
14. Tétel: 
a) Archiválás fogalma:  
elektronikus úton rögzített adatokról félévente és 
évente legalább két példányban külső adathordozóra 
másolatot kell készíteni 
a másolatok egy példányát az ügyészségi irattárba 
kell helyezni 
a másolatokat utólag felülírni, vagy megváltoztatni 
nem lehet 
 
b) Iratok átadás-átvétele levéltárnak: 
a levéltár részére átadandó iratokat iratjegyzékkel, 
az irattári terv szerint átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, 
lezárt évfolyamban kell átadni 
az adathordozón rögzített adatokat is át kell adni a 
levéltárnak 
átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza: átadó szerv 
neve, fogadó levéltár neve, átadandó iratok évköre, 
mennyisége, iratjegyzék 
 
c) Őrzési idő: 
ügyben tett utolsó érdemi intézkedéstől, 
lajstromok, iktatókönyvek egyéb nyilvántartások 
esetében az utolsó bejegyzéstől, 
számítógépes adatállományok esetében az archiválás 
időpontjától, 
személyzeti ügyekben a szolgálati viszony 
megszűnésétől kell számítani 
 
d) A selejtezés fogalma, gyakorisága: 
az iratok megsemmisítést a selejtezésre vonatkozó 
előírások szerint kell végezni, irattári terv alapján 
évente egyszer kell selejtezni 
a jelentéktelen piszkozatokat előzőleg ki lehet 
selejtezni 
a selejtezést bizottság folytatja le 
 
 
 
 
 

e) A selejtezési jegyzőkönyv: 
3 példányban kell elkészíteni,  
meg kell jelölni:- selejtezés helyét, idejét,  
                          - a selejtezésben részt vevők nevét, 
beosztását,          
                          - selejtezett iratok irattári 
tételszámát 
                          - az iratok keletkezésének évszámát, 
ügyszámát, darabszámát 
a jegyzőkönyvet a résztvevők aláírják 
 
f) A levéltár értesítése: 
a selejtezés helyéről és idejéről a levéltárat a 
megkezdés előtt 30 nappal írásban értesíteni kell 
az iratnak nem minősülő tárgyat az arra jogosultnak 
ki kell adni 
ha ez nem lehetséges, meg kell semmisíteni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Tétel: 
a) Az arcképmásolatot az ügyész hányas számú 
adatlapon, mely esetben, melyik nyilvántartónak 
küldi meg? 
A személyazonosító adatok és nyilvántartása részére 
küldi. Célja a bűnügyi nyilvántartásokban az érintett 
azonosítása, és a büntetés-végrehajtási intézetbe 
befogadáskor az azonosítása. Tartalmazza: 
arcképmásolatot, személyes adatokat. 
 
b) Megrovás alkalmazása esetén hányas számú 
adatlapon, melyik nyilvántartónak közöl adatot az 
ügyész? 
A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló büntetlen 
előéletű személyek nyilvántartása részére küldi meg 
megrovás alkalmazása esetén a 3-as számú adatlapot. 
A nyilvántartás célja az ítéletben foglalt büntetés és 
intézkedés végrehajtásának elősegítése, a 
bűnmegelőzés, igazságszolgáltatási érdekek védelme, 
az érintett és más jogainak és biztonságának védelme.  
 
c) Mely esetekben, és hányas számú adatlapon 
teljesíti az ügyész adatszolgáltatás a büntetőeljárás 
hatálya alatt állók nyilvántartása részére? 
Azok adatait kell nyilvántartani, akivel szemben 
büntetőeljárás indult. 1. és 2. sorszámú adatlapon 
teljesít adatszoláltatást. Tartalmazza: személyes 
adatokat, bcs megnevezését, Btk szerinti minősítését, 
vádemelés időpontját, iktatószámot, eljáró hatóságok 
megnevezését. 
 
