

csak az SZMSZ-ben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. Külső 

szervhez, személyhez kiadványt csak hitelesítve lehet továbbítani.  
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Az iratok elkészítése 

A levelek, számlák, egyéb okmányok, ügyiratok elkészítésénél az irat aláírójának kell 

meghatároznia, hogy 

- a kiküldésre kerülő irat hány példányban készül (kivéve a nyomtatványokat), 

- kinek kell a végleges elküldés előtt a tervezetet láttamozásra (tudomásulvételre) bemutatni, 

- ki írja, illetve kik írhatják alá az intézményvezető távollétében, figyelembe véve az Iskola döntési 

és aláírási szabályait, 

- az aláírás a tisztázaton eredeti lesz-e vagy "s.k." (saját kezűleg), 

- az ügyirat a központi irattárba kerül-e vagy továbbra is az ügykezelőnél, kézi irattárban marad. 

A kiadmánynak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: 

- az intézmény nevét, székhelyét 

- az iktatószámot, a mellékletek számát 

- az ügyintéző nevét 

- az irat aláírójának nevét és beosztását 

- az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát 

Amennyiben az irat bármilyen határozat, úgy ezt minden esetben indoklással kell ellátni. A 

határozatok felépítése: bevezető rész, rendelkező rész, indoklás és jogorvoslati lehetőség.  

A rendelkező részben fel kell tüntetni a vonatkozó jogszabályt, illetve a mérlegelésen alapuló 

döntés esetében az erre való utalást. Amennyiben a megállapított fellebbezési határidőn belül 

fellebbezéssel élnek, az intézmény köteles a felügyeleti szervének megküldeni minden ezzel 

kapcsolatos eredeti iratot, az irattárban másolatokat kell elhelyezni. 

 

A kiadmányozott iratokat az érintettekhez továbbítani kell. Ezeket a küldeményeket a továbbítás 

módja szerint kell csoportosítani: postai, kézbesítő, futárszolgálat, stb. 

Postai küldemények esetén a boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 

Tértivevényes levélként, csomagként lehet elküldeni, továbbítani, amiről elektronikus 

nyilvántartást kell vezetni, az e-postakönyvet. 

 

Irattározás, iratselejtezés, iratellenőrzés és elszámoltatás 
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A POSZEIDON iktató rendszer kezeli az irattári tételszámokat. Az irattározásnál (kézi irattározás) 

nem az irattári tételszám alapján rendezzük az iratokat tételcsoportokba, hanem az iktatószámok 

szerint rendezzük sorba. 

 

Irattári terv 

Az irattári terv az intézményben keletkezett, illetve oda érkező iratok rendszerezésének és 

selejtezhetőségének szempontjáából történő válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az 

irattári anyagokat felsorolja és meghatározza az ügyiratok tárolásának időtartamát. (1. számú 

melléklet) 

 

 Irattározás a szervezeti egységeknél, iratátadás a központi irattárnak 

A szervezeti egységek az adott (lezárt) ügy iratanyagát legkésőbb öt év múlva kötelesek a kézi 

irattárból központi irattárba elhelyezni. 

Tilos a központi irattárnak átadni: 

- iktatószám nélküli iratokat, 

- vegyes tételszámú és nem rendszerezett iratokat, továbbá 

- az iktatásba nem vett és 

- a külön nyilvántartott iratokat. 

Az iratanyagot olyan iratburkolatba kell elhelyezni, amely biztosítja az irat - különösen a 

maradandó értékű irat - hosszú ideig tartó és biztonságos megőrzését. Az irattároló eszközön 

(dobozon) fel kell tüntetni a tételszámot, az ügy lezárásának évszámát, a szervezeti egységet, az 

iktatószámokat. 

 

A központi irattározás rendszere 

A szervezeti egységek az adott (lezárt) ügy iratanyagát legkésőbb öt év múlva kötelesek a kézi 

irattárból központi irattárba elhelyezni, évenkénti és iktatószám szerint szükséges elhelyezni, 

iratburokban. 

