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1)

A szabfllyzat alkalmazf

A

sa

a V6ci Dunakanyar Szinhhz Nonprofit Kftn6l a nyilt iratok
6tv6teldnek, kdszftds6nek, iktat6s6nak, nyilv6ntart6s6nak, t6rol6s6nak,
itatttttozhsdnak, selejtez6sdnek, levdlt6rba tdrtdn o iltaddsdnak szabilyait figziti.
szabillyzat

A

gazdtikod6s sor6n keletkezo bizonylatok, a k6ltsdgvetdsi besz6mol6, valamint az
azt alififtmaszt6 dokumentumok, nyilviintart6sok tekintetdben a sz6mviteli
bizonylatokr6l sz6l6 rendelkezdseket kell figyelembe venni. (A sz6mvitelr6l sz6l6
2000. 6vi C. torvdnv)

2)

Iratkezel6sifogalmakmeghatirozisa

Iratnak kell tekinteni 6s e szabiiyzatban el6irt m6don kell kezelni minden olyan
szdveget, sz6madatsort, tdrkdpet, tewrajzot 6s vlzlatot a megjelentet6s
szftndekinal kdsziilt kdnyv jellegti kezirat kivdteldvel - amely az intezmeny
mtikdd6s6vel kapcsolatban b6rmilyen anyagon 6s bdrmely elj6r6ssal keletkezett.

Iratnak

kell tekinteni tovribb6 az

Ugyviteli segddkonyveket (iktat6k6nyv,

nyilv6ntart6 kdnyv) ds az irathoz csatolt melldkleteket.

Nem kell iratnak tekinteni a rendszeresen kapott hivatalos lapokat (k6zl6ny6ket)
napilapokat, foly6iratokat, kcinyveket, rekl6m- 6s propagandaanyagokat.

Kiizirat: A keletkezds idejdt6l es az orzes helydt6l fiiggetleniil minden olyan irat,
amely a kdzfeladatot ell6t6 szerv irattfuri anyagabatartozikvagy tartozott.

Kiildem6nyi a szewezet vagy annak dolgoz6i nevdre 6rkez6, vagy kimen6 irat,
sajt6termdk, drtesit6s, csomag stb.

Iratkezel6s:. az irat kdszitesdt, nyilvintartdsftt, rendszerezdsdt 6s a selejtezhet6sdg
szempontj6b6l t6rt6n6 v6logat6s6t, seg6dletekkel val6 ellfitdsffi, szakszeri 6s
biztons6gos megbrzes6t, haszn6latra bocs6thsifi, selejtez6sdt, illetve lev6ltdrba adisitt
egyiittesen magitba foglal6 tevdkenys 69.

Iratthr: az intezm6ny mtikdddse sor6n keletkezett iratok,

ki.ildemdnyek rendezett
forgalm6nak ny i lv6n tarto, gytij t6, val am int szakszeri 6r zeser e alkal m as helyi s 6 g.

Irattfri

anyag: az intezm6ny mrikdddse sor6n keletkezett vagy hozz6 drkezett
rende ltet6s szeriien az ir attdrb a tartoz6 iratok 6 s sze s s 6 ge.

6s

Iratkezel6 i az a szem6ly, aki az iratkezelds fogalm6ba tartozo tevdkenys eget vegzi.

Lev6lt6ri anyag: az irattdri anyagnak a lev6lt6rb a orzdtt maradand6 6rt6kri rdsze.

irat: a gazdasilgi, t6rsadalmi, politikai, jogi, honv6delmi,
nemzetbiztonsiigi, tudom6nyos, mrivelod6si, miiszaki 6s .gyeb szempontb6l
jelent6s, a tcirt6nelmi mrilt kutat6s6hoz, megismer6s6hez, illet6leg
a k6zfeladatok
folyamatos ell6t6s6hoz 6s az itllampolgdri iogok drvdnyesitdsdhez netnitOrhetetlen,
m6s forr6sb6l nem vagy csak rdszlegesen megismerhet6 adatot tartalmazo irat.
Maradand6 6rt6kii