d) Ha az ügyész a kényszerintézkedést 
megszünteti, mely nyilvántartónak, hányas számú 
adatlapon teljesítik az adatszolgáltatást? 
A kényszerintézkedés hatálya alatt állók 
nyilvántartásának 9. számú adatlapon teljesíti az 
adatszolgáltatást. Tartalmazza: személyes adatokat, 
bcs. megnevezését, btk szerinti minősítését, 
kényszerintézkedés időtartamát. 
 
e) A daktiloszkópiai nyilvántartás részére hányas 
számú adatlappal és melléklettel, milyen esetben 

teljesít adatszolgáltatást az ügyész? 
Célja a bűncselekmény helyszínén hagyott tárgyakon 
ujj és tenyérnyomat alapján a személyazonosítás. Az 
ügyészség a daktiloszkópiai nyilvántartás részére az 
1. számú adatlappal együtt a 3. számú mellékletben 
meghatározott ujjnyomatlap 2 példányának 
megküldésével teljesíti az adatszolgáltatást a 
szakértői nyilvántartó szerv részére. A nyilvántartás 
tartalmazza a személyes adatokat, a bűncselekmény 
megnevezését, elkövetésének helyét és idejét, Btk. 
szerinti minősítését, az eljáró hatóság megnevezését, 
az ügy iktatószámát, az ujj és tenyérnyomatot, 
valamint az arcképet. 
 
f) A DNS profil nyilvántartása részére mikor, 
milyen módon közöl adatokat az ügyész, és mit 
küld meg egyidejűleg a szakértői nyilvántartónak? 
A nyilvántartás célja, a bűncselekménnyel bármilyen 
okból kapcsolatba hozható személy azonosítása, a 
bűncselekmény helyszínén, vagy tárgyakon hagyott 
anyagmaradvány alapján. Az adatokat és a DNS 
profil meghatározására alkalmas anyagmaradványt 
küldi meg a szakértő a nyilvántartónak. Tartalmazza 
a személyes adatokat, nevet, állampolgárságát, a 
bűncselekmény megnevezését, elkövetés helyét és 
idejét, Btk. szerinti minősítését, az eljáró hatóság 
megnevezését, az ügy iktatószámát, a DNS-profilt és 
a hozzá tartozó azonosító kódot. Annak az adatait 
kell nyilvántartani, aki 5 évnél súlyosabban 
büntetendő bűncselekményt követett el, gyermek 
elleni bűntettet, illetve sorozatban, fegyveresen, 
kábítószerrel összefüggésben elkövetett 
bűncselekmények esetén.    
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Tétel: 
a) Büntetőlajstrom: 
a lajstromozás az érkezett beadvány 
lajstromszámmal történő ellátása ügyszakonként 
a lajstromszám a felek, az ügy tárgya és a lajstromba 
való bejegyzés azonosítására szolgál 
„B” Büntetőlajstrom: Büntetőjogi tevékenysége 
során keletkezett iratokat tartják nyilván. A nyomozás 
törvényessége feletti felügyeleti és a nyomozással 
kapcsolatos iratokat, a bírósági szakban keletkezett 
váddal kapcsolatos iratokat, és a büntetés 
végrehajtással összefüggő iratokat.  
 
b) Törvényességi felügyeleti lajstrom: 
„T”  Törvényességi felügyeleti lajstrom: 
Törvényességi felügyeleti tevékenysége során 
keletkezett iratokat tartják nyilván benne. Óvás, 
figyelmeztetés, és felszólalás kapcsán keletkezett 
iratokat.  
 
c) Magánjogi felügyeleti lajstrom: 
„P”  Magánjogi felügyeleti lajstrom: Azokat az 
iratokat tartják nyilván, amelyek akkor keletkeznek, 
ha az ügyész magánjogi tevékenységet folytat. Ez 
akkor lehet, ha észleli, hogy a jogosult védelmére 
nem képes, ezért eljárást indíthat. 
 