Az iratokat évenként és iktatószám szerint kell a központi irattárban elhelyezni. A központi irattár 

az iktatókönyveket (és mutatókönyveket) köteles az azonos iratanyag mellett elhelyezni. Célszerű a 

maradandó értékű (a levéltár részére átadandó) iratanyagokat a többi iratanyagtól elkülönítetten, 

szabvány dobozokban tárolni. (3. számú melléklet) 

Tárolási módok, irattári jegyzék 

Az iratanyagok átvételének tényét a központi irattárnak ún. Raktári jegyzékben rögzíteni kell. 
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A Raktári jegyzék tartalmazza: 

- az iratanyag megnevezését, 

- az évet, 

- a tétel és iktatószámo(ka)t, esetleg 

- a selejtezés évét. 

Központi irattár részére kijelölni olyan helyet lehet, melyek a vonatkozó törvényben előírt 

követelményeknek megfelelnek. 

Ilyen követelmények közé tartoznak a következők: 

- megfelelő hőmérséklet (min. 20 C), 

- relatív nedvességtartalom (50-55 %), 

- teherbíró képesség (min. négyzetméterenként 70-140 kg), 

- tűzbiztonság, fűtési előírások, 

- szellőztetés, világítás, takarítás. 

Az előzőekben említett követelmények alól felmentést nem lehet kérni. A követelményrendszer 

kialakításánál a területileg illetékes levéltár szakvéleménye az irányadó. Nem szabad olyan 

berendezéseket (felszereléseket) alkalmazni, amelyek a rovarveszély, tűzveszély és egyéb 

előfordulását idézhetik elő. 

 

Külön nyilvántartásba vett iratok irattározása 

A külön nyilvántartásba vett iratokat (pl. minősített iratok, mágneses adathordozók) a központi 

irattártól elkülönítetten - a hatályos rendelkezések (pl. számítástechnikai védelmi szabályzat stb.) 

alapján - kell irattározni és kezelni. 

A minősített adatok kezelésének rendjét a 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet szerint kell kialakítani. 

 

Iratkivétel (és - visszaadás) rendszere 

A központi irattárban elhelyezett iratokat csak az iratokat leadó szervezeti egység vezetőjének 

engedélye alapján, lehet kikérni. A központi irattár a kikért ügyirat helyére köteles az Iratkivételi 

elismervényt elhelyezni, s ha az iratot visszaadták (kivéve a más ügyirathoz csatolást), az 

elismervényt a kikérő szervezeti egységnek vissza kell adni. A kiadott iratokról nyilvántartást kell 

vezetni. (4. számú melléklet) 
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Megszűnő szervezeti egység iratainak átadása-átvétele 

A megszűnt szervezeti egység iratait elkülönítetten, az irattári rendnek megfelelően kell elhelyezni. 

Az iratok őrzésének, tárolásának rendje megegyezik a központi irattár irattározási rendjével. 

Ha az iskolán belül - átszervezés vagy egyéb okból - szervezeti egység megszűnik, a jogutód 

szervezeti egység köteles az iratanyagát átvenni és azt az iratkezelésre (illetve irattározásra) 

vonatkozó előírások szerint kezelni vagy központi irattározásra átadni. 

Az átadásról, illetve átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 1 példányát a központi 

irattárnak is meg kell küldeni. 

 

Selejtezési eljárás 

Selejtezési eljárás alá kell vonni mindazokat az iratanyagokat, melyek a levéltári törvény alapján 

iratnak minősülnek, függetlenül attól, hogy azokat az iskola központi irattárában vagy más - a 

központi irattártól elkülönített - irattárban (tároló helyiségben) tárolják. 

Nem kell selejtezési eljárás alá vonni a software termékeket (programtárakat stb.), valamint a sérült 

(hibás) gépi adathordozókat és az iratnak nem minősülő anyagokat. 

