
Ön a Magyaralmási Körzeti Földhivatal hivatali ügyviteléért 
felelős köztisztviselője. Új munkatársat vettek fel, és az Ön 
feladatát képezi, hogy megismertesse vele a földhivatali 
ügyvitel folyamatát. Magyarázza el a földhivatali ügykezelés 
mozzanatait! 
A küldemények átvétele, bontása, iktatása, továbbítása: 
Szervezeti rend: 
- ügyintézés – ügyek érdemi elintézésére irányul munkavégzés 
- ügykezelés – az iratok készítésével, nyilvántartásával, 

rendszerezésével, megőrzésével kapcsolatos munkavégzés 
Közigazgatási szervez vezetője: 
- felel az előírásszerű iratkezelésért 
- kijelöli az iratkezelés felügyeletét, ellenőrzését és operatív 

irányítását ellátó felelős vezetőt 
A vezető gondoskodik: 
- az ügykezelés rendjének megszervezéséről 
- a biztonságos iratkezelés személyi és dologi feltételeiről 
- a selejtezés irányításáról és ellenőrzéséről 
- a havonkénti ügyirat-hátralék elkészítéséről 
- valamint a szabályzat és az irattári terv szükség szerinti 

módosításáról 
Küldemények átvétele: 
- a hivatalos órák alatt történik 
- átvételre jogosult: címzett, iratkezelési vezető, ill. általuk 

megbízott, postai meghatalmazással rendelkező személy, 
ügyfélszolgálati ügyintéző illetve ügyfélszolgálati ügykezelő, és 
ügyeletet ellátó személy 

- igazolt átvétel, olvasható aláírás, dátum 
- A „sürgős”, „azonnali” jelzésű küldeményt óra, perc 

pontossággal kell jelölni 
- Sérült küldemény tényét jelölni kell az átvételi okmányon, a 

küldemény tartalmának ellenőrzése mellett 
- Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén, 24 órán 

továbbítani kell a tényleges címzettnek, vagy vissza a feladónak 
- A beérkezett iratokat 24 órán belül iktatásra kell átadni 
Küldemények felbontása 
A vezető illetve az általa megbízott személy végzi 
- a vezető  részére vagy névre szóló magánjellegű  küldemény-  

felbontás nélkül kell a címzettnek átadni 
- illetéktelen felbontás esetén – rá kell vezetni a borítékra a 

felbontó nevét és továbbítani a címzetthez. A kézbesítőkönyvben 
jelezni kell a felbontás tényét 

- - ellenőrizni kell a mellékletek meglétét, illeték lerovásának 
tényét 

- faxon más adathordozó esetén gondoskodni kell a tartós 
másolat készítéséről 

- elektronikus úton érkezett iratok mellé kísérőlapot kell csatolni, 
és együtt kezelni 

- az iktatószámot az adathordozóra marandó módon kell rávezetni 
- borítékot 6 hónap meg kell őrizni,  
- véglegesen az irathoz kell csatolni, ha 
- - ajánlottan érkezett 
- - hiányosan vagy sérülten érkezett 
- - bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel 
- - a küldő neve és címe csak innen állapítható meg 
- - a beadás időpontjához jogkövetkezmény fűződik 
Az iratok iktatása:  
A közig. Szervhez érkezett illetve ott keletkezett iratokat iktatással 
kell nyilvántartani. 
Az iratnyilvántartást úgy kell végezni, hogy megállapítható legyen 
az irat 
- beérkezésének ill. keletkezésének pontos ideje 
- ügyintéző neve 
- az irat tárgya 
- az elintézés módja 
- kezelési feljegyzések 
- az irat holléte 

Soron kívül kell iktatni: 
- határidős iratokat 
- express küldeményeket 
- hivatalból tett „sürgős” jelzésű iratokat 
Az iratok iktatása történhet hagyományos kézmódszerrel  és 
elektronikus eljárással. 
Kézi iktatás:  
- minden év kezdetén újonnan nyitott, hitelesített és 

oldalszámozott nyilvántartási adatok feltüntetésére , illetve 
rögzítésére alkalmas iktatókönyvet kell használni. 

- Olvasható aláírással kell vezetni 
- Az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó 

számot követően aláhúzással, keltezéssel, vezető aláírásával 
és hivatalos bélyegző lenyomatával kell lezárni 

