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Előszó 
 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

Örömömre szolgál, hogy mindkét alkalommal én nyithattam meg a NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Zrt. Kormányzati érkeztető rendszer igazgatóság (KÉR) által szervezett 
Ügyfélkapcsolati Fórumot. 

A fórumok célja az volt, hogy a KÉR rendszerbe bekapcsolt szervek az iratkezelési szakterület 
igazgatási szintű, de legfőképpen végrehajtói, ügyintézői szintű képviselői a legközvetlenebb 
módon egységes képet alkothassanak a KÉR tevékenységéről, valamint annak munkájukat érintő 
hatásairól, támogatva ezzel azt a kormányzati akaratot, amely a közigazgatás és az államigazgatás 
területén az elektronikus iratkezelés kapcsán megfogalmazódott. 

Az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése, minőségének javítása érdekében a Kormány 
az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. 
határozat elfogadásával döntött az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (EKÜR) 
létrehozásáról 2015. január 1-jei határidővel, amelynek irányításával a belügyminisztert bízta meg. 
A Kormány e határozatában döntött a szükséges források biztosításáról is. 

A rendszer célja, hogy segítse és egységessé tegye az elektronikus ügyintézést a közigazgatásban. 
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a szolgáltatások igénybevételére 
kötelezett hivataloknak fel kellett készülniük a rendszerhez való csatlakozásra. 

Az EKÜR rendszer részeként első lépésként a Kormányzati Érkeztető Rendszer (KÉR) indult, amely 
funkciója, hogy a központi közigazgatási szervek – ideértve a minisztériumokat és a 
háttérintézményeiket –, a kormányhivatalok, továbbá a központi közigazgatási szervek területi 
szervei részére postai úton érkezett papír alapú küldemények egy központi helyen történő átvételt 
követően kerüljenek digitalizálásra és központi érkeztetésre. 

A KÉR létrehozásának közpolitikai céljai a következők voltak: 

➢ a közigazgatás hatékonyságának növelése; 

➢ az E-közigazgatási szolgáltatások körének bővítésem minőségének javítása; 

➢ eljárások és szervezeti folyamatok egyszerűbbé válása; 

➢ az ügyfelek és a közigazgatási szervek adminisztrációs terheinek csökkentése. 

A KÉR a Magyar Posta Zrt. Orczy téri telephelyén került elhelyezésre, annak részbeni, funkcionális 
átalakítása után.  



 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

 

 
+36 1 459 4200 

 
info@nisz.hu 

 
nisz.hu 

4 

 

A működési folyamatok kialakítását követően a KÉR 2015. május 1. napjáig teszt üzemben 
működött, amely során sikerült kiküszöbölni az előzmények nélküli rendszerek bevezetésével 
természetszerűen együtt járó gyermekbetegségeket. A kitartó folyamat-fejlesztés és optimalizálás 
eredményeképpen elérhetővé vált az, hogy a – 2016. december 31. napjáig a már jogutóddal 
megszűnt Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, majd azt követően 
immár a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részeként működő – KÉR az eddigi két 
és fél éves „éles” működése során már 8.786.036 db küldemény kezelését végezte el, amelyből 
4.119.215 db-ot digitalizált is.  

A KÉR tevékenysége egyedülálló szolgáltatásában és ügyintézési határidejében is, mégis már az 
elmúlt közel egy év során – immár a NISZ zászlaja alatt – célul tűzhettük ki az optimalizálást, a 
hatékonyságnövelést, a szakmai kapcsolatok bővítését és az ügyfélelégedettség növelését is. 

Ezen célok elérésének fontos állomása volt e két Fórum, hogy minél szélesebb körben 
megismertessük a KÉR működését, működési feltételeit, az eljárásrendjére vonatkozó előírásokat 
a KÉR partnereivel. 

A KÉR által végzett szolgáltatások tulajdonképpen a partner szervek – az Önök – iratkezelési 
feladatainak részbeni átvállalása, ezért fontos, hogy a tapasztalatokat összefoglaljuk és mindkét 
oldalon a felmerült kérdésekre minél hamarabb válaszokat találjunk. 

Köszönjük a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség segítő közreműködését a fórumok 
megtartásában mind a helyszín biztosítása, mind pedig a felmerült kérdések, észrevételek 
összegyűjtése tekintetében. 

Vetési Iván 
Ügyfélkapcsolati és szolgáltatási 

vezérigazgató-helyettes 
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Elektronikus iratkezelés, elektronikus ügyvitel 
Kovács Rezső főosztályvezető – BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály 

- előadás vázlat - 

 

A Kormány a 2014-2020-ig meghirdetett Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési stratégiája az 
ügyfélbarát, szolgáltató állam megvalósítását tűzte ki célul a közigazgatási szervek számára. 
Ahogyan azt a stratégia is megfogalmazza, e célok megvalósítása nem képzelhető el átlátható 
eljárásrendek, rövid ügyintézési határidők és a szervek működési hatékonyságának növelése 
nélkül. 

Jogszabályi háttér: 

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény, 

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény, 

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet, 

- Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, 

- A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító 
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II.19.) Korm. rendelet; 

- A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 
követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet.  

Az elmúlt évek kormányzati törekvései, a szolgáltató állam kialakítása, az ügyfelek adminisztrációs 
terheinek, illetve az ügyintézési határidők további csökkenése ismételt megújulás elé állította az 
iratkezelés szakterületét. Már nem csak jogi kötelezettség a digitális folyamatrendszer kialakítása, 
hanem az egyes szervezetek elemi érdeke is. A rendelkezésre álló időkeret nem teszi lehetővé az 
iratok papíralapú átadás-átvételét, szükségesek a kényelmes, gyors digitális megoldások.  

Szakmai követelménytámasztás: 

A közigazgatás szervezetrendszere az ügyintézésre rendelkezésére álló időkeretben kizárólag 
akkor lesz képes a megfelelő döntések meghozatalára, információk rendelkezésre bocsátására, ha 
belső ügyviteli rendszerét digitális alapokra helyezi. 

A korábbi áthidaló megoldások, a beérkező iratok kinyomtatása, a papír alapú szignálás, az iratok 
postai továbbítása, a papír alapú iratok tárolása és selejtezési eljárása a felmerülő idő és humán-
erőforrás igény miatt nem tarthatóak. 
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Mindemellett a digitális ügyvitel számára is kiemelkedő szempont az iratkezelés korábbi 
hitelességének, megbízhatóságának, átláthatóságának fenntartása. Nem a digitalizálás a végső cél, 
hanem a pontos, gyors, racionális iratkezelés a legmodernebb, legmegfelelőbb eszközökkel.  

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek használható kialakítására 
vonatkozó követelményeket az átdolgozott 27-es 2. sz. melléklete tartalmazza. Pontrendszer 
(követelmény megnevezése, megfelelőség meghatározása, pontszám) Minimum 60 pontot kell 
elérni ahhoz, hogy minősített legyen a szoftver.  

Fel kell készülni hiteles másolat készítésére az e-papír fogadása, kezelése vonatkozásában is. 

 

A szolgáltatások nyújtásának öt szintjét különböztetik meg Európában. 

Az első szint az „Információ” (tájékoztatás) szintje, amikor a közigazgatási szerv weboldalán csupán 
alapvető információkat (pl. elérhetőség), ügyleírásokat közöl, leírja, hogy milyen dokumentumok 
szükségesek az ügyintézéshez. (ezek a statikus weboldalak, ahol tájékozódni lehet alapvető 
információk tekintetében).  

Következő szint az „Egyirányú kapcsolat”, amikor a közigazgatási szerv weboldaláról (Word, PDF 
stb.) dokumentumokat lehet letölteni az ügyintézéshez, de azokat nem lehet elektronikus 
formában visszaküldeni, csak hagyományos (postai levél) módon.  

Harmadik szint a „Kétirányú interakció” szintje. Ebben az esetben a közigazgatási szerv honlapján 
a dokumentumokat ki lehet tölteni online, a kitöltés ellenőrzése is megtörténik ilyenkor, illetve a 
letöltött dokumentumokat azonosítási eljárás mellett vissza is lehet küldeni elektronikus 
formában. Interaktivitást növelő szolgáltatások is segítik a felhasználók tájékozódását, például: 
kérdezés, visszacsatolás lehetősége, online segítségnyújtás, fórum. Az ügy indításához 
(intézéséhez, okmányok leadásához) személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz 
kapcsolódó közigazgatási irat (igazolvány, határozat stb.) átvétele, valamint a kapcsolódó illeték- 
vagy díjfizetés hagyományos úton történik.  