A selejtezési eljárásba (előválogatási eljárásba) mindazokat az iratokat be kell vonni, amelyek nem 

maradandó értékűek, levéltári átadási kötelezettséggel nem járnak, melyekre az iskolának ügyviteli 

szempontból nincs szüksége, a jogszabályban ill. az irattári tervben rögzített megőrzési idejüket 

meghaladták. 

A selejtezési előkészület alapja az Irattári terv megfelelő tételszáma. A selejtezés gyakorlati 

végrehajtása előtt a vezető köteles meggyőződni arról, hogy a selejtezni kívánt iratanyag teljes és 

lezárt tételekből áll-e, vagy sem. Amennyiben az iratanyagból iratok hiányoznak, a hiányzó 

tételeket - a későbbi viták megelőzésére - jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

Azoknál az iratanyagoknál, amelyeknél a tételszám valamilyen okból hiányzik, az ügyben illetékes 

szervezeti egységet fel kell kérni a hiány pótlására. 

A selejtezési előkészülettel egyidejűleg az ügyvezetőnek (vagy a részéről írásban felhatalmazott 

személynek) ún. selejtezési bizottságot kell kijelölnie. A bizottság vezetője az iratkezelés vezetője 

vagy helyettese. A bizottság állandó tagja a központi irattár vezetője. A bizottság többi tagját a 

szervezeti egységek személyi állományából kell kiválasztani. 

A bizottság feladatai közé tartozik: 
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- az irattári selejtezés irányítása és ellenőrzése, 

- az illetékes levéltár munkatársával a kapcsolat felvétele és a selejtezés megkezdése előtt a 

selejtezéssel kapcsolatos kérdések, teendők megbeszélése, valamint a vitás kérdések tisztázása, 

- a selejtezési jegyzőkönyv elkészítése és a levéltár részére záradékolásra megküldése. 

A selejtezésről 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni: 

- az Iskola nevét, 

- az iratok irattári tételszámát, 

- a selejtezendő iratok tárgyát, 

- az irat(ok) évszámát, 

- a kiselejtezett iratok mennyiségét (iratfm), 

- a selejtezés idejét, 

- a selejtező(k) nevét. 

A selejtezési jegyzőkönyvet cégszerűen kell aláírni. A 3 példányban felvett jegyzőkönyvet 

(együttesen) az illetékes levéltár részére meg kell küldeni, melyekből egyet a levéltár záradékolva 

visszaküld. (5. számú melléklet) 

Amennyiben a levéltár valamely irat visszatartását nem igényli, a jegyzőkönyvre záradékot vezet 

rá, s közli, hogy a jegyzőkönyvben feltüntetett iratok nem minősülnek levéltári anyagnak, a 

hatályos jogszabályok figyelembevételével kiselejtezhetők. Ha a levéltár valamelyik irat 

visszatartását igényli, akkor azt az iratot a kiselejtezett iratok közül ki kell emelni, és a helyére 

visszatenni, a jegyzőkönyvben pedig fel kell tüntetni a visszatartott irat iktatószámát. A selejtezés 

levéltári záradékolása után lehet csak az iratanyagot megsemmisíteni. A külön nyilvántartásba vett 

iratok selejtezésénél a selejtezési eljárás teljesen megegyezik az előzőekben leírtakkal, azzal az 

eltéréssel, hogy az eljárásban a központi irattár nem vesz részt. 

 

A levéltári (maradandó értékű) iratanyag átadása és kikérése a levéltárból 

Maradandó értékű iratokat 5 évenként egy alkalommal és legalább 15 év után lehet átadni a 

levéltárnak. 