d) A MAKÖR program sajátosságai: 
magánjogi és közjogi szakterület számítógépes 
bázisú ügyviteli nyilvántartási rendszer.  
a tárgyévet követő év febr.15-ig külső adathordozón 
kell 2 példányban az egész adatbázist menteni. a 
felvitt iktatási adatbázist hozzáférhetővé kell tenni 
mindaddig, míg az ügyintézéshez szükséges.  
a számítógéppel naplózni lehet érkeztetési, iktatási 
adatokat, módosításokat, törléseket az ügyintéző 
azonosítójával és időponttal  
ügyviteli szabályai biztosítják az informatikai 
segédeszközök felhasználásával történő rendszeres és 
szervezett munkavégzést, a nyilvántartást és az 
ügyészi intézkedések ellenőrizhetőségét. 
az ügytípusok jelölése: P - polgári jogi ügy,  T - 

törvényességi felügyeleti ügy, Z – az ügyészség 
egészére vonatkozóan jogi képviseletet igénylő ügyek. 
 
e) Ügyszámképzés: 
Az ügy tárgyának és az ügykönyvbe való 
bejegyzésének azonosítására szolgál. példa: 
T.12/2011/1/III. 
T.    12/ 
 2011/  1/  
 III. 
Ügykönyv kezdőbetűje/ügy száma/érkezés éve/utóirat 
sorszáma/intézkedések sorszáma 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Tétel: 
a) Iratok érkeztetése: 
iktatást megelőző fázis 
rögzítik a beadvány beérkezésének keltét 
hivatalos munkaidőben kötelesek átvenni a 
beadványokat 
elismervény adható az átvételről 
más hatósághoz tartozó ügyben tájékoztatni kell a 
felet és a kérelmet áttenni 
azonnal, sürgős átvétel óra-percét fel kell tüntetni 
postán érkezett küldeménynél ellenőrizni kell, hogy 
a feltüntetett példányszámban küldték 
ha hiányos, fel kell tüntetni 
a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, alá 
kell írnia az átvevőnek 
téves címzés esetén a küldeményt továbbítani kell a 
címzetthez, vagy visszaküldeni a feladónak 
készpénz, egyéb érték esetén feljegyzést kell 
készíteni pontos megjelöléssel, alá kell írni 
a borítékot az ügyirathoz kell csatolni, ha: - a beadás 
időpontjához jogkövetkezmény fűződik 
                                                                                 - 
a beküldő csak onnan azonosítható 
                                                                                 - 
hiányosan, sérülten érkezett  
                                                                                 - 
bcs, vagy szabálysértés gyanúja merül fel 
b) Priorálás:  
iratvizsgálat a tekintetben, hogy volt-e előzménye, 
kezdő, vagy utóirat 
ha nincs szám segédkönyvből, vagy gépi 
nyilvántartásból kell kikeresni 
kezdő irat új számot kap, utóirat perjeles számot kap. 
 
c) Szignálás: 
postabontás után a szignálásra jogosultnak kell 
valamennyi iratot az iktatásra szolgáló ügykönyv és 
az ügyintéző kijelölése céljából bemutatni 
szignálás után az iratokat az ügyintéző részére való 
kiosztás végett lehetőleg még aznap meg kell küldeni 
ha a szignáló szóbeli megbeszélést tart szükségesnek, 
az iratra rávezeti a Ref jelzést 