Negyedik szint a „Tranzakció”, vagyis a teljes körű elektronikus ügyintézés (ide értve a döntés 
közlését, a kézbesítést és a fizetést is), amely azt jelenti, hogy az elektronikusan visszaküldött 
dokumentumok (pl.: űrlapok) feldolgozása is automatikusan történik.  

A legmagasabb, ötödik szint a „Perszonalizáció”, amely a 4. szint kiegészítése az ügyfél maximális 
bevonásával. Személyre szabott, ügyfél-központú, automatizált és proaktív 
szolgáltatások jellemzik. 

A Ket. módosításával 2012-től megtörtént az e-közigazgatás új alapokra helyezése. Az elektronikus 
ügyintézés, amely eddig jellemzően az ügyfél és a hatóság közötti iratra (kérelemre) épült, a 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ) alkalmazására 
épülő új felfogásra helyeződik. A modern technológiai újítások, a gazdasági és társadalmi 
környezet rohamos változása, a felgyorsult világban felértékelődött idő és pénz elemek az 
ügyfélkiszolgálás egészére vonatkozóan is megváltozott elvárásokkal léptek fel. az „ez van, ezt 
kapja az ügyfél” szemléletből az „ilyen lehetőségekkel tud élni az ügyfél ügyintézése során” 
szemléletté alakult, amely alternatívákat kínál egy-egy közigazgatással való kapcsolatra, amelyek 
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közül az ügyfél szabadon választhat. A választás szabadsága nem kötődik semmi máshoz, mint az 
ügyfél döntéséhez, hiszen attól függetlenül, hogy mit választ, ugyanarra az eredményre jut. 

Az elektronikus ügyintézés a SZEÜSZ-ök alkalmazására épülő új felfogásra épülő szabályozásának 
célja a rugalmas, egyedi ügyfélközpontú fejlesztések megvalósítása, bevált megoldások 
segítségével az ügyfél igényeinek, rendelkezési jogának minél teljesebb érvényesítése mentén.  

Az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során 
ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. 

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol a törvény az 
ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását 
teszi kötelezővé. Minősített adat esetében sem alkalmazható. 

Elektronikus azonosítási kötelezettség: az ügyfél az ügyintézés során – választása szerint – 
elektronikus azonosító eszköz vagy elektronikus ügyintézést biztosító szerv által elektronikus 
azonosítási szolgáltatás útján tudja magát azonosítani. 

 

A Kormány által kötelezően biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
(SZEÜSZ-ök) 

a) elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére, 

b) biztonságos kézbesítési szolgáltatás, 

c) az alábbi elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások: 

ca) közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő elektronikus aláírási 
tanúsítványok kibocsátása a kiadmányozásra jogosultak, külön jogszabályban meghatározott 
védelem alá eső tisztséget betöltő, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyban 
álló személyek részére, 

cb) titkosítási célú tanúsítványok kibocsátása a kiadmányozásra jogosultak, külön jogszabályban 
meghatározott védelem alá eső tisztséget betöltő, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
jogviszonyban álló személyek részére, 

cc) a ca) és cb) alpontok szerint kibocsátott tanúsítványok érvényességének igazolása azonnali 
tanúsítványállapot-igazoló szolgáltatással, 

cd) időbélyegzés-szolgáltatás az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint az e törvény 
szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók általi felhasználás céljára, 

ce) elektronikus bélyegző szolgáltatás az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint az e 
törvény szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók általi felhasználás céljára, 

cf) elektronikus aláírás-hitelesítési szolgáltatás. 

A Kormány által biztosítandó központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ-ök) 

a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása, 

b) iratérvényességi nyilvántartás, 
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c) elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, 

d) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés, 

e) központi érkeztetési ügynök, amelynek keretében a szolgáltató az elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv javára ellátja a részére elektronikus úton érkezett küldemények átvétele, felbontása 
és érkeztetése tekintetében kormányrendeletben meghatározott feladatokat, 

f) központi kézbesítési ügynök, amelynek keretében a szolgáltató az elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv javára ellátja az általa kiküldendő elektronikus iratok kézbesítésének előkészítése, 
adathordozójának, fajtájának meghatározása, továbbá a kézbesítés módja tekintetében a 
kormányrendeletben meghatározott feladatokat, 

g) az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről, amelynek keretében 
a szolgáltató az ügyfelet az általa meghatározott elektronikus ügyintézést biztosító szervek 
tekintetében és időszakonként összesítve tájékoztatja a kormányrendeletben meghatározott 
ügyintézési cselekményekről, 

h) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, 

i) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, 

j) központi azonosítási ügynök, 

k) személyre szabott ügyintézési felület, 

l) ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás, 

m) központi dokumentumhitelesítési ügynök, 

n) központi érkeztetési rendszer, amely biztosítja az iratkezelés egyes fázisainak központi 
szolgáltatás útján történő elvégzését, 

o) elektronikus dokumentumtárolás szolgáltatás, amely biztosítja a szolgáltatás keretében tárolt 
elektronikus dokumentum hitelességének megőrzését, tartós olvashatóságát és 
értelmezhetőségét, 

p) iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás, amely biztosítja az együttműködő 
szervek között elektronikus iktatókönyvben nyilvántartott irat vagy irategyüttes dokumentált 
átadását. 

 

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ):  

- elektronikus azonosítási szolgáltatás (az veheti igénybe, aki a szolgáltatás igénybevétele érdekében 
regisztrált és szerepel az elektronikus azonosítási szolgáltató ügyfél regisztrációs 
nyilvántartásában), 

- biztonságos kézbesítési szolgáltatás (az üzenet kézbesítésével kapcsolatban biztosítja, hogy az 
üzenet fogadását, sértetlenségét, az átvevő igazolását, sikertelen kézbesítés esetén az igazolást- a 
feltételek mindegyikének teljesülnie kell). 
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Az EKÜR működésének lényege, hogy a Rendelet 1. mellékletében meghatározott szerveknek a 
Magyar Posta útján érkező levélpostai küldeményét a Rendelet 2. mellékletében meghatározott 
kivételektől eltekintve – a NISZ Kormányzati érkeztető rendszer igazgatóság érkezteti, hiteles 
elektronikus másolattá alakítja, melyet követően a címzett szerv hivatali kapujának igénybe 
vételével elektronikusan a címzett szerv részére továbbít; a bekapcsolt szervek egymás közötti 
kapcsolattartás csak elektronikusan történhet (hivatal-hivatal közötti kapcsolat). 
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A Kormányzati érkeztető rendszer 
Surányiné dr. Temesi Mária igazgató – Kormányzati érkeztető rendszer igazgatóság 

- előadás vázlat - 

A közigazgatás megújítása keretében, a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program elvárásait 
szem előtt tartva döntött a Kormány arról, hogy a minisztériumok és a közigazgatási szervek között 
meg kell valósítani az elektronikus kapcsolattartást. A kormányzati döntés kapcsán megjelent az 
egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. 
határozat, több esetben módosult a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és ennek 
megfelelően a bevont szervek iratkezelési szabályzatainak módosítására is sor került. 

A KÉR jelenlegi működési szintjén, az aktuális szabályozási és technikai környezetben 
megvalósította azt a Kormányzati elvárást, hogy az államigazgatási szervek részére beérkező papír 
alapú iratokat digitalizálja, ezzel az EKÜR első lépcsőjeként remek alapot teremt arra, hogy az 
államigazgatás a további ügyiratkezelés mellett végre tudja hajtani az elektronikus ügyintézést és 
részese legyen a digitális jólét program megvalósításának. 

Magyary szerint a „… a közigazgatás az állam adminisztrációja”1 és az ügykezelés, mint ennek a 
része, biztosítja a működés hitelességének dokumentálását. A KÉR az első fázis megvalósítása a 
teljes EKÜR létrehozásához, és mint ilyen, fontos része annak. Az ügyiratkezelés munkafázisaiból 
is az elsőt, az érkeztetést valósítja meg elektronikusan, de a központosítás okán speciális feladatok 
is kapcsolódnak hozzá, így például a küldemények biztonsági átvilágítása, digitalizálása (mint alap 
feladat) és az átmeneti irattár kezelése. 

Tény, hogy a KÉR nem lát el semmilyen olyan speciális feladatot, amelyet a szervek egyébként ne 
láthatnának el, azonban úgy segíti például a bekapcsolt szervek ügykezelési munkáját, hogy 
minimálisra szorítja a szerveknél a küldemény adatainak rögzítési munkaterhét és egységesíti a 
használt terminológiát. 

