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A 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet változása
A Magyar Közlöny 2020. január 8. napján megjelent 4. számában kihirdetett 1/2020. (I. 8.) BM
rendelet – a kihirdetést követő naptól – módosította az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletet. A módosítás hatására több irattári tétel
(elnevezésében, és az őrzési, illetve levéltárba adhatósági idő vonatkozásában) is változott. Az ASPhez rendszercsatlakozott Hivatalok zökkenőmentes átállásához és az irattári tételek gyakorlati
használatához kibővített felhasználói leírást bocsátunk a Felhasználók rendelkezésére.

Változó, megszűnő, illetve új irattári tételek
Az 1/2020. (I. 8.) BM rendelet az eddigit gyakorlattól eltérően nem a változással érintett irattári
tételeket cserélte a 78/2012. BM rendeletben, hanem a teljes Melléklet helyébe új megállapításáról
rendelkezett, ezért a gyakorlati használat megkönnyítéséhez a változó irattári tételeket kiemeltük a
jogszabályból Felhasználóink részére az alábbiak szerint csoportosítva:
-

Változó tételek: a tétel elnevezése, vagy az őrzési idő / levéltárba adhatóság változott

-

Megszűnő tételek: a jogalkotó döntése alapján a tétel a módosítás hatályba lépését követően
nem használható

-

Új tétel: a módosítás hatálybalépésétől használható az önkormányzati hivatalok számára

A táblázat a „Változó tételek”-nél csak a módosítással érintett adatot tartalmazza
(tehát ahol az irattári tétel elnevezése nem, csak az őrzési idő változott, ott a tétel nevét
nem szerepeltetjük).
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Változó tételek:

irattári

régi elnevezés

új elnevezés

régi

új

régi

új

tétel

megőrzési

megőrzési

levéltárba

levéltárba

száma

idő (év)

idő (év)

adhatóság

adhatóság

(év)

(év)

HN

15

U316

75

50

U326

5

10

15

10

u345

Adatvédelemmel kapcsolatos ügyek

Közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresések

A103
C102

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatást,

Személyes

szakosított

alapszolgáltatást, szakosított ellátásokat biztosító

ellátásokat

biztosító

intézmény

vagy

gondoskodás

vállalkozás működésének engedélyezése, ellenőrzése,

intézmény

működésének

nyilvántartása

ellenőrzése, nyilvántartása

körébe

tartozó

engedélyezése,

E406
G102

Árvíz- és belvíz-védekezési terv

G105

Patakok,

G108

G109

csatornák

áradásai

Települési vízkárelhárítási terv
elleni

védekezés,

Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés,

csapadékvíz-elvezetés

csapadékvíz-elvezetés, csapadékvíz-gazdálkodás

Közműves vízszolgáltatási korlátozási terv, vízkorlátozás

Közműves ivóvíz-szolgáltatási korlátozási terv,

ügyei

vízkorlátozás ügyei

Vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedély

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, megszüntetési és

fennmaradási engedély
G110

Ivóvíz-,

szennyvíztisztító

berendezés

létesítésének

engedélyezése
G111

Ivóvíz-,

szennyvízhálózat,

Saját célú ivóvízmű és egyedi szennyvíztisztító
létesítmény vízjogi engedélyezése

csapadékcsatorna-hálózat

létesítése, üzemeltetőjének kijelölése

Ivóvíz-,

szennyvízhálózat,

elválasztott

csapadékcsatorna-hálózat

létesítése,

üzemeltetőjének kijelölése
G112

G115

Ivóvíz-,

szennyvízhálózat,

csapadékcsatorna-hálózat

Ivóvíz-,

szennyvízhálózat,

elválasztott

üzemeltetése

csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése

Kutak létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedélye

Kutak létesítési, fennmaradási, üzemeltetési és
megszüntetési engedélye

G116

Vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi ügyek

Ivóvízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi
ügyek

G119
G124

Folyékonyhulladék-bebocsátási pontok kijelölése

Nem

közművel

szennyvíz

összegyűjtött

begyűjtésével,

15

NS

5

1

háztartási

közszolgáltatási

tevékenység ellátásával kapcsolatos iratok
H201

Adategyeztetés

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás manuális
(kartonos) állományának történeti adatai, a
lecserélt nyilvántartó kartonok