a vezető ezen túlmenően az elintézés módjára is adhat 
utasítást 
 
d) Iktatás: 
a beadványt, az ügyészségen keletkezett iratot 
iktatószámmal látják el 
kitöltik az iktatókönyv rovatait  
történhet kézi módszerrel v. számítógépes eljárással  
soron kívül kell iktatni a „azonnal” és a „sürgős” 
jelzésű iratokat 
az iktatást minden éven 1-gyel kell kezdeni 
az iraton iktatóbélyegző lenyomatát kell elhelyezni 
(ügyészi szerv neve, székhelye, iktatás éve, hónapja, 
napja, ügykönyv sorszáma, mellékelt iratok száma) 
 e) Segédkönyveken átvezetés: 
kiegészítő adatok nyilvántartására és az iratkezelés 
megkönnyítésére szolgál 
rendszeresen kell vezetni 
fajtái: Ügyészségi tevékenységi napló (iratok 
mozgásának követése), Előadói könyv (ügyek 
elintézése), Névmutató (ügyirat keresését segíti), 
Idegen számok mutatója (idegen szerv száma szerinti 
kereséshez), Helymutató (iratok holléte), Határidő-
nyilvántartó könyv (határnapra történő bemutatás 
jelölése), Irattári sorkönyv (kisirattárba való kivétel és 
visszahelyezés) 
 
f) Ügyészi tevékenységi naplóval az ügy beadása az 
ügyésznek: iratok mozgásának követése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Tétel: 
a) Érkeztetés:  
iktatást megelőző fázis 
beadvány keltének rögzítése 
 
b) Az előzménykutatás (priorálás): 
meg kell állapítani, hogy kezdő, vagy utóirat 
ha nincs hivatkozási szám a segédkönyvből, vagy gép 
nyilvántartásból kell megkeresni 
 
c) Irat: 
Minden olyan szövet, számadatsor, térkép, tervrajz és 
vázlat, amely valamely szerv működésével, személy 
tevékenységével kapcsolatban bármilyen alakban, 
bármilyen eszköz felhasználásával, bármely eljárással 
keletkezett.  
 
d) Beadvány: 
Az ügyészséghez érkező papír alapú, vagy 
elektronikus irat. 
 
e) Kezdőirat: 
Az ügyiratot létrehozó irat, érkezési idejét tekintve a 
legelső irat. 
 
f) Utóirat: 
Már létező, vagy korábban létezett ügyirathoz tartozó, 
előzménnyel bíró irat. 
 
g) Lajstrom: 
ügyészségen keletkező iratok nyilvántartására 
szolgáló  
folyamatos sorszámozású 
évenként megnyitott és lezárt ügykönyv 
csak a kezdő iratok kapnak új számot, az utóiratok 
sorszámot 
számítástechnikai programmal is készülhet 
 
h) Segédkönyvek fogalma és fajtái: 
kiegészítő adatok nyilvántartására szolgál 
rendszeresen kell vezetni 
 

1)Ügyészségi tevékenységi napló: átadókönyv, 
igazolja az átadást-átvételt, iratok mozgását követi 
2)Előadói könyv: gazdasági ügyekben az előadó 
részére történő átadást-átvételt igazolja 
3)Névmutató: ügyiratok keresését segíti, betűrendi 
sorrendiség alkalmazandó 
4)Idegen számok mutatója: idegen szerve 
ügyszámának keresését segíti 
5)Tájékoztató: iratok hollétének megállapítására 
szolgál 
6)Határidő-nyilvántartó könyv: határnapra történő 
bemutatás nyilvántartására szolgál 
7)Irattári sorkönyv: kis-irattárból kiemelt és 
visszahelyezett iratok nyilvántartására szolgál 
8)Számítástechnikai program segítségével is lehet 
vezetni ezeket a nyilvántartásokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Tétel: 
a) Statisztikai lapok a nyomozati szakban: 
ENyÜBS rendszer használata  
amely kiterjed: a nyomozási, nyomozás-felügyeleti 
és vád-előkészítési tevékenységgel összefüggő 
statisztikai feladatok végrehajtására 
a rendőrség és az ügyészség közös számítástechnikai 
adatbázisát jelenti 
 
b) Statisztikai lapok kitöltésének rendje: 
a statisztikai adatokat folyamatosan kell gyűjteni és 
feldolgozni 
a statisztikai lapokat a nyomozóhatóság eljáró tagja, 
a nyomozó ügyész, illetve ügyészségi nyomozó 
köteles kitölteni 
a statisztikai adatokat bűncselekményenként és 
terheltenként elkülönítve kell gyűjteni 
a bűncselekményei kategóriák megnevezésénél a 
Btk. szerinti tényállásokat kell alapul venni 
a statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása 
országosan egységes programon keresztül történik 
az adatok gyűjtését az ügyészség, rendőrség, Vám- 
és Pü. őrség végzi 
a feldolgozást az IRM és a Legfőbb ügyészség végzi 
 