Amiben a KÉR mégis egyedi: 

- Biztonsági ellenőrzést végez valamennyi beérkező küldemény esetén, 
- Mentesíti ennek elvégzése alól a szerveket, 
- Központosítottan lát el olyan munkafázisokat, amelyek a szervek általi külön-külön való 

megvalósítása jelentős erőforrásokat kötne le a szerveknél, 
- Nem csupán digitalizálás vagy érkeztetés, hanem ezek együttese a végrehajtás integráns 

része. 

                                                      

1 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942. 39 
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A KÉR munkatársait a hibátlan munkavégzés érdekében „vezetjük” a folyamat közben. 

Egyrészt elektronikus folyamatvezérlést valósítottunk meg, amely 

• Támogatja a folyamatot, 
• Valamennyi küldeményt a címzett irányába terel, 
• A levelek útját a folyamaton belül követhetővé, visszakereshetővé teszi, 

másrészt fizikai folyamatvezérlést is bevezettünk, amely 

• Szalagszerűen vezeti a kollegákat a szabályos munkavégzés során, 
• A címzettjük szerint a küldeményeket együtt mozgatja, 
• A feldolgozás elágazási pontjain felajánlja a további utat. 

A munkát folyamatosan nyomon követjük egy vezetői információs rendszer segítségével. 

Ezen túl az ügyfélkiszolgálás javítása érdekében Helpdesk szolgáltatást is biztosítunk. 

 

KÉR – statisztikai adatok 

Összes feldolgozott irat:  2015. 05. 01. – 2017. 10. 31. között:   8.786.036 db 
Feldolgozott irat:  2015. 05. 01. – 2015. 12. 31. között:  2.526.556 db 
Feldolgozott irat:  2016. 01. 01. – 2016. 12. 31. között:  3.632.331 db 
Feldolgozott irat:  2017. 01. 01. – 2017. 10. 31. között:   2.636.680 db 

Természetesen a KÉR feladat-végrehajtása sem képzelhető el a megfelelő együttműködés nélkül. 
Ezért igyekeztünk minden bekapcsolt szervvel a lehető legjobb kapcsolatot kiépíteni. 

Kiemelendő a munkakapcsolatunk a 

- Belügyminisztérium szabályozási és iratkezelési szakterületével, 
- Belügyminisztérium informatikai szakterületével, 
- Magyar Posta Zrt-vel, 
- Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. társigazgatóságaival. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy bár a Rendelet 1. melléklet szerint 2017. április 1-től 42 
szerv/szervezet küldeményeit kezeli a KÉR, de ez valójában 579 szervet jelent közel 1700 postai és 
3600 elektronikus címmel. 

A KÉR stratégiai céljai: 

Elsősorban a digitalizálási arány növelése a cél. Jelenleg, október hónapban elért 61,64 %-os 
digitalizálási arány 15,67%-al magasabb a 2016. évi átlagnál. A további digitalizálási arány 
növeléséhez is természetesen szükség van az együttműködésre, mert az már jelentősen csak a 
kivételi kategóriák csökkentésével valósítható meg. 

Ezen túl dolgozunk a folyamat hatékonyságán is, amelyhez technikai fejlesztéseket kívánunk 
igénybe venni. 
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Ezzel párhuzamos cél a hatékonyság növelése normarendszer bevezetésével, HR mutatók 
javításával, és oktatások tartásával a kivételkezelés területén. Ez utóbbihoz továbbra is szívesen 
vesszük a bekapcsolt szervek támogatását, előadásait, tájékoztatóit. 

Hosszú távon, mint digitalizálási és papírmentes iroda kompetenciaközpont továbbfejlesztését 
tervezzük, bérdigitalizálás vállalásával, oktatások megtartásával, további szervek csatlakozásával, 
ügyfélkiszolgálás fejlesztésével. 

 

Kormányzati Érkeztető Rendszer (KÉR) szerepe a dokumentumok digitalizálásában 

- összefoglaló ábra - 

 

A KÉR több mint két évvel ezelőtti létrehozása hatalmas és rendhagyó változásokat hozott a 
közigazgatás életében, meghatározó szerepet tölt be a teljes körű elektronikus ügyintézés és 
iratkezelés elérése szempontjából. 

Az első évben az volt a fő cél, hogy stabilizálja és egyértelművé tegye a működését, a második 
évben pedig a bekapcsolt szervekkel kialakított szoros együttműködésnek és a feldolgozási 
folyamatok további racionalizálásának köszönhetően a működés fejlesztése. 

Ma már a KÉR, mint digitalizálási és elektronikus iratkezelési kompetenciaközpont fejlesztése a 

kijelölt út.

postai úton érkezett papíralapú 
küldemények digitalizálása

gyors, szakszerű és költséghatékony

az illetékes szervek iratkezelő rendszere felé
továbbítja a hitelesített dokumentumot és a 

releváns adatokat

24 órás feldolgozási határidő

Eddig közel 8 millió érkeztetett 
dokumentum 55%-os digitalizálás
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Együtt működünk – együttműködünk 
Pintér Andrea államigazgatási szektorvezető – Magyar Posta Zrt. 

Postai kivételi kör 

▪ Hivatalos irat saját kezébe 

▪ „címzett kezébe” többletszolgáltatással feladott könyvelt küldemény 

▪ a fizetést követő kézbesítéses könyvelt küldemény 

▪ kézbesíthetetlenség miatt visszaérkező küldemény 

▪ értéklevél 

▪ EMS küldemény 

▪ kifizetési utalvány/bel-és külföldi postautalvány 

▪ csomagküldemény 

▪ tértivevénylap  

▪ DME (Direkt Marketing küldemények) 

▪ Üzleti DME 

▪ Címzett reklámkiadvány (KDM) 

▪ Tárgyat (pl.: személyi igazolványt, rendszámtáblát) tartalmazó küldemények 

▪ vizsgálati anyag tartalmú küldemény amennyiben a küldemény burkolatán a 
Szolgáltató által elfogadott külső jelzés szerepel a Szolgáltató által meghatározott 
(nyomtatott vagy bélyegzett) módon 

▪ hírlap 

▪ képeslap, levelezőlap 

▪ A küldeményen címzettként kizárólag természetes személy neve kerül 
feltüntetésre, az intézmény megnevezése nem 

▪ 1000 gramm feletti levélpostai küldemények. 

 

Az „Eredeti címen kézbesítendő” bélyegző lenyomattal ellátott borítékok nem tartoznak a kivételek 
közé. Az ilyen jelzést a Magyar Posta Zrt. alkalmazza, kizárólag a KÉR irányába továbbított egyes 
küldemények esetében. 
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PAKK Projekt és Elektronikus feladójegyzék 
Nagy László Viktor igazgató – Magyar Posta Zrt. 
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Posta Címlista – KÉR Címtörzs 
Borbola Zoltán Kadosa osztályvezető – KÉR 

 

A KÉR indulásakor a KÉR-be bevont szervek név- és címadatait tartalmazó kettő, egymástól eltérő 
felhasználású, illetve eltérő adattartalmú címadatbázis (Posta címlista, Címtörzs) „ősfeltöltését” a 
Belügyminisztérium végezte. 

Azonban tekintettel arra, hogy a KÉR áll közvetlen kapcsolatban a szervekkel, továbbá közvetlen 
rálátása van az adatok felhasználására, ezáltal hatékonyabban tudja kezelni az információkat, a 
Belügyminisztérium 2015 márciusában átadta a feladatot a KÉR részére. 

Az elmúlt két és fél évben a címadatok karbantartása – különös tekintettel a közigazgatás kétszeri 
átalakítására – számos olyan kihívás és nehézség elé állította a KÉR-t, amelyekből tanulva mára 
már rendelkezünk azzal a kompetenciával, amely a Posta címlista és a KÉR Központi 
Címnyilvántartó eredményes és hatékony kezeléséhez szükséges. 

 

Posta Címlista: 

A Posta címlista a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Posta) és a KÉR közös használatú címlistája. 
Kizárólag a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005 
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt (tehát a KÉR-be bevont) szervek adatait 
tartalmazza.  

Az ebben a címlistában szereplő szervek természetes- és postafiók címére feladott küldeményeket 
szállítja be a Posta a KÉR-be, vagyis ebben a címlistában szereplő szervek leveleit dolgozza fel a 
KÉR. 

Továbbá a KÉR-ben – a későbbiekben részletezett módon – kivételként kezelt, és a címzettek 
részére üzleti csomagban megküldött eredeti leveleket is ebben a címlistában szereplő 
természetes címekre postázhatja a KÉR. 

A Posta címlistában a módosításokat a Posta rögzíti, a KÉR csupán a nyilatkozatok koordinációját 
látja el. 