Kiizfeladatot ell6t6 szerv: az iilami vagy helyi onkorm6nyzati feladatot, valamint

jogszabillyban meghatfurozott egy6b kcizfeladatot elkit6 szery 6s szem6ly.
Irattdri terv: a koziratok rendszerezdsdnek ds a selejtezhet6s6g slempontj6b6l
tdrtdno vfiogathsttnak alapjdul szolg6l6 jegyzek, amely az irattdri inyagot t6telekre
tagolva, a kdzfeladatot ell6t6 szerv feladat- ds hataskdr€hez,valamini siewezetehez
igazodo tendszerezdsben sorolja fel, s meghatilrozza a kiselejtezheto irattiri
tdtelekbe tartozo iratok i.igyviteli c€hi meg6rzdsdnek idotartamitt, tov6bb6 a nem
selej tezhet6 iratok levdlt6rba ad6s6nak hat6ridej dt.

U.

AZ IRATKEZELES SZERVEZETE ES FELADATAI

A V6ci Dunakanyar

Szinhhz Nonprofit Kftn6l az iratok kezelds6t az adminisztrfitor

dolgoz6 lifija el.

Az iratkezel6 feladata

:

> A kiils6 szervt6l |rkezett iratok 6tvdtele, ds tov6bbit6sa az
intezmenyvezetbhoz.
F A szervezeten beliil k6szitett iratok iitvdtele 6s posta vagy kezbesit6 ritj6n
)

tdrtdno tov6bbit6sa a cimzetthez..
A szewezet iratainak iktat6sa, nyilv6ntart6sa, kezeldse, orz6se, t6rol6sa,
valamint selejtez6sre, illetve a levdlt6rnak tdrt6n6 ffiadilsraval6 el6k6szit6se.
Az iratok iratt6rb6l tortdn6 kiad6sa 6s visszavdtele.

F

Az iratkeze

.

>

III.
Az

Id s

hez hasznhlt eszk6z0k, nyi I v6ntart6sa, t6rol6sa.

A KULDEMENYEK

ATvITTIE

ES FELBONTASA

ir atok, kii ldemdnyek 6tvdte I ekor k6vetend6

e

lj 6r6s

:

A szewezet cfmdre vagy annak munkat6rsai nevdre post6n vagy kezbesft6vel erkez6
iratokat vagy kiildemdnyeket az iratkezell veheti fit. A szewezet bdrmely
dolgoz6j6hoz klzvetleniil 6rkez6 (kezbesitett) hivatalos kiildemdnyeket az tfivetel
ut6n haladdktalanul tovdbbitani kell az iratkezellhlz.
A hivatalos munkaidllejarta ut6n, illetve munkasziineti napokon lrkezettiratokat az

inform6ci6s szolgiilat munkat6rsa veheti 6t. Az igy ifivett iratot, kiildemdnyt
bontatlanul, a legkdzelebbi munkanap munkakezddsekor 6t kell adni az
iratkezel6nek.

Az

,,express", ,,siirg6s", ,azofinal kdzbesitend6" iratokat, ktildemdnyeket
t6viratokat aziratkezeldnek azonnal el kell juttatnia acimzetthez.

6s

A kiildemdnyeket 6tvev6 szem6ly k6teles ellen6rizni, hogy:
- a cimzes alapjanjogosult-e a kUldem6nyt 6tvenni,
- az iltaddsi okm6nyban ds a kiildemdnyben l6v6 iktat6szitm azonos-e,
- az iratot tartalmaz6 b orit6k, illetve egy6b csomagol6s sdrtetlen-e,
- aziraton jelzett melldkletek meg vannak-e.