Elektronikus iktatás: 
- a követelmények megegyeznek a kézi iktatás 

követelményeivel 
- A földhivatalok az iktatás során központilag kiadott 

számítógépes rendszert kötelesek használni.  
- A bevitt adatokat az év végét követően archiválni kell ,  
- A lezárt adatbázisról biztonsági mentést kell készíteni 
A nyilvántartási rendszerben az ügyben keletkezett első irat 
önálló sorszámot kap, az ügyben keletkezett többi irat 
alszámot kap.  
Az iratokat iktatóbélyegző lenyomatával kell ellátni, a 
rovatokat ki kell tölteni: 
- Közigazgatási szerv neve és székhelye 
- Iktatás éve, hónapja, napja 
- Iktatási sorszám (alszám) 
- Ügyintéző neve 
- Mellékletek száma 
- Előírat száma 
Az iratok nyilvántartásba vétele, iktatása, szignálása, 
ügyintézésre továbbítása 
AZ ingatlan-nyilvántartási beadványokon fel kell tüntetni az 
iktatóbélyegző adatain kívül a bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratok számát 
Iktatószám: iktatókönyvi sorszám / esetleges alszám/ évszám. 
Az iktatószámok minden évben 1-gyel kezdődnek. 
AZ iratok szerelése: 
- iktatás előtt meg kell állapítani, hogy van-e az iratnak 

előzménye (előírata).  
- Az előiratot hozzá kell szerelni az utóirathoz 
- Az ügy lezárása után ezeket együtt kell kezelni 
Mutatózás: 
- Papír alapú iktatás esetén vezetett segédkönyv név- és tárgy 
szerint, előírat keresés megkönnyítése céljából. 
- Elektronikus iktatás eseté a tárgy rovaton kívűl más 
feltételek és tartalom szerint is lehet keresni. 
- A beérkezett iratokat szignálásra a vezetőnek be kell mutatni 
- Szignálás és iktatás után a kezelő beírja az iratot az 

ügyintézők előadói munkakönyvébe 
- A hó végi zárások türközik az előző havi hátralékot, a 

tárgyhóban érkezett ügyiratok számát, a 30 napon túli 
ügyintézést, az elintézett iratok számát, az ügyintéző és a 
vezető aláírását 

Az ügykezelési teendők az ügyintézés folyamatában: 
Szignálás – az ügyintéző kijelölése 
Az irat szignálására jogosult személy kijelöli az ügyintézőt és 
közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait. 
Belső irányítás: 
- ha az adott ügy elintézéshez más részleg előzetes 

véleménye, állásfoglalása szükséges, ennek megszerzése 
érdekében az illetékeshez „belső irányítással” kell az iratot 
megküldeni. 

- Erre vonatkozó utasítást az előadói íven jelölni kell 



- Egyes részlegek az adott ügy iratában dokumentálják az azzal 
kapcsolatos véleményüket, állásfoglalásukat, tudomásulvételüket 

- Más részleghez csak „F” (fiatolás) jelzéssel ellátott irat 
továbbítható 

- -átirányításra került iratok visszaérkezésének napját az 
iktatókönyvbe be kell jegyezni, és az ügyintézőnek át kell adni. 

Az ügyintézés során felmerült közbenső intézkedéseket írásban 
kell megtenni, ha azok az ügy érdemi elintézéséhez szükséges 
vélemény, állásfoglalás kérésére illetve átadására irányulnak. 
Az intézkedéstervezetek elkészítését követően az ügyintéző  
egyértelmű utasítást ad a kiadmány továbbítására a kezelőnek. 
Az ügyintéző által készített, kiadói utasítással ellátott 
intézkedéstervezetet az ügyben döntési jogkörrel rendelkezőnek 
kell átadni, aki abban kiadmányozással dönt. 
Kiadmányozás 
Magában foglalja: 

- az ügyben való érdemi döntést 
- az intézkedések kiadásának és 
- az ügyirat irattárba helyezésének jogát 

A kiadmányon változtatni csak a kiadmányozó hozzájárulásával 
lehet. 
A kiadmány akkor hiteles, ha 
- az illetékes kiadmányozó saját kezével írja alá, vagy  
- a kiadmányozó neve mellett „SK” jelzés szerepel és a 

hitelesítéssel felruházott személy, aláírja, vagy 
- a kiadmányozó, illetve az arra felhatalmazott személy aláírása 

mellett a hivatalos bélyegző lenyomat szerepel. 
A kiadmány (másolat) hitelesítését, az eredeti iratot őrző szervezeti 
egység kezelője „kiadmány hiteléül” záradékolással végzi.  
Az elektronikusan előállított, vagy ily módon továbbított iratok 
hitelesítésére az elektronikus aláírást és időbélyegzőt, 
jogszabályban kijelölt szervezet által kezelt nyilvános és titkos 
kulcsot kell alkalmazni. 
Az iratok tisztázása, sokszorosítása 
 Tisztázat bal felső részén: 

- közigazgatási szerv neve és címe 
- az ügyirat iktatószáma 
- az ügyintéző neve (ha nem azonos a kiadmányozóval) 
- az ügyintéző telefonszáma 

A tisztázat jobb felső része: 
- tárgy 
- mellékletek száma 
- hivatkozási szám vagy jelzés 

A kiadmányozott intézkedéstervezetet  
- a tisztázattal össze kell olvasni 
- a hibákat ki kell javítani 
- a kezelőnek expediálásra és irattarozásra át kell adni 