 

KÉR Központi Címnyilvántartó – Címtörzs 

A KÉR a digitalizált, és hivatali kapun keresztül küldött iratok címzéséhez a KÉR Központi 
Címnyilvántartót, más néven a Címtörzset használja.  

Azonban a benne foglalt adatokat nem csak a KÉR, hanem a hivatali kapuval rendelkező – nem 
csak a KÉR-be bevont – szervek egyaránt használják. 
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A Címtörzsbe a szervek és szervezeti egységeik vonatkozásában felvezetett adatok egységesítése, 
azok frissítése folyamatban van, amely feladat kiegészül a 2018. január 1. napjától elérhető e-Papír 
szolgáltatás igénybevétele kapcsán szükséges adatok rögzítésével. A pontos információk 
megjelenítése érdekében szükséges, hogy a szerveket, szervezeti egységeiket érintő bármilyen 
adatváltozás a legrövidebb időn belül a KÉR tudomására jusson. 

 

Nyilatkozat 

A módosítási igényeket mindkét címadatbázist érintően a KÉR által elkészített nyilatkozatban kell 
megküldeni a KÉR HelpDesk részére (ker.helpdesk@nisz.hu). Mindkét címadatbázisban a szervek 
által kitöltött nyilatkozatoknak megfelelően szerepelnek az adatok (a helytelenül megadott 
adatokat egyeztetést követően esetenként módosíthatja a KÉR). 

Annak érdekében, hogy az eltérő címadatbázisokban található adatok módosítását pontosabban 
lehessen megadni, 2018-tól kezdve egy új formátumú nyilatkozatot vezettünk be, amelyhez a 
csatolt kitöltési útmutató megfelelő segítséget nyújt az adatok helyes megadásához, ezért javasolt 
az áttekintése minden kitöltés előtt. 

Az eddigiektől eltérőn a jövőben nem szükséges a kinyomtatott, és a pecséttel, valamint aláírással 
ellátott szkennelt táblázat megküldése, elegendő az elektronikusan aláírt (hitelesített) excel 
táblázat eljuttatása a KÉR Helpdesk részére.  

A következő szempontok kiemelt jelentőséggel bírnak a változások hatékony kezelésében, ebből 
adódóan azokra az alábbiakban is kitérünk: 

1. az új nyilatkozat első kitöltésénél fel kell vezetni a teljes szervezeti struktúrát. A 
későbbiekben minden esetben az előzőleg kitöltött nyilatkozathoz viszonyított változásokat 
kell megküldeni, a teljes szervezeti felépítést tartalmazó nyilatkozatban feltüntetve. 

2. a jövőben ki kell alakítani a KÉR és az egyes bevont szervek közötti „egykapus 
kommunikációt”, amely értelmében a nyilatkozatoknak egy helyről kell érkezniük. Ennek oka, 
hogy az eddigi tapasztalatok alapján az egyes szervek különböző szervezeti egységeitől érkező 
információk sok esetben egymással ellentétesek voltak, továbbá ez teszi lehetővé a 
nyilatkozatokhoz fűződő gyorsabb információáramlást. Ennek kiemelt szerepe van a 
Címtörzsben foglalt adatok módosításánál, mert a KÉR-nek – az egységes elvek megtartása 
érdekében – sok esetben el kell térnie a szervek által kért adatoktól (ilyen esetben a KÉR 
előzetesen jelezni fogja a módosított adatokat). 

Az új nyilatkozat megalkotásának és az egykapus kommunikáció kialakításának köszönhetően a 
címadatok naprakészen tartása - mint közös érdek – az eddigieknél is eredményesebben 
valósulhat meg. 

 

 

 

mailto:ker.helpdesk@nisz.hu


 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

 

 
+36 1 459 4200 

 
info@nisz.hu 

 
nisz.hu 

18 

 

Az alábbi ábra megfelelően szemlélteti az egyes címadatbázisok felhasználását: 

 

 

 

KÉR HelpDesk 

E-mail: ker.helpdesk@nisz.hu 

Telefon: +36-1/896-2000  

Feladó

Magyar Posta Zrt. 
Országos Logisztikai 

Központ

KÉR Címzett

Kivételek postázása- Üzleti csomag nyilatkozat

Elektronikus továbbítás - Címtörzs nyilatkozat

Posta címlista szerint 
leválogatott küldemények

Posta címlistában nem 
szereplő címzettek

KÉR irattár

Er
e

d
e

ti
 ir

at
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A KÉR küldemény-feldolgozási folyamata 
Albert Viktor osztályvezető – KÉR 

A KÉR számára kialakított feldolgozási folyamat alapjait tekintve ugyan a kezdetektől fogva 
változatlan, azonban tevékenységünket azóta is folyamatosan fejlesztjük mind az egyes 
munkafázisok, mind a folyamatba épített ellenőrzési mechanizmusok és adminisztráció 
tekintetében annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban és a bevont szervek megelégedése 
mellett tudjuk teljesíteni feladatainkat. 

 

A KÉR és a Magyar Posta Zrt. együttműködését szabályozó szerződésben meghatároztuk azokat a 
küldemény típusokat, amelyeket a Posta előzetesen leválogat a szerveknek címzett küldemények 
közül, mint például a csomagküldemények, valamint az 1000 grammnál nagyobb súlyú 
küldemények, mert ezek digitalizált képi mérete akkora, hogy a szervek iratkezelő rendszerei 
jelenleg nem tudják befogadni. A küldemények szervek szerinti szortírozását is elvégzi a Posta, 
majd azokat a szervekhez rendelt azonosító kódokkal ellátva ún. egységképző ládákba gyűjti és 
regisztrálja. 

 

A KÉR-be beszállított egységképző ládák adminisztrált biztonsági átvilágításon esnek át, majd azok 
átvételét követően a KÉR nyolc feldolgozó csoportja közül a megfelelő részére továbbítjuk. A 
csoportokon belül a ládák tartalmát tételes regisztráció során összevetjük egyrészt a megküldött 
adatokkal, másrészt a papír alapú kísérő dokumentációval.  

 

Az átvételt követően a küldeményeket a borítékon feltüntetett címzett szervek, szervezeti 
egységek, a természetes címek vagy postafiókok alapján válogatjuk, majd egy újabb regisztrációs 
folyamat során a küldeményeket az egyes szervezeti egységhez rendeljük. 

 

A tértivevénnyel is rendelkező küldeményekről eltávolítjuk a megfelelően kitöltött tértivevény 
lapokat és előkészítjük azokat az átvétel visszaigazolására, valamint külön adminisztráljuk a nem 
kezelhető küldeményeket, amelyeket kísérő jegyzékkel együtt küldünk majd vissza a Postának. 

 

A következőkben a 335/2005 Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete és a 
13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás (a továbbiakban: MvM utasítás) 3. függeléke, valamint a szervek 
iratkezelési szabályzatában meghatározott kivételek figyelembe vételével zajlik a kivételkezelés 
folyamata több lépésben. Elsőként a küldeményeken feltüntetett jelzések alapján megállapítjuk, 
hogy az adott küldemény bontható vagy nem – ez az ún. elsődleges kivételkezelés. Ekkor kerülnek 
elhelyezésre a küldeményeken a megfelelő érkeztető bélyegzők is. A kivételkezelés második 
fázisában a bonthatónak minősített küldeményeket formai jegyek, tartalom, kulcsszavak alapján 
vizsgáljuk – ez az ún. másodlagos kivételkezelés.  
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A digitalizálható küldemények szkennelése során az egyedi KÉR vonalkódok szeparátorként 
funkcionálnak, amelyeket a szoftver automatikusan felismer a küldemény ragszámával együtt és 
különálló dokumentumként képes kezelni a digitalizált képet. A digitalizálás második fázisában a 
beolvasott képet összevetjük az eredeti papír alapú küldeménnyel és a teljes egyezőséget 
megállapítva vizsgálva az olvashatóságot, validáljuk, jóváhagyjuk azt. 

 

A kivételként kezelt küldeményekről kísérőjegyzéket készítünk, amelyen feltüntetjük a 
küldemények ragszámát vagy KÉR vonalkódját. Ezt követően előállítjuk a címzett szerv részére 
szóló üzleti csomagokat. A KÉR által nem kezelhető küldeményeket, továbbá a tértivevényeket az 
üzleti csomagokkal együtt még aznap 18:30 órára előkészítjük elszállításra annak érdekében, hogy 
a Posta szerződésben vállalt kézbesítési időgaranciáját (másnap) és a kézbesítési időablakot (8-12 
óra között) teljesíthesse. 