5

-

15

H203
H204

15
A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek

2

A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek
alapiratai

H302

5

15

Megszűnő tételek

irattári

elnevezés

tétel
száma
U615

Céltámogatások igénylése és lebonyolítása, pályázatok pénzkezelése

B123

Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok

C105

Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatásokhoz jövedelemigazolás kiállítása

C109

Szociális szakértői bizottság működésével kapcsolatos iratok

C112

Átmeneti segélyezés

C115

Lakásfenntartási támogatási ügyek

C116

Aktív korúak ellátása

C117

Temetési segély

C120

Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, adósságcsökkentési támogatás)

C131

Közgyógyellátási ügyek (méltányosság)

C132

Ápolási díj ügyek (méltányosság)

C134

Települési támogatás

G107

Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása

J105

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

J106

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
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J107

Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások

J108

Óvódáztatási támogatás megállapítása

P104

Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek

P113

Bizonyítványmásodlatok kiállítása

P114

Érettségi szervezési, érettségi vizsgabizottsági ügyek

P118

Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése

P124

Tanulói jogviszony igazolása

Új tételek
irattári

elnevezés

tétel

megőrzési

levéltárba

idő (év)

adhatóság

száma

(év)

U365

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése

NS

15

U366

Adatvédelmi hatásvizsgálat, kockázatelemzés elkészítése, aktualizálása

NS

15

U367

Adatvédelmi incidensek bejelentése, nyilvántartása

15

-

U368

Adatvédelemmel kapcsolatos egyéb ügyek

10

-

C136

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása

5

-

C137

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére települési támogatás nyújtása

5

-

C138

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére települési támogatás

50

-

nyújtása
C139

A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása

5

-

C140

Rendkívüli települési támogatás

2

-

C141

Intézményi gyermekétkeztetés

10

-

C142

Szünidei gyermekétkeztetés

10

-

C143

Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok

NS

15

H205

A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek egyéb iratai

2

-

H706

A társasházak törvényességi felügyelete

10

-
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Szükséges IRAT szakrendszeri beállítások
Az ügykörök, és irattári tételek átvezetése az IRAT szakrendszerben megtörtént, az arra jogosult
felhasználónak (általában az Adminisztrátor jogosultsággal rendelkező) az alábbi beállítást szükséges
elvégezni:
A Rendszer főmenü Iktatás/Iktatókönyv-tétel menüben az összes 2020. évi iktatókönyvnél szükséges
a változással érintett irattári tételeket hozzárendelni az iktatókönyvekhez.
Amennyiben az adott iktatókönyvben valamennyi – jelenleg hatályos - irattári tételre lehetséges
iktatni, ezt az Ügykör szöveg előtti jelölőnégyzetbe kattintva lehet megtenni. Így az új és a még ki
nem jelölt irattári tételek hozzárendelése megtörténik az adott iktatókönyvhöz.
Amennyiben vannak olyan tételek, melyeket nem szeretnének az iktatókönyvhöz rendelni, úgy az új
irattári tételeket egyesével szükséges kijelölni és hozzárendelni az iktatókönyvhöz.

A változással érintett tételek használata

A változással érintett irattári tételek 2020.01.09.-től már a jogszabálymódosításnak megfelelően
érhetőek el az IRAT szakrendszerben.
Tekintettel azonban arra, hogy a módosítást megelőzően is használható volt 2020. évben (01.0101.08. között) azok nem kerültek törlésre a 2020. évi irattári tervből (ezzel biztosítva, hogy az
átmeneti időszakban a változással érintett irattári tételekbe sorolt ügyiratokat irattárazni lehessen),
ezek elérhetősége került korlátozásra az alábbiak szerint:
A 2020.01.09-től megszűnt irattári tételt (amely érvényességének vége 2020.01.08.) új iktatásnál
nem lehet kiválasztani (az ügykör mezőben az autocomplete funkcióval kiválasztható az érték, de ez a
fentiek szerinti funkcionalitás biztosításához szükséges), tehát ez a tétel új iktatáskor már nem
választható ki.

Azon irattári tételek (pl. A103), ahol az őrzési idő változott 2020.01.09-től, új
iktatásnál már a megváltozott őrzési idővel választhatóak ki, a korábban iktatott
ügyiratok irattárazásánál a módosítást megelőző őrzési idő kerül tárolásra.
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