Expediálás, postázás, határidő-nyilvántartás 
Expediálás – a továbbítással kapcsolatos információk 
dokumentálása 
Az irat továbbítás előtt a kezelőnek: 
- ellenőriznie kell hogy a letisztázott kiadmányhoz kacsolódóan 

minden utasítást végrehajtottak-e 
- a továbbítás módja szerint csoportosítani kell a küldeményeket:  
- - posta – feladókönyv 
- - kézbesítő – kézbesítőkönyv 
- - futárszolgálat 
- az expediálás tényét és idejét az irattári példányra, az előadói 

ívben és az iktatókönyvben is dokumentálni kell 
- a visszaérkezett küldeményeket köteles soron kívül bemutatni az 

ügyintézőnek 
Az kezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyezni azokat az 
iratokat, amelyek meghatározott idő múlva vagy időnként 
intézkedést igényelnek. 
A határidő lejárta előtti napon a határidős ügyiratot ki kell emelni a 
nyilvántartásból és az ügyintézőnek továbbítani kell.  
 

Irattárazás, selejtezés, levéltári átadás: 
Irattárazás 
Irattári terv: az  iratok nyilvántartásának, kezelésének és 
selejtezésének megkönnyítésére szolgál. 
- Az irattár kezelésével megbízott személy (irattáros) az 

irattárban őrzött iratokról irattári jegyzéket vezet, amely a 
tárolási egységek (doboz, kötet, stb.), valamint az irattári 
terv szerinti tagolást is feltünteti 

- A kisirattár iratot raktári jegyzék alapján kell a 
nagyirattárnak átadni 

- Az iratokat szakszerű és biztonságos őrzésre alkalmas 
helyiségekben, megfelelő tároló eszközökben irattározni 

- Az irattartókon fel kell tüntetni a bennük tárolt iratok 
évkörét, tétel-és iktatószámát. 

Az irattári terv mutatja meg 
- az ügy típusát 
- selejtezhetőségének évét 

A tárgyévi és az azt megelőző 2 évi iratanyagot a kisirattárban 
(átmeneti, közelebbi) lehet irattárazni, ezután viszont át kell 
adni a központi irattárnak. 
Az iratanyag használatának módjai 
- kölcsönzés – az ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, 

melyet az átvevő elismervényként ír alá 
- betekintés – az ügyfél vagy a megbízottja jogainak 

érvényesítése vagy feladatainak ellátása érdekében 
betekinthet az őt érintő iratokba, azokról jegyzetet készíthet, 
illetve másolatot készíthet 

- - másolat készítés – az ügyiratokról hiteles másolat 
készítését és kiadását a szervezet vezetője és helyettese, 
vagy a kiadmányozó és ezen jogkörrel felhatalmazott 
ügyintéző engedélyezheti. A hiteles másolatot „hiteles 
másolat” jelzéssel, aláírással és bélyegző lenyomattal kell 
ellátni. 

A földhivatali iratok és munkarészek archiválása: az irattár és 
térképtár részére átadott iratokat és munkarészeket  
megszabott feltételekkel  számítógépes adathordozóra lehet 
vinni, zárható szekrényben, száraz helyen kell tárolni. 
Az iratok selejtezése 
- csak szabályszerű selejtezési eljárás keretében , az irattári 

tervben rögzített őrzési idő elteltével lehet 
- selejtezési bizottság végzi 
- meghatározza a selejtezhető tételeket, és külön válogatja a 

továbbra is megőrzendő iratanyagot. 
- a lefolyatott selejtezésről a bizottság 3 példányos 

jegyzőkönyvet készít 
- az elektronikus adathordozón lévő iratok selejtezése is így 

történik 
- A selejtezési jegyzőkönyv tartalmazza:  
- - a közig szerv nevét és címét 
- - a selejtezés megkezdésének és befejezésének időpontját 
- - az iratanyag létrehozójának nevét és címét 
- - a selejtezés jogszabályi alapjának megjelölését 
- az érintett évfolyamokat 
- - a selejtezetett és a visszatartott tételeket 
- a selejtezett iratok hozzávetőleges mennyiségét 
- a selejtezést végző személyek nevét, beosztását és aláírását 
Az iratok levéltárba adása 
- a nem selejtezhető iratokat az előírt 15 év őrzési idő után az 

illetékes közlevéltárnak kell átadni 
- az átadásra kerülő iratokat a következők szerint kell átadni 
-  - teljes és lezárt évfolyamokban,  
-  - az irattári terv szerint rendezve,  
-  - nyilvántartási segédletekkel együtt  
-  - a közg szerv költségén,  
-  - átadás-átvételi jegyzékkel kell átadni 
Az iratok selejtezésének és levéltárba adásának tényét és idejét 
az állományi nyilvántartásban is jelölni kell.  