Az átadás időpontját a levéltárral kell egyeztetni. A levéltár - indokolt esetben - megtagadhatja az 

olyan iratok átvételét, amelyek állapota nem felel meg a törvényes rendelkezéseknek. 
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Az átadandó iratanyagokról 3 példányos Átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani és a levéltár 

részére - a Levéltár részére átadott iratok c. jegyzék 3 példányos másolatát is mellékelve - meg kell 

küldeni. 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- az Iskola megnevezését, 

- az iratok tárgyát és évkörét, 

- az iratanyag mennyiségét (a sorszámozott dobozszámokat és az iratfolyómétert), 

- a szervezeti egységek megnevezését (amelyek iratanyaga átadásra kerül), 

- a segédleteket (iktatókönyveket, stb.), a segédleteket is sorszámozni kell, mégpedig az utolsó 

doboz (iratcsomag) sorszáma után a következő sorszámmal kell folytatni, (7. számú melléklet) 

- azokat a feltételeket (kikötéseket), melyekben az Iskola meghatározza, hogy a levéltár milyen 

módon használhatja fel az iratanyagot, illetve kinek engedélyezheti az iratanyagba történő 

betekintést vagy az anyag felhasználását (pl. meghatározott kutatási célra, időkorlátozási 

előírásokat, stb.). 

A levéltárnak teljes, lezárt évfolyamú iratanyagot kell átadni, a kapcsolódó nyilvántartásokkal 

együtt, az átadandó iratokról készült irattári jegyzék kíséretében. Az iratok átadására megfelelő 

tárolási eszközökkel (dobozokkal) együtt, az Iskola költségén kerülhet sor. 

A levéltárban őrzött iratokat a levéltár az átadó Iskola szükség esetén és indokolva kell kikérni az 

illetékes levéltártól.  

 

Megsemmisítési eljárás lebonyolítása 

 

A levéltár részéről jóváhagyott selejtezési jegyzőkönyvben feltüntetett - nem levéltári - iratokat az 

iskola megsemmisítheti. A központi irattár feladata és felelőssége kizárólag az átadásra 

korlátozódik. Az irattár az átadás előtt köteles meggyőződni arról, hogy az átadott anyag valójában 

a levéltár részéről engedélyezett iratanyagból áll. A papíralapú adathordozók megsemmisítését 

lehetőleg zúzással vagy égetéssel stb. kell megoldani. 

 

Iratellenőrzés, iratelszámoltatás 

Az iratellenőrzést - kivéve a rendkívüli indokolt eseteket - az ellenőrző szervek írásban közlik, 

melyben feltüntetik az ellenőrzés célját, helyét és időpontját is. Az iskola dolgozói kötelesek az 

iratellenőrző szervek képviselőinek munkáját támogatni és a kért anyagokat részükre bemutatni. 

Az iratellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell kiállítani. 
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A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- az ellenőrzés helyét, 

- időpontját, 

- az ellenőrzés célját, 

- az ellenőrző szerv (illetve képviselőjének) nevét, 

- az ellenőrzés megállapítását (esetleg a javaslatokat). 

Az Iskola részéről a jelenlévőknek és az ellenőrnek a jegyzőkönyvet alá kell írniuk. A munkakörök 

átadás-átvételéről, illetve a kilépő dolgozók iratainak elszámoltatásáról belső utasításban 

(Szervezeti Működési Szabályzatban) kell rendelkezni. 
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Záró rendelkezések 

 

A jóváhagyott iratkezelési szabályzatot a munkatársak előtt ismertetni kell. A szervezeti egységek 

vezetői az ügyiratkezelés rendjét kötelesek ellenőrizni az irányításuk alá tartozó területen. 

A szabályzat végrehajtásáért felelős az iskola valamennyi érintett dolgozója. 

Az iratkezelési szabályzat és az irattári terv hatályba lép: 

 

 

 

    ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          intézményvezető 
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1. számú melléklet – a 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet szerint 
 

Az iratok megőrzési idejének meghatározásához 
 

I. Irattári terv 
 

Ügykör megnevezése  Őrzési idő (év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés nem selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető 

3. Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, 10 

5. Fenntartói irányítás 10 

6. Szakmai ellenőrzés 20 

7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8. Belső szabályzatok 10 

9. Polgári védelem 10 

10. Munkatervek, jelentések, Statisztikák 5 

11. Panaszügyek 5 

Nevelési-oktatási ügyek 

12. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 

13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhető 

14. Felvétel, átvétel 20 

15. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 

16. Naplók 5 

17. Diákönkormányzat szervezése, működése 5 

18. Pedagógiai szakszolgálat 5 

19. Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése 5 

20. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5 

21. Gyakorlati képzés szervezése 5 

22. Vizsgajegyzőkönyvek 5 

23. Tantárgyfelosztás 5 

24. Gyermek- és ifjúságvédelem 3 

25. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1 

26. Az érettségi vizsga, szakmai vizsga, képesítő vizsga 1 

27. Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum 5 

Gazdasági ügyek 

28. Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, 

helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek 
határidő nélküli 

29. Társadalombiztosítás 50 

30. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés 10 

31. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési 

bizonylatok 
5 

32. A tanműhely üzemeltetése 5 

33. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 5 

34. Szakértői bizottság szakértői véleménye 20 

35. Költségvetési támogatási dokumentumok 5 
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2. számú melléklet A fogalmak meghatározása 

 

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 2005. évi XIX. a 1992. évi LXIII. törvény módosításáról szóló törvény: 

 a/  szerv: a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

 

 b/ közfeladatot ellátó szerv: a feladatellátás idejétől és helyétől függetlenül az állami vagy 

önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy, továbbá a közhatalmat gyakorló, illetve a 

nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy, valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában meghatározott, illetve 

többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 

c/ irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá 

érkezett, bármely jelrendszerrel és adathordozón rögzített, egy egységként kezelendő rögzített 

információ, adategyüttes 

 d/ közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a 

közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott, 

 e/ magánirat: a köziratnak nem minősülő irat  

f. irattári anyag: rendeltetésszerűen a szervnél maradó, tartalmuk miatt átmeneti vagy 

végleges megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége; 

g) irattár: az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének 

biztosítása céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely; 

h) iratkezelés: az iratokkal kapcsolatos bármely műveletet vagy azok összességét 

együttesen magába foglaló tevékenység, különösen az azok készítését, hitelesítését, továbbítását, 

nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, 

segédletekkel való ellátását, hiteles másolatkészítését, szakszerű és biztonságos megőrzését, 

használatra bocsátását, selejtezését, megsemmisítését, illetve levéltárba adását érintő feladatok; 

 i/ irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő 

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 rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári 

tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok 

levéltárba adásának határidejét, 

 j/ maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, 

nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a 

történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, a közfeladatok folyamatos 

ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy 

csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat, 

 k/ levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak 

levéltárban őrzött maradandó értékű része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékű 

magánirat, 

 l/ levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és 

rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény, 

 m/ közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat - ideértve 

a tudományos és igazgatási feladatokat is - végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 

levéltár, 

 n/ nyilvános magánlevéltár: a természetes személy, valamint a nem közfeladatot ellátó 

szerv tulajdonában vagy birtokában lévő maradandó értékű iratok tartós megőrzésére létesített 

olyan intézmény, amely megfelel a vonatkozó törvényben foglalt követelményeknek, 
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 o/ levéltári kutatás: a levéltári anyag tanulmányozása, abból adatok kigyűjtése 

tudományos vagy más cél érdekében, 

  

A személyes adat, valamint a személyes adatok kezelésével összefüggő fogalmak értelmezésére a 

személyes adatok védelméről szóló 1992 évi LXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XIX. 

törvény, 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Az Avtv. értelmező rendelkezései 

 

a./ az érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy 

b./ személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, az érintet 

c./ különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriába tartozó minden adat azaz a faji, 

vagy etnikai származásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti  meggyőződésre, vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok   - az egészségügyi adatok, és a 

természetes személyek szexuális életre, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, 

d./ közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint 

tevékenységére vonatkozó a személyes adat fogalma alá nem eső bármilyen módon vagy formában 

rögzített információ vagy ismeret függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes 

jellegétől, 

e./ közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét, vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli 