Ha s6rtilt vagy felbontott irat, kiildem6ny 6rkezik, akkor arta az 6tvev6 ,,s6rtilten
ltkezett" vagy ,,felbontva lrkezett" jelzest kdteles rdvezetni. A minSsftett iratok,
ktildem6nyek 6tvdtelekor az 6tvdtelre jogosult olyan s6riil6st 6szlel, amely arra utal,
hogy azt felbontott6k vagy megkis6relt6k felbontani, az atad6 (kdzbens6)
jelenldtdben a kiildem6nyt felbontja, a tartalmilt ellenorzi, 6s az esemdnyr6l k6t
pdld6nyban jegyzlkonyvet kdszft. A jegyzokdnyvet mindketten alairjhk, majd a
kiild6 szerv mindsitoj6nek egyik pdld6nyt tttadjdk.

A

postahivatalt6l tdrt6n6 6tv6tel sor6n az aj6nlott, tdrtivevdnyes 6s
csomagkiildem6nyek sdrUldse vagy a tapasztalt egydb rendellenesseget a posta
alkalmazottjtxal a postakdnyvbe be kell iratni.

A

t6ves cimz6s vagy helytelen k6zbesitds kdvetkezt6ben erkezett ktildemdnyt
azonnal tov6bbitani kell a cimzetlhe4vagy ha ez nem lehetsdges vissza kell ki.ildeni

a feladonak.

A

t6rtivevdnnyel erkezett ktildemdny ittvdtelen6l a kdzbesitds igazolisdra szolgSl6
rovatot ki kell tolteni 6s a tdrtivev6nyt a felad6nak vissza kell ki.ildeni.

A ktildemdny felbontdsakor kovetend6 elj 6rris :
) A szervezet cimdre 6rkezett iratokat az adminisztrfttor bonthatja fel.
F A n6vre sz6l6 kiildem6nyeket - amennyiben ,,saj6t kezi felbont6s" (sk.)
jeldlessel van ell6tva - minden esetben felbontiis ndlkul kell a cimzetthez

F

tovribbitani.

Amennyiben a ndvre sz6l6 sk. jel6l6ssel ell6tott ktildemdny a szevezetet
6rint6 hivatalos iratot tartalmaz, a cimzett azt felbontils ut6n tartozik iktat6s,
letve nyilv6ntart6sba vetel c6lj 5b6 I azonnal iratkezel6h6z elj uttatni.
Az iratok, kiildemdnyek felbont6sa sor6n ellenorizni kell, hogy az trat es
annak mell6kletei hi6nytalanul megdrkeztek-e. Az dszlelt hi6nyt a
felbont6st vegz6 dolgoz6knak az iratra 16 kell vezetni.
Az irat tdves felbontiisakor, valamint abban az esetben, ha a felbontiis ut6n
deriil ki, hogy az irat a titkos iigykezelds szabiiyai szerint kezelend6, a
borit6kot rijra le kell zinni. A felbont6s tdnydt az irat borit6kj6n ,,t6vesen
il

D
D

felbontva" jelzessel, keltez6ssel ds al6ir6ssal
iigykezel6hoz kell tov6bbitani.

kell ell6tni, majd a

titkos

(p6lydzati, fizet6si, fellebbezdsi hatririd6 stb.), vagy ha a ki.ild6 adatait csak a
borit6kr6l lehet meg6llapftani, a boritdkot minden esetben az irathoz kell
r}gziteni.

Iv.

AZ IRATOK NYILVANT,q.NTASBA VETELE

A kiildem6nyeket ds a hivatalb6l tett int6zkeddseket tartalmazo i.igyiratokat iktatni

kell. Kivdtelt kdpeznek a visszadrkezett tertivevdnyek, hivatalos lapok, propaganda
6s reklilm cdlokat szolgalo kiadv6nyok, azok az iratok, amelyek t6rol6sa 6s
nyilv6ntart6sa nem az iktat6konyvdn alapul.