c) Felelősség a statisztikai lapok tartalmáért: 
a nyomozás felügyeletét ellátó ügyész ellenőrzi a 
kitöltés helyességét, szükség esetén helyesbíti 
adatok gyűjtésének tartalmi helyességéért az a 
személy felelős, aki azok aláírására köteles 
statisztikai adatok közzététele havonta történik 
az adatlapok jogszabályszerű kezeléséért munkajogi, 
szabálysértési és büntetőjogi felelősség is felmerülhet 
jogosulatlanul, eljárási szabályok megszegésével, 
gondatlan adatszolgáltatással, határidő be nem 
tartásával jár el, akadályozza a statisztika ellenőrzését 
50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható 
 
d) A büntető bíróság előtti ügyészi tevékenység 
megfigyelésére szolgáló statisztikai lapok: 
vádlott képviseleti rendszerben a megfigyelési 

egység a vádlott 
információt szolgáltat még bcs.-ről és más eljárási 
cselekményről 
bűncselekmény miatti vádemelésre V-lapot kell 
használni 
VP lapot több bűncselekményi vád esetén kell 
alkalmazni 
ügyész, vagy az arra kijelölt személy tölti ki 
minden aktában szerepel V-lap, amely a 
vádemeléstől a jogerős befejezésig végigkíséri az 
ügyet 
ha megszüntetik, nincs V-lap 
 
e) Adatszolgáltatás ideje: 
akkor kell adatlapot kitölteni, ha a cselekmény miatt 
a feljelentés elutasítására, közbenső intézkedésre, a 
nyomozás megszüntetésére, vádemelésre, az eljárás 
egyéb befejezésére kerül sor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20. Tétel: 
a) Az ügyészség szervezeti felépítése: 
bírósági szinthez igazodik 
Legfőbb ügyészség – élén a legfőbb ügyész áll, 
országos hatáskörrel rendelkezik 
Fellebbviteli Főügyészség – élén fellebbviteli 
főügyész áll. Ellátják azokat a feladatokat, amelyeket 
a jogszabály telepít. Nincs irányítási feladatuk. 
Megyei főügyészség →  élén a megyei főügyész áll. 
Részben területi irányító.   
Helyi ügyészségek →  élén a kerületi/helyi vezető 
ügyész áll. Alsóbb szintű feladatokat lát el. 
Külön hierarchia: 
-Katonai Főügyészség: élén a katonai főügyész áll, 
aki a legfőbb ügyész egyik helyettese 
-Katonai Fellebbviteli Főügyészség: élén a 
fellebbviteli vezető ügyész áll 
-Területi Katonai Ügyészségek: élén a vezető 
ügyészek állnak 
b) Alárendeltség: 
Minden ügyészi szervezet a legfőbb ügyész 
irányítása alatt áll, amiket utasítással szabályoz. 
Valamennyi ügyészt a legfőbb ügyész nevezi ki, akik 
alárendelten működnek. 
ügyész jogait és kötelezettségét csak törvény 
állapíthatja meg 
 
c) Büntetőfelügyeleti szakág 
Három alapvető tevékenységet lát el.  
1.Nyomoz és a nyomozás törvényességi felügyelete  
2.Részt vesz a bírósági eljárásban  
3.Felügyeli a büntetés-végrehajtással kapcsolatos 
büntetések, intézkedések, kényszerintézkedések 
végrehajtásának törvényességét 
 