 

A digitalizált küldemények metaadatainak rögzítését a Robotzsaru NEO alkalmazás kifejezetten a 
KÉR részére kialakított érkeztető felületén végezzük. Az adatrögzítés során a küldemény 
digitalizált, hitelesített másolata alapján az előírt érkeztető adatokat visszük fel. A címzett 
szervezeti egységet a Címtörzs adatait felhasználva adjuk meg. A továbbított dokumentum 
szövegesen kereshető formában, 300 dpi felbontásban kerül az iktató rendszerekbe. Az eredeti, 
papír alapú küldeményeket ezt követően a KÉR vonalkódok alapján 180 napra átmeneti irattárba 
helyezzük. 

 

A KÉR a feldolgozási folyamatát 24 óra alatt köteles teljesíteni. Ennek megfelelve minden átvett 
küldemény közül a kivételeket este 18:30-kor átadjuk a Postának üzleti csomagokban, hogy azokat 
másnap 12 óráig kézbesítse a címzett szervezeti egységek részére. A digitalizált küldeményeket 
szintén aznap este 22:00 óráig feldolgozzuk annak érdekében, hogy másnap reggel hivatali 
munkakezdésre a címzett szervezeti egység iratkezelő rendszerében feldolgozható legyen.  
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A KÉR feldolgozási folyamatának ábrája 

1. Biztonsági ellenőrzés

Átvilágítás

2. Küldemények tételes 
átvétele

3. Kivételkezelés

4. Szkennelés - Digitalizálás

5. Ellenőrzés - Validálás

6. Adatrögzítés - szervezeti 
aláírás

6.1. Címzett Hivatali kapu 
Címtörzs alapján

7. Irattárazás 

7.1. Címzett részére 
végleges iratátadás 

(személyesen vagy postai 
úton)

8. Postai 
címdoboz

9. Postázás - Üzleti csomagok 
összeállítása MPL programban

10. Postai konténer

- Tévesen beszállított 
küldemények

- Üzleti csomagok 

Magyar Posta Zrt.

Elektronikus postai jegyzék adatbetöltés (XML fájlok)

Leválogatott küldemények beszállítása

PD
F

Validálás során kivétel

Kivételek

Ü
zl

et
i c

so
m

ag
ok
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A KÉR kivételkezelésének lényege és 
általános problémái 
dr. Csányi Balázs osztályvezető – KÉR 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Kormányzati érkeztető rendszer 
igazgatóságával (vagy ahogy azt széleskörűen ismerik: a KÉR-rel) kapcsolatban sokan élnek azzal a 
hibás előfeltevéssel, hogy az tulajdonképpen egy „digitalizáló és adatrögzítő gyár”, és - hasonlóan 
az ipari szektorban megszokott összeszerelő üzemekhez - pusztán monoton, legfeljebb alapfokú 
szakmai ismereteket igénylő, úgymond „szalagmunkát” végez. A tévedés nem is lehetne nagyobb! 
A KÉR munkatársai nyilvánvaló digitalizálási és adatrögzítési feladataikon túl jelentős folyamat-
fejlesztői, ügyfélkapcsolati, ügyirat-kezelési és irattárazási, valamint érdemi jogi-, közigazgatási 
tudást igénylő tényállás-elemzői feladatokat is ellátnak.  

Az utóbbi tényállás-elemzői (szakmai kifejezéssel élve: kivételkezelési) feladat a KÉR alapvető 
küldemény-feldolgozó folyamatának jelentős – minden küldeménnyel kapcsolatban jelentkező – 
mozzanata. A kivételkezelés a kivételi körbe tartozó küldemények elkülönítése a KÉR által 
digitalizálható küldeményektől. Erre azért van szükség, mert bár az ideális állapotot a teljes 
digitalizáltság jelentené, erre sajnos sok esetben nincs jogi, vagy technikai lehetőség.  

A kivételként kezelendő küldemények körét a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete, továbbá ennek 
felhatalmazása alapján a bekapcsolt szervek iratkezelési szabályzatai határozzák meg. A KÉR 
folyamatfejlesztési tevékenysége során arra törekszik, hogy egyre növelje a beérkező 
küldemények digitalizálásának összes beérkező küldeményhez viszonyított arányát, amelyet 
sikerült a 2015. május elején – a KÉR „éles” indulásakor – irányadó 15%-os szintről a 60% fölé 
növelni. További digitalizálási arány növelés már csak a Kormányrendeletben és az iratkezelési 
szabályzatokban meghatározott kivételi kategóriák jelentős mértékű szűkítésével képzelhető el. 

A kivételkezelés feladatkörén belül meg kell különböztetnünk ún. „elsődleges kivételkezelést” és 
az ún. „másodlagos kivételkezelést”, amely részfeladatok időben is egymást követik.  

Az elsődleges kivételkezelés az tevékenység, amely során a kivételek – KÉR-be érkezett 
küldemények közül történő – elkülönítése a küldeményeket tartalmazó borítékokon található 
kezelési információk vizsgálatával (a boríték felbontás nélkül) történik. 

A másodlagos kivételkezelés keretében a kivételkezelés már a küldemények tartalmi vizsgálatával 
(a boríték felbontása után) valósul meg, amennyiben az adott küldemény kivételi mivoltát az 
elsődleges kivételkezelés során nem lehetett egyértelműen megállapítani. Ez az a munkafázis, 
amely az adott küldemény tartalmának a Kormányrendeletben és az iratkezelési szabályzatokban 
lévő kivételi kategóriákkal való érdemi megfeleltetését takarja. Ennek során kiemelt nehézséget 
jelent, hogy a kivételi kategóriák rögzített megfogalmazása sok esetben csak a kivételi kategóriát 
érintő közigazgatási szakági részletszabályokat behatóan ismerő, a konkrét ügytípussal 
kapcsolatban tapasztalatokkal bíró közigazgatási hatósági ügyintéző számára jelentenek 
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egyértelmű iránymutatást, míg a KÉR-ben dolgozó ügykezelők ilyen tudással jellemzően szűkebb 
körben rendelkeznek. Fontos probléma továbbá a másodlagos kivételkezelés területén az is, hogy 
a KÉR-be bekapcsolt szervek iratkezelés szabályzataiban meghatározott kivételek nincsenek 
összhangban egymással, ugyanazon küldeménytípus szervenként eltérően minősül. 

A problémák feloldása érdekében szükség van a kivételi kategóriák megfogalmazásának 
egyértelműsítésére, közérthetővé tételére, továbbá az iratkezelési szabályzatokban szereplő 
kategóriák egységesítésére, ezért nyitottak vagyunk az előremutató egyeztetések, tájékoztatók és 
előadások megtartására a KÉR-ben. 
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A KÉR a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
(mint bevont szervek) nézőpontjából 

Lázár Zsuzsanna – Miniszterelnökség 

1. A KÉR szerepe a kormányhivatali küldeményforgalomban 

A KÉR a bevont szervek kinyújtott keze a postai forgalomban beérkező küldemények 
vonatkozásában. 

Az elvárt működés érdekében ugyanazokat az információkat szükséges a KÉR rendelkezésére 
bocsátani, amelyeket az intézményen belüli postabontó munkatársak részére is megadunk. 

Pl.: 
- nagy mennyiségű küldeményforgalmi időszakok közlése (rendszeres – érettségi időszakok, 

eseti) 
- speciális kezelést, kivételként kezelést igénylő küldemények (rendszeres, eseti – pl. 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi szakasz) 

2. A kormányhivatalok által jelzett problémák a KÉR működtetése kapcsán 

2.1. Címtörzs kezelés 

2.2. Küldeményirányítás (téves irányítás, duplikált küldés) 

2.3. Továbbítás átfutási ideje (elektronikus beérkezés késedelme) 

2.4. Tértivevények kezelése 

2.5. Elektronikus küldés (adatrögzítés, csatolt dokumentumok teljessége) 

2.6. Szkennelés minősége (hiányos vagy rossz minőségű dokumentumok) 

2.7. Papíralapú küldés (átadási listák hiányosságai, adminisztratív többletteher, KÉR-ből 
elszállítás) 

2.8. Kivételkezelés (földhivatali iratok, meghívók, s.k. jelzés) 

3. Kivételkezelés 

3.1. Szabályozás 

A kormányhivatalok esetében kétszintű a szabályozás 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló, hatályos 
MvM utasítás 

A javaslatokat folyamatosan lehet továbbítani az ellenorzes@me.gov.hu címre. 
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A javaslatok megfogalmazása során szükséges azok pontos, jogszabályhellyel (bekezdés szintig 
megjelenítve) alátámasztott indokolása. 