Az iratokat

-

a hivatali okokb6l sztiksdges soron kiviili iktat6st6l eltekintve az
drkez6s napj6n, de legk6s6bb a k6vetkez6 munkanapon iktatni kell.
Az itat iktat6sa elott meg kell 6llapitani, hogy van-e a folyamatban l6vo tigynek a
foly6 6vben elozoleg erkezett irata (el6irata).

A

szervezethez firkezett, iktat6sra kiitelezett
iktat6szfmmal l6tja el.

iratokat az

iratkezel6

A

be6rkezett kiildem6ny iktat6sival egyidejiileg 6s azzal megegyez6en
^z
iktat6kiinyvbe be kell jegyezni

-

a sorsz6mot,
6rkez6s idej6t,
^z
a bekiild6 adatait,
az iigy tfrgyit.

Az rjgy tfrgyat.a ,,Tdrgy" sorba (tdrgyrovat) rOvid, de 6rthet6 szoveggel beirni. A
bejegyzdsn ek az ngy ffrgyftt legjobban jellemzo szavakat kell tartalm

Az ir at tovdbb

f t6s

uiiiu.

6nak eljir 6sa

) A posttno iratkezelo az iratokat a tov6bbitris

m6dja szerint csoportosftja

(posta, k6zbesit6s stb.).

FA

postai tovAbbitAs eset6n a borftdkokat kdzdnsdges, express, expressaj6nlott, ajdnlott, drtdk ndlktili ktildemdny stb. szerint kiil6nv6lasztja, majd a
sziiks6ges bdrmentesitdsr6l gondoskodik. A ktildemdny tdrtivevdnydt csatolja

a boritdkhoz.

F A kdzbesit6

ritj6n tov6bbftott (cimzetthez eljuttatott) kiildemdnyeket a

sotszitmozott 6s hitelesitett - k6zbesit6 k6nyvbe kell bejegyezni.
6ltal tdrtdno 6tvdtelt abban kell isazolni.

A

-

cimzett

)

A helytelen cimz6s, iitv6tel megtagad6sa stb. okb6l visszadrkezett iratokat 6s
kiildemenyeket az iratkezeld az illetekes tigyint6z6 szewezeti egyseghez
(szem6lyhez) soron kivtl kdteles toviibbftani, aki a tov6bbi int6zked6sr6l
gondoskodik.

VI.

AZ IRAT IRATTARBA HELYEZESE, IRATTARJ KEZELESE

Az irattflri t6telszrimmal elk{tott iratot k6zi irattitrba kell helyezni.
Az iratot iratthrba helyez6s elStt az iratkezel6 kciteles irtvizseillni abb6l
szempontb6l, hogy
- akezel6i utasit6sok vdgrehajtrisa megt6rt6nt-e,
- meg van-e valamennyi irat (el6irat, mell6klet).

A

a

postiin t6rtivev6nnyel ktildott levelek irattari pdldanyait csak akkor szabad

irattittba helyezni, ha az 6tv6telt igazolo tdrtivevdny visszadrk ezett es az irathoz valo
csatol6sa megtcirt6nt.

Az iratokat az irattitri tetelszdm szerinti csoportosit6sban, az

alapszfumok n6vekv6

sorrendj6ben kell lerakni.

vrl.

AZ IRATOK SELEJTEZESE, LEVELTART

ArnoAsa

Az irattirban

elhelyezett birmelyik iratot megsemmisit6s c6ljib6l csak
iratselejtez6s rltjrin szabad kiemelni.

Az itattdrban elhelyezett

iratanyagot - selejtezds szempontj6b6l - 6venk6nt feltil
kell vizsg6lni 6s azokat az iratokat amelyek nem min6stilnek levdlt6ri anyagnak, 6s
az irattiri terv szerinti orzesi idejtik lejirt, ki kell selejtezni. Az lrzesi id6 ai ngyirat
keletkezds6nek 6vdt kdvet6 janu6r l-t6l eg6sz dvekre kell sz6mitani.

A selejtez6s megszervezeseert

6s lebonyolit6s66rt azintezmenyvezeto felel6s.