Az ügyész feljelentés kiegészítést, nyomozást, 
pótnyomozást rendelhet el,  
nyomozást megszüntethet, a vádemelést 
elhalaszthatja, vagy az ügyben vádat emelhet 
köteles biztosítani a következetes bűnüldözést 
nyomozószervek munkáját felügyeli 

büntetés-végrehajtással kapcsolatos törvényességi 
felügyeletet gyakorol 
 
d)Törvényességi felügyeleti szakág: 
A törvényesség biztosítása érdekében a törvényességi 
felügyelet során óvást emelhet az Alkotmánnyal, vagy 
magasabb szintű jogszabállyal ellentétes jogszabály, 
állami irányítás egyéb jogi eszköze ellen.  
Elbírálja a törvényességi kérelmeket, közérdekű 
bejelentéseket és a törvénysértésre utaló jelzéseket.  
intézkedései lehetnek: óvás, felszólalás, 
figyelmeztetés 
 
e) Magánjogi felügyeleti szakág: 
Ha a jogosult bármely okból nem képes jogainak 
védelmére, az ügyész peres, vagy nem peres eljárást 
indíthat.  
Meghatározott személy által érvényesíthető jog iránt 
eljárást nem indíthat.  
Tiszteletben kell tartania a felek rendelkezési jogát.  
A számára külön törvényben biztosított jogorvoslati 
jogokat gyakorolja. 
bírósági iratokba betekinthet 
a törvénysértővel szemben büntető, fegyelmi, 
szabálysértési és kártérítési eljárást kezdeményezhet 
 
 
 
21. Tétel: 
a) Az ügyfélfogadás célja: 
Az ügyfél panasszal, kérelemmel, bejelentéssel 
tudjon fordulni több adott szervhez.  
bejáratnál a félfogadás rendjéről táblát kell 
kifüggeszteni 
Ha a fél által előterjesztett kérelem nem tartozik az 
ügyészség hatáskörébe, közölni kell, h.  annak 
elintézésére mely szerv jogosult.     
 
b) Az ügyfél meghallgatása, jegyzőkönyv 
felvételének lehetséges esetei: 
Ügyészi intézkedést igénylő esetekben jkv-t kell 

felvenni úgy, hogy tartalmazza azokat az adatokat, 
amelyek az ügy gyors elintézését biztosítják.   
Ha a panaszos kérelme szóbeli jogi tanácsadással v. 
felvilágosítással végleg elintézhető, az írásba foglalást 
mellőzni lehet.  
Az ogy-i képviselőket soron kívül kell fogadni. 
 
c) Az elintézés módjai: 
Az ügyészség csak a jogszabályokban számára 
biztosított körben járhat el.  
védi az Alkotmányban és más jogszabályokban 
biztosított jogokat; 
a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott 
ügyekben nyomoz  
a bírósági eljárásokban a vádat képviseli; 
a büntetés-végrehajtás törvényessége felett 
felügyeletet gyakorol; 
közreműködik abban, hogy a bírósági eljárásban a 
törvényeket helyesen alkalmazzák  
elősegíti, hogy a jogszabályok rendelkezéseit 
megtartsák  
 
d) A felvilágosítás adás korlátai: 
Az ügyész a folyamatban lévő ügyekről a 
jogszabályok és a legfőbb ügyészi utasítások korlátai 
között adhat felvilágosítást.  
Az értesítés adás az ügy iktatószámára, 
intézkedésekre és más ügyekben az érdemi döntés 
közlésének tényére terjed ki.  
Az előadók nevét közölni nem szabad  
 
e) Napló vezetése: 
A félfogadás főbb adatairól naplót kell vezetni, 
melynek tartalmaznia kell:  
a félfogadás napját, ügyfél nevét, lakhelyét, 
panaszának tárgyát, ügyészi intézkedést, félfogadó 
ügyész nevét.  
  
f) Gyűjtőszekrény: 
Valamennyi ügyészi szervnél a beadványok részére 
gyűjtőszekrényt kell elhelyezni, ezen fel kell tüntetni 
a naponta történő kiürítések időpontját.  


