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A tárgy oktatásának célja 
 

A tantárgy alapvetően a sikeres felkészülést hivatott támogatni az elektronikus 
ügyiratkezelés gyakorlatához. Az oktatott tantárgyhoz készült tankönyv didaktikailag 
úgy épül fel, hogy minden fejezet végén összefoglalás és ellenőrző kérdések segítik az 
anyag eredményes feldolgozását. A nagyobb lélegzetvételű alfejezetek végén 
összegzések szerepelnek. 

A könyvben az általánostól igyekszünk eljutni az iratkezelés különös részéig. A 
közigazgatási alapvetések után a jogszabályi környezetet, majd az iratkezelés általános 
feltételeit, végül folyamatát és menetét tárgyaljuk.  

Kimeneti követelmények 
 
A tantárgy gyakorlati tudást kíván adni a hallgatók részére, ennek megfelelően a 

szemeszter végi beszámoló is elsősorban az iratkezelő szoftver tényleges használatának 
elsíjátítását követeli meg. A hallgatóknak mindemellett tisztában kell lenni a jogszabályi 
háttérrel, és a jogalkotási szándékkal, amelynek eredménye az integrált iratkezelési rendszer. 

 
 

Kötelező irodalom 
- Illyés Roland-Serfőző Henrik: Elektronikus Ügyiratkezelési Gyakorlat, E-

GOVERMENT alapítvány, Budapest, 2009.  

 

Ajánlott irodalom 
- Budai Balázs Benjamin: Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009.  

 
– Valamint az e-government tanulmánykötet sorozat eddig megjelent kötetei. 
 



 

  3  
Dr. Budai Balázs PhD. 

 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
1118 Budapest, Ménesi út 5. | Tel: (1) 432-9257 | Email: budai.balazs@uni-nke.hu 

Előadási tematika 

 

Vizsgatételek 
1.  Az elektronikus közigazgatás fogalma 
2.  Az elektronikus ügyiratkezelés helye az elektronikus közigazgatásban 
3.  Az ügyiratkezelés folyamata 
4.  Az elektronikus kapcsolattartás a KET-ben 
5.  A központi rendszer és az ügyfélkapu 
6.  335/2005. Kormányrendelet (KEIR) 
7.  Az ügyiratkezelés szervezése 
8.  Az ügyiratkezelés sajátos dokumentumai 
9.  Az ügyiratkezelés felügyelete 
10.  Az ügyiratkezelés elvei 
11.  Érkeztetés 
12.  Iktatás 
13.  Szignálás 
14.  Kiadmányozás, expediálás, irattározás 
15.  Az ügyiratkezelés elhatárolása 
16.  Jogszabályi hiányosságok 

Oktatási 
hét 

Előadás címe Elérhető formátuma Letölthető előadás 

0. Történeti bevezetés  tankönyv 
Ügyiratkezelés fejlődése a 
hiteles helyektől a tanúsított 
szoftverekig  

1. 
Az elektronikus 
közigazgatásról 

tankönyv 
Az elektronikus 
közigazgatásról 

2. 
Az elektronikus ügyintézés 
helye az elektronikus 
közigazgatásban 

tankönyv 
  Az elektronikus 
közigazgatásról 

3. 
Hatályos jogszabályi háttér 
ismertetése 

tankönyv Jogszabályi környezet 

4. 335/2005. kormányrendelet tankönyv  Jogszabályi környezet 

5. Ügyiratkezelés szervezése tankönyv Ügyiratkezelésről általában 

6. Ügyiratkezelés felügyelete tankönyv  Ügyiratkezelésről általában 

7-8. 
Az ügyiratkezelés statikus és 
dinamikus megköelítése  

tankönyv 
 Az ügyiratkezelés fogalmi 
elemei 

9. 
Az ügyiratkezelés fogalma és 
elhatárolása 

tankönyv 
  Az ügyiratkezelés fogalmi 
elemei 

10-11. 
Iratkezelési mintafolyamat  
 

tankönyv 
Az ügyiratkezelés gyakorlata 
 

12. 
Elektronius ügyiratkezelés a 
gyakorlatban 

tankönyv 
  Az ügyiratkezelés 
gyakorlata 
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Webes háttértámogatás 
A tantárgy aktuális hirdetményei (aktualizált követelményei) elérhetők a www.uni-nke.hu és a www.e-
government.hu  oldalon. 
 

 

Konzultáció 
 

Személyesen, előre egyeztetett időpontban. (Általában a fogadóóra keretein belül). 
Dr. Serfőző Henrik 
1118 Ménesi út 5. 

Kollégiumi épület II. emelet 212. 
e-mail: serfozohenrik@gmail.com 

  
    

Budapest, 2012. február 10.   
    

Dr. Serfőző Henrik oktató 
Dr. Budai Balázs tantárgyfelelős 