  

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése valamint az adat további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép hang vagy képfelvétel készítése, valamint  a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. személyes adatok felvétele és tárolása, 

feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, adattörlést)   

a/ adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 

teszik, 

 b nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, 

 c/ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely – törtvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza 

és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja 

 d/ adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges, 
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3. számú melléklet: iratátadási jegyzék a központi irattárnak 

 

 

      

        (cég neve) 

 

 

Iratátadási jegyzék - központi irattárnak 

 

 

Az átadás kelte:           

 

Az átadó szervezeti egység:         

 

Az iratok 

 
Csomag 

száma 

Irattári tételszáma 

vagy kötésszáma 

Megnevezés Évfo- 

lyam 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iratok átadását engedélyezem: 

 

             

             szerv.egység vezetője 

 

 

 

                                          

ügyiratkezelő (átadó) közp.irattár vezetője  (átvevő) 

 

 

 

Az iratok elhelyezési módja: a/ irattári tételszám-sorrend, 

    b/ éven belüli irattári tételszám-sorrend, 

    c/ évenként 1-től kezdődő csomagokban 
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4. számú melléklet: iratkivételi elismervény 

 

 

     

 (cég neve) 

 

 

Iratkivételi elismervény 

 

 

A           (szervezeti egység neve) 

irattárából betekintés 

      iratcsatolás  céljából az alábbi iratot 

vettem át: 

 

Iktatószám:             

 

Irattári tételszám:            

 

Tárgy:              

 

             

 

Mellékletek száma:            

Csatolva a    /200      . számú ügyirathoz 

 

Megjegyzés:             

 

             

 

Engedélyező olvasható neve és aláírása: 

 

             

 

 

Tudomásul veszem, hogy az átvett iratot - mellékleteivel együtt - 30 napon belül köteles 

vagyok az irattárnak visszaadni. 

 

20      . év     hó   nap 

 

             

             átvevő 

 

 
Megjegyzés:  A nem kívánt szöveg törlendő! 
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5. számú melléklet: iratselejtezési jegyzőkönyv 

 

 

Intézmény megnevezése 

 

Iratselejtezési jegyzőkönyv 

 

Készült: Dátum, intézmény neve és címe, selejtezés helyének megadása 

 

A selejtezési bizottság tagjai: 

 (név, beosztás) 

 (név, beosztás) 

 (név, beosztás) 

 

A selejtezést ellenőrizte: (név, beosztás) 

A munka megkezdésének időpontja: Dátum 

A munka befejezésének időpontja: Dátum 

Selejtezés alá vont iratok: 

 

Megnevezés Évkör Őrzési idő 

(év) 

Mennyisége (ifm) 

    

    

    

 

A selejtezési bizottság tagjai a felsorolt iratok kiselejtezését javasolják. 

A munka során az 1995. évi LXVI. levéltári törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet, 

illetve az intézmény hatályos iratkezelési szabályzata alapján jártunk el. 

A selejtezésre kijelölt iratanyag a levéltári jóváhagyást követően megsemmisítésre kerül. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

……………………..                           ..………………………..                     …...………..…… 

 

P. H. 

 

 

 

 

 



 23 

6. számú melléklet: kiselejtezett ügyiratok jegyzéke 

 

 

Kiselejtezett ügyiratok jegyzéke 

(Melléklet a selejtezési jegyzőkönyvhöz) 

 

 
Irattári 

tételszám 

A tételszám 

Megnevezése 

Keletkezési 

éve(évköre) 

Selejtezhető- 

ség éve 
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7. számú melléklet: iratátadás átvételi jegyzék a levéltár részére átadott ügyiratokról 

 

 

     

 (cég neve) 

 

Irat átadás-átvételi jegyzék a levéltár részére átadott ügyiratokról 

 

        Átadás éve:          

 
Doboz- 

sorszám 

Irattári 

tételszám 

Tételszám megnevezése 

(iratok tárgya) 

Évkör 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 