Az Egységes Iratkezelési Szabályzatba illesztéshez pedig elengedhetetlen a konkrét szöveges 
javaslat. 

3.2. Hogyan tudjuk támogatni a KÉR kivételkezelését 

3.2.1. Minta dokumentumok eljuttatása a KÉR részére 

A több kormányhivatal hatáskörét is érintő ügyekben javasolt a Miniszterelnökségen 
keresztül történő egycsatornás továbbítás. 

Speciális hatáskör esetén közvetlen is küldhető a Miniszterelnökség tájékoztatása 
mellett. 

A minta dokumentumok esetén is fontos a változáskezelés. 

3.2.2. Helyszíni konzultáció a KÉR központban a kivételek egyértelmű beazonosításához 

4. Hibakezelés, bejelentés 

4.1. A Kormányhivatalok szerepe a hibakezelésben 

A KÉR, illetve a bevont szervi kezelési problémák minimalizálásához, megszüntetéséhez 
azok feltárására és a megoldásban illetékes szerv részére történő eljuttatásra van szükség. 

A hibák bejelentésének elmaradása torz képet ad a működtetőnek is. 

A bejelentéseket a kormányhivatalokon belüli többszintű szakmai (szakterületi, 
iratkezelési, informatikai) szűrön keresztül javasolt kezelni a helyben orvosolható 
problémák mielőbbi megoldása érdekében. A felhasználói oldal nem mindig tudja 
beazonosítani az általa érzékelt probléma okát (az ok fakadhat ismerthiányból, vagy 
iratkezelési szoftver oldali problémából is). 

Fontos elkülöníteni a KÉR és a bevont szervi közvetlen hivatali kapun keresztüli küldést. 

A bejelentések megszövegezése, leírása pontos és egyértelmű legyen, hogy a fogadó 
részére gyors problémakezelést tegyen lehetővé.  

Visszakérdezni nem bűn! 

A közösségi és az egyedi szemléletmód: 

- több kormányhivatalt vagy valamennyi kormányhivatalt érintő probléma esetén közös 
megoldás kialakítására van szükség 

- az egyedi problémákat közvetlen módon javasolt bejelenteni az egyedi azonosítók és az 
ismert körülmények leírásával. 

4.2. A Miniszterelnökség szerepe a hibakezelésben 

- több kormányhivatalt érintő problémák egyeztetésében, továbbításában, 
- egyedi problémák megoldásának megrekedése esetén, 
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- közvetlen hivatali kapun keresztül történő küldések olyan problémája, amely szakmai 
irányítói közreműködést igényelnek.  
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A Poszeidon rendszer, a Robotzsaru rendszer 
és a KÉR rendszereinek működési kapcsolata 

Fodor Magdolna osztályvezető – KÉR 

1. Miért gondoltuk, hogy szükség van erre a tájékoztatóra? 

Sok alkalommal több szerv is jelezte többek között az alábbiakat: 
- nem találják az általunk küldött küldeményeket, 
- nem rögzítünk minden adatot, 
- az általunk rögzített és megküldött adatokat iktatáskor újra rögzíteni kell, 
- ki kell nyomtatni a küldeményt, mert az ügyintéző nem látja az elektronikus iratot. 

2. A Robotzsaru Neo Integrált Ügyviteli és Ügyfeldolgozó Rendszer (RZS) KÉR érkeztető felülete 

- A szkennelés és validálás után az irat elektronikus másolatában OCR eljárással a rendszer 
felismerhetővé, kereshetővé teszi az irat tartalmát, így kerül át a RZS alkalmazásba, ahol 
automatikusan hitelesítési záradékot kap, ezzel igazolva az azonosságot a papíralapú 
dokumentummal és biztosítva a megmásíthatatlanság tényét. A szkennelt, validált 
elektronikus iratot a RZS a KÉR vonalkód alapján azonosítja. A Poszeidon rendszer ezt a kódot 
hívja a boríték vonalkódjának. A KÉR vonalkód és a küldemény postai azonosító száma (ha van) 
meta adatként érkezik a RZS-be, e kettő adat mellé a munkatársak rögzítik a küldemény 
idegenszámát, feladóját és címzettjét, illetve ha van fontos közlemény, akkor a megjegyzést. 
A tárgy mezőbe * karakter kerül, mivel a tárgy meghatározás szervenként nagyon eltérő. 

- Az elektronikus irat képen látszanak a feldolgozási folyamat során a küldeményen elhelyezett 
kezelőbélyegző lenyomatok és a hitelesítési záradék. Az érkeztető bélyegzők tartalmazzák a 
papíralapú küldemény KÉR-be érkezésének napját. 

3. Megjelenés a Poszeidonban 

KÜLDEMÉNYEK / Érkeztetési adatok fül 

- Beküldő szervezet, beküldő postai címe nevű mezőkre a borítékon szereplő feladó alapján 
rögzített feladó neve és címe kerül 

- Az eredeti címzett szervezet mezőbe a borítékon szereplő címzett alapján rögzített címzett 
íródik be 

KÜLDEMÉNYEK / Feltüntetett jellemzők fül 

- Boríték vonalkódja - KÉR vonalkód 
- Ragszám – ragszám (mindig töltjük, ha nincs azt is jelöljük) 
- Megjegyzés – megjegyzés 
- Hivatkozási szám/idegenszám - Küldemény (idegen) száma (mindig töltjük, ha nincs azt is 

jelöljük) 
- Tárgyba * csillag karakter kerül  
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A küldemények menüponton oszlopszerkesztéssel a boríték vonalkódja oszlop mellé téve a 
tárgy oszlopot egyértelműen megállapítható, hogy KÉR-en keresztül érkezett-e a küldemény 
(ha a tárgy mezőben * karakter van és a boríték vonalkódja mező nem üres, akkor a KÉR-en 
keresztül érkezett a küldemény). 

4. Keresés a Poszeidonban 

A küldemények keresésére a Keresés menüponton a Küldemények fülön van legjobb 
lehetőség 

Kereséskor fontos: 
- a létrehozás ideje, az a dátum, amikor a küldemény a Poszeidonba beérkezik, nem minden 

esetben azonos a KÉR-be érkezés dátumával 
- a megfelelő idő intervallumot megadása, ha rövid, akkor esetleg nem lesz találat, ha hosszú, 

túl sok a találat és túl hosszú ideig keres a program az adatbázisban 
- Központi érkeztetőből vagy mediátoron érkezett küldemények részen lehet jelölni, hogy mely 

küldemény csoportban keresünk 
- a lejjebb lévő mezőket csak akkor érdemes tölteni, ha van pontos információ a keresett 

küldeményről 
- rossz adat beírása esetén nem lesz jó találat 

A találati listában megjelölhetőek azok a küldemények, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni 
a küldemények menüponton további kezelés céljából (pl.: csoportos postázás, központi 
érkeztetés esetén) 

5. A Poszeidon Keresés menüpontján kapott találatok szűkítése 

Nagyon fontos, hogy csak a berögzített, vagy valamilyen más módon a rendszerbe beírt 
adatokra lehet rákeresni, ezt időnként elfelejtik azok, akik szeretnek spórolni iktatáskor vagy 
érkeztetéskor az adatbevitelen. 

- Ha egyetlen adat alapján kell keresni egy küldeményt, akkor az ÖSSZETETT KERESÉS helyett ki 
kell választani annak az oszlopnak a nevét, amely ezt az adatot tartalmazza (fontos, hogy csak 
a megjelenített oszlopok nevei jelennek meg a választó listában) 

- Ha több adat alapján kell keresni és ez a keresési feltétel rendszeres, lehet készíteni szűrőt, 
melyet azután csak ki kell választani a MINDEN szűrő helyett. Ilyen szűrőt érdemes készíttetni 
az új kollégák segítésére, a pontos azonos feltételekkel történő időszakos, lista, táblázat 
készítéséhez, statisztikákhoz. Az ilyen szűrők készítésekor olyan feltételeket is lehet 
meghatározni, amely oszlop nem megjelenített a felületen 

- Ha több adat alapján kell keresni, de nincs erre külön szűrő, akkor az „...” ikont választva 
megjelenik az összes oszlop neve, ami az oszlopszerkesztéssel meg lett jelenítve. Ide lehet 
beírni azokat a feltételeket, amelyek alapján keressen a program 

- Miért érdemes itt szűkíteni a találatokat? 
Itt van az oszlop nevek után újabb szűrési lehetőség (mint, nem mint, egyenlő, nem egyenlő, 
üres, nem üres), itt a legjobb a statisztikakészítés (pl.: olyan ügyiratokat keresünk, amelyeknek 
nincs idegenszámuk, itt a külön szűrőt „üres” állapotba kell állítani) 

6. Elektronikus dokumentum megjelenítése 
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A menüpontokon egy kis kék ikon jelzi (beállítással lehet megjeleníteni, hogy legyen ilyen 
ikon), ha van elektronikus dokumentum csatolva a küldeményhez vagy irathoz (dupla 
kattintással jeleníthető meg a dokumentum) 

7. Érkeztetési adatok megjelenítése az iktatásban 

Az Iktatás menüponton a rádió gombokkal kell jelölni, hogy bejövő, érkeztetett, digitális iratot 
szeretnénk iktatni. A korábbi érkeztetés keresőben az előzőekben leírtak szerint kell keresni 
az iktatandó küldeményt (legpontosabban a boríték vonalkódja alapján lehet keresni) 
Fontos, hogy csak azok a küldemények jelennek meg, amihez a felhasználónak van 
jogosultsága, illetve ami annak a szervezeti egységnek a birtokában van, amivel a felhasználó 
be van lépve és még nincs iktatva. 