Az

iratselejtezds alkalm6val 4 p6ld6nyos jegyz6kdnyvet kell felvenni, amelynek
tartalmaznia kell:
- az intdzmdny megnevezdsdt,
- a selejtezes id6pontj6t,
- a selejtezdsre keriil6 iratok iktat6sz6miit, a lapok szirmtfi, valamint az iratthri
t6telsz6mot.
- a selejtezestvegzo 6s ellen6rz6 szem6lyek nev6t es al6ir6s6t.

A

jegyz6kdnyvben ktilcin tdtelben kell felsorolni a kiselejtezett kdp- 6s
hangfelvdteleket, valamint a gepi feldolgozds adathordozoit. A kiselejtezett iratok
megsemmisftdse, nyersanyagkdnt val6 hasznosit6sa csak a kozlevdlt6r enged6ly6vel

A

megsemmisitdst kdt szemdly jelenldtdben kell vdgrehajtani. 'A
megsemmisftds m6djrit 6s tdny6t 16 kell vezetni a selejtezdsi jegyz6konyvre, amelyet

tort6nhet.

a megsemmisft6k kdtelesek

aliliml

A selejtezds megtdrt6nt6t az iktat6kdnyvben az adott irat iktat6szdmdval ,,S"
jel6l6ssel, valamint a selejtezdsi jegyzokonyv iktatosz6m6nak ds a selejtez6s
id6pond 6nak feltiintetdsdvel j elezni kell.

VIII.

EGYEB IRATKEZELfSI FELADATOK

Iratok kezel6se a szervezet (intezmeny) megsziindse esetdn.
A szewezet (intdzm6ny) megszinese eset6n, annak vezetlje kdteles gondoskodni az
iratok tovdbbi elhelyezds6r6l. En6l az illet6kes levdlt6rat az iratittadris el6tt 8 nappal
ir6sban k0teles drtesiteni. Ha a megszino szew m6s szervbe olvad be, vagy helyette
rij szervet ldtesitenek, iratait a feladatot 6tvev6 szerv irattdrilba kell elhelyezni.
A kciltsdgvetdsi szerv megszi.intetdse vagy feladatkordnek megvilltoztaiilsa eset6n a
rendelkezo szerv kdteles intdzkedni az iratthri anyag tov6bbi elhelyezdsdr6l,
biztons6gos meg6rz6sdrol es haszn6lhat6s6g6rol. Jogutod ndlktili megsziin6s esetdn
a nem selejtezhet6 iratokat az illetdkes kdzlevdltfrban kell elhelyezni.

Az iratok itadfsa munkakiir itadisa eset6n

Azt a munkatdrsat, akinek munkak6re megv6ltozik, vagy

munkaviszonya
megszrinik, a rlszdre kiadott iratokkal el kell szdmoltatni. Az iratokat 6s egy6b
anyagokat a jegyzo (intdzmdnyvezetb) 6ltal megbizott szemdlynek jegyz6kOnyvileg
kdteles 6tadni.

A hi6nyz6, illetve elveszett iratok iigy6nek rendez6se

Az ijgyrrat elvesztdse, jogtalan

megsemmisftese, hi6nya munkajogi felel6ssdgre
von6st, illetve fegyelmi btintetest von maga ut6n.
Az tigyirat elveszt6sdnek, jogtalan .megsemmisitdsdnek, eltrin6sdnek ok6t 6s

kdriilmdnyeit az irat

elttindsdnek 6szlel6sdt6l szttmitott

3

napon beliil

az

intdzmdnyvezet6nek ki kell vizsgdlnia.

IX.

A SZABALYZAT HATALYA, HATALYBALEPESE

A szabiiyzathatfiya kiterjed aYdci Dunakanyar

Szinhtlz Nonprofit

Kft valamennyi

dolgoz6jira.

A

szab 6ly zat

hatillyb al 6p 6 s 6t 20 13 . okt6b er 1 -j 6n j 6v6hagyom.
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