8. Az iktató felületre beemelt küldemény adatai 

Minden a KÉR munkatársai által rögzített meta adat megjelenik az iktató felületen, azokat újra 
felvinni nem kell. 

9. Küldemények központi érkeztetése 

A Poszeidon fejlesztőjétől kapott információ szerint a program már alkalmas arra, hogy több 
szervezeti egységnek (különböző KÉR azonosítók) címzett küldeményeket egyetlen szervezeti 
egységhez rendelje hozzá, így lehetővé téve a központi érkeztetést. 

E fejezet megírásának és az előadásnak a célja az volt, hogy segítsük a Poszeidon rendszert 
használókat a KÉR által felvitt adatok felhasználásában és megjelenítésében, ezáltal a munkájuk 
megkönnyítésében.  
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Irattárolás, iratátadás a Kormányzati 
érkeztető rendszer igazgatóságon 

Dobrotka Katalin osztályvezető – KÉR 

 

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere biztosítja a 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt szervek címére érkező 
postai papíralapú levélküldemények tekintetében, a küldemények átvételét, felbontását, 
érkeztető azonosítóval történő ellátását, valamint a küldemények hiteles elektronikus irattá 
történő alakítását, érkeztető nyilvántartásba való bevezetését, a címzett részére elektronikus úton 
történő megküldését, tárolását (a Rendelet 2. mellékletben felsorolt küldemények kivételével). 
 
A Kormányzati érkeztető rendszer igazgatóság (a továbbiakban: KÉR) az érkeztetett papíralapú 
iratot a Rendelet előírásai szerint száznyolcvan napig irattárában tárolja, ezen időszak alatt/után a 
tárolt iratokat a címzett részére dokumentáltan, a kérelmező költségére átadja. A Szervnek kell 
biztosítani az elszállításhoz szükséges tárolóegységeket és állnia az elszállítási költségeket – vagy 
személyes elszállítással, vagy a Magyar Posta Zrt-vel kötött szerződés keretén belül, önköltséges 
üzleti csomagban. 
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a bevont szervek igen eltérő módon szállítják el (előzetes 
egyeztetés után) feldolgozott küldeményeiket a KÉR-ből: 

1. napi rendszerességgel: 
- Állami Futárszolgálat útján (kizárólag az 1903 Budapest Pf.: 314-es címmel 

rendelkező szervek); 
- személyes kézbesítővel; 
- önköltséges üzleti csomagban a Magyar Posta Zrt-vel kötött szerződés alapján 

(jelenleg négy szerv él ezzel a lehetőséggel). 
 

2. egyedi iratkikérés alapján (amennyiben az ügyintézéshez szükséges – jellemzően 1-5 db, de 
előfordult 200 darabos kérés is); 

3. heti, kétheti, havi rendszerességgel; 

4. 180 nap őrzési idő letelte után. 

 
A küldeményeket a KÉR irattárából személyes átvétel esetén az általunk használt Robotzsaru 
integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerből nyomtatott kiadási 
jegyzékkel adjuk át. A szerv egyedi kérésére (megkönnyítve a későbbi keresést) elektronikus export 
állományban vagy word táblázatba foglaltan is meg tudjuk küldeni az elszállítandó iratok listáját. 
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A kikért iratok átadásának időpontját minden esetben kérjük egyeztetni a KÉR HelpDesk 
munkatársaival (az egyedi – 20 db alatti – iratkikéréseket 3 napon belül teljesítjük). 

 
A küldemények rendszeres elszállítása mellett döntő szervek (tehát amelyek nem veszik igénybe a 
Magyar Posta Zrt. üzleti csomag szolgáltatását és a KÉR irattárazását) adott napon beérkezett 
iratainak átadását csak másnap délelőtt 10 óra után tudjuk biztosítani, tekintettel a KÉR 
munkafolyamatára és a 24 órás feldolgozási határidőre. 

Mindezeken túlmenően szeretnénk felhívni a gépjárművezetők figyelmét, hogy a KÉR telephelyén 
(Magyar Posta Zrt. Hírlap Logisztikai Üzeme Budapest Kőbányai út 14-18.) a KRESZ2 szabályai 
érvényesek. A területen jelentős teherautó és targonca forgalom (a zavartalan rakodás és a 
balesetveszély elkerülése) miatt, fokozottan szükséges a KRESZ előírásainak betartása: gépjárművel 
megállni (parkolni, várakozni) csak a „parkolónak” felfestett területen (udvari parkoló) lehet, a lift 
előtti „forgalomtól elzárt területen” (sárga csíkos felfestés), valamint a „TŰZOLTÓSÁG” feliraton 
szigorúan tilos. 

A parkolóban álló gépjárművek megközelítését kézi konténerekkel és/vagy kézikocsikkal segítjük, 
illetve nagy mennyiségű iratok elszállításakor vagy zord időjárás esetén a rakodás idejére igénybe 
vehető a Hírlapüzem rámpája. 

 

  

                                                      

2 a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet  



 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

 

 
+36 1 459 4200 

 
info@nisz.hu 

 
nisz.hu 

32 

 

Aprópénzre váltott operatív együttműködés, 
avagy a jogszabályoknak megfelelő 

munkavégzés érdekében kialakult jó 
gyakorlat a KÉR és a BM OKF között 

Somodi-Nagy Szabolcs tű. alezredes – Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Az iratkezelést – hovatovább az adminisztrációt - kevesen szeretik, de akik igen, azok jellemzően 
ezen a szakterületen dolgoznak és legalább olyan hivatástudattal végzik ezt a tevékenységet, mint 
más szolgálati ágakban dolgozó kollégáink. Mindezek mellett az iratkezelés jelentősége nem 
elhanyagolható, hiszen a szerv működését hivatott dokumentálni. 
 
Szeretném előrebocsátani, hogy bár haladó gondolkodásúnak tartom magam és hiszek a 
technológia térnyerésében (sőt annak szükségességében is) mégis azt hittem, hogy a KÉR 
létrehozása és bevezetése talán túlságosan hirtelen és gyorsan történt. Bevallhatom azt is, hogy a 
szkeptikusok táborát erősítettem és persze nem ellendrukkerként (furcsa lenne, ha szakemberként 
így tennék), de óvatos távolságból és fenntartással kezeltem a dolgokat, egészen addig, amíg a 
tényleges együttműködés és munka meg nem kezdődött. Az együttműködés eredményeit két 
tárgykörben szeretném az olvasók elé tárni. 
 

A KÉR által feldolgozott iratok 180 napon túli átvétele - a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/D. § (3) 

bekezdésében foglalt iratátvétel 
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek - hasonlóan más kormányzati szervekhez - elkötelezettek 
a Kormány e-közigazgatás megerősítését célzó intézkedéseinek megvalósításában. A KÉR 
működése iránt érzett (megítélésem szerint az egész államigazgatásban jellemző volt) 
bizonytalanság miatt, a digitalizált és irattározott iratok napi szintű kikérése volt jellemző több 
szerv részéről. 
 
A katasztrófavédelmet érintő KÉR által feldolgozott iratokat egészen 2016. év végéig, a területi 
szervek iratkezelésért felelős vezetőinek döntése alapján elvihették. 2017-ben központilag minden 
szerv részére kötelezővé tettük, hogy a KÉR irattározási szolgáltatását vegyék igénybe. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek tekintetében centralizált iratátvétel történik, iratkikérés kizárólag 
azokban az esetekben fordul elő, ha valamely hatóság eredetben kéri tőlünk az iratokat. 
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveket érintően az első még tisztán papír alapú iratátvételre 
2016. februárjában került sor a KÉR Kőbányai úti székhelyén. Ennek során a 2015.04.14. és 
2015.12.10. között keletkezett papír alapú adathordozókat központosítottan vettük át. Összesen 
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427 db doboznyi irat, 43 iratfolyóméter mennyiségű volt, amit 9 kollégával 4 munkanap alatt tudtuk 
átvenni (ez közel félmillió A4-es lapot jelent, amely több mint 1,5 tonna súlyt nyomott). 
 
Tekintettel arra, hogy ezen feldolgozott iratok kezelését a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerveknek kell az átvétel után kezelni, tételes irat átadás-átvételről született döntés. A tételes 
átadás ugyanakkor a KÉR által nyomtatott iratátadási listák alapján nehézkesnek minősült az alábbi 
problémák miatt: 
 

- a dobozban és a listán elhelyezett iratok sorrendiség nagyban meghatározta az ellenőrzés 
és az átvétel gyorsaságát; 

- a figyelem és a pontosság a munkanap végére jelentősen csökkent, a sebesség rovására; 
- ez az átvétel csak párban „hatékony”; 
- viszonylag nagy a hibalehetőség a hosszú azonosító számok összeolvasása miatt; 
- nagy az átadás hely-, idő- és létszámigénye. 

 
Felismerve azt, hogy a küldemények beazonosításához szükséges adatok a KÉR rendelkezésére 
állnak elektronikusan, amely az átadást jelentősen meg tudja gyorsítani, a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ügyviteli szakterülete egy segédprogramot fejlesztett (belső 
fejlesztés). 
 
A KÉR által a feldolgozás során rögzített és az átadási listákon szereplő azonosító adatoknak (KÉR 
vonalkód, könyvelt küldemény azonosítását szolgáló ragszám) a program használatában egy 
vonalkód olvasó segítségével a papír alapon felsorolt és dobozba helyezett iratok ellenőrzését egy 
ember is végre tudja hajtani. 
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A tételes átadás az elektronikus lista ellenőrzéssel, a nyomtatott iratátadási listákkal ellentétben 
az alábbi előnyöket jelentette: 
 

- nem számított az iratsorrendiség, amely jelentősen gyorsította az átvételt; 
- a figyelem és a pontosság már nem volt olyan mérvadó, hiszen a rendszer az 

„összeolvasást” elvégezte; 
- egyedül is hatékony lett a munkavégzés, kevesebb kolléga egységnyi idő alatt több iratot 

tudott átvenni; 
- a hibázási lehetőséget minimalizáltuk; 
- a hely-, idő- és létszámigény jelentősen csökkent. 

 
A fejlesztés és a program működtetéséhez elengedhetetlen volt a KÉR együttműködése, hiszen 
rendelkezésünkre bocsátották a szükséges elektronikus listákat és helyet biztosítottak a védett 
körletükön belül, valamint az átvételek során is folyamatos támogatást kaptunk. Természetesen 
az együttműködés mindkét szerv érdekében állt, hiszen így bizonyosak lehettek a felek abban, 
hogy az átvett iratok tekintetében a későbbiekben nem lesz reklamáció. 

Hibás irattovábbítás az EKÜR-be bevont szerveknek - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 58. § bekezdésében foglalt 

expediálás 

 
2016. október 18-án a KÉR-ben a Magyar Posta Zrt., a BM OKF és a KÉR vezetői folytattak egyeztető 
megbeszélést annak érdekében, hogy javítani lehessen a KÉR-be bekerülő és feldolgozható 
küldemények számát, mert a katasztrófavédelmi szervek jelentős mennyiségű iratot kaptak 
címhelyre kézbesítve. A megbeszélésnek tulajdonképpen három irányú ellenőrzési kimenetele 
lett, mindhárom szerv feladatot kapott és vizsgálta a saját folyamatainak a helyességét. A Magyar 
Posta Zrt.-t érintő vizsgálatról jelen esetben nem ejtenék szót. 
 
Mielőtt a konkrét vizsgálat részleteinek kifejtésébe kezdenék, a katasztrófavédelmi szervekhez 
havi átlagban 40.000 küldemény beérkezési arányait szeretném szemléltetni. Jól látható, hogy 
döntő hányadban történik meg az iratok digitalizálása még a beérkezést megelőzően 25% a KÉR 
által feldolgozott 18% az EKÜR3 szervektől érkező 23% az egyéb – tehát a 66% az már eleve digitális 
formában keletkezik/érkezik. 
 
 

                                                      

3 Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek - a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 
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A hibás irattovábbítás vizsgálatára azért volt szükség, mert  – ahogy azt Kovács Rezső a BM 
Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály főosztályvezetője is kiemelte – az elektronikus iratkezelés 
tekintetében a hivatal-hivatal közötti küldés (EKÜR szervek egymás közötti küldése) a RZS 
rendszerrel rendelkező szervek esetében NOVA SZEÜSZ irattovábbítási módon kell történjen. 
 
A KÉR az együttműködés keretében rendszeresen megküldte a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság részére azon kimutatást, amelyben a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében 
szereplő szerv részére, ezen rendelet 58. §-ban foglaltak ellenére, papír alapon, a Magyar Posta 
Zrt.-n keresztül katasztrófavédelmi szervek által továbbított küldeményeket tartalmazta. 

Ezen kimutatás alapján az irányító szerv ügyviteli szakterülete, átiratban kérte a területi és területi 
jogállású szervek iratkezelésért felelős vezetőit a vizsgálatok lefolytatására. A vizsgálatok alapján a 
jellemző hibák az alábbi képen foglalhatóak össze. 
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Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek teljes 
expediált iratainak a számához képest, a szabálytalan küldemények mennyiségének az aránya 
rendkívül alacsony (0,0003% alatti). Mindezek ellenére a folyamatos vizsgálatra azért volt szükség, 
mert egy merőben új szolgáltatás bevezetése során a helyes használat csak akkor biztosítható, ha 
folyamatos a kontroll. A folyamatos kontroll miatt mind ügyintézői, mind irányító vezetői szinten 
a jelenség ismertté vált, ezért annak helyességére sokkal jobban figyelni tudnak a kollégák. 
 
Több esetben szükség volt arra, hogy az adatokon túl a KÉR ellenőrizze az általa feldolgozott iratok 
iratképét, amelyet az operatív együttműködés keretében az azonnaliság jellemzett, ami jelentős 
mértékben megkönnyítette a hivatásos katasztrófavédelmi szervek vizsgálatát. 

A vizsgálatok eredményét a KÉR is fel tudja használni saját folyamatainak racionalizálása, vagy 
EKÜR-be bevont szervek esetleges hibás trendjeinek kijavítására. 
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Zárszó 
 

 

A KÉR életre hívásakor a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalába 
illeszkedett szervezetileg, és a Magyar Posta Zrt. Orczy téri telephelyén kapott helyet annak 
részbeni, funkcionális átalakítása után. 

A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedések (1312/2016. (VI.13.) Korm. 
határozat) alapján 2017. január 1-től már a KÉR is, mint szervezeti egység és mint szolgáltatás a 
NISZ Zrt-hez tartozik. 

A NISZ Zrt. Közép-Európa legnagyobb állami tulajdonú infokommunikációs szolgáltató cége, és 
mint ilyen, kiemelt szerepet tölt be az államigazgatás és a közigazgatás életében, valamint számos 
szolgáltatással áll a kormányzati szervek, az államigazgatás rendelkezésére. 

Ennek megfelelően az eddigi eredmények további emelését tűztük zászlónkra, fő célul jelölve az 
ügyfelek (a bekapcsolt szervek) elégedettségének növelését. 

Remélem segítségükre volt ebben az ügyfélkapcsolati fórumok és ez a tájékoztató füzet. 

Célunk azt segíteni, hogy hangsúlyozottan láthatóvá tegyük a KÉR szolgáltatásaiban rejlő előnyöket 
és megfogalmazzuk azokat a tennivalókat mindkét oldalon, amelyekkel hozzájárulhatunk az 
elektronikus ügyintézés minél szélesebb körű alkalmazásához. 

 

 

Nagy Lajos 
Integrált közszolgáltatási 

ágazati igazgató 
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KÉR HELPDESK 
E-mail: ker.helpdesk@nisz.hu 

Telefon: +36-1/896-2000 

 

CÍM, ELÉRHETŐSÉG 
1087 Budapest, Kőbányai út 14-18. 

KÉR Titkárság: +36-1/896-2287 

 

HKP ELÉRHETŐSÉG 
Kormányzati Érkeztető Rendszer Igazgatóság 

KÉR azonosító: KÉR 

KRID: 727613719 


