ÜGYÉSZSÉGI ELJÁRÁSOK ELEKTRONIZÁLÁSA

A fejlesztett ügymenethez kapcsolódó jogszabályok

-

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (KET):
A KET tartalmazza az elektronikus ügyintézés hatósági eljárások
során történő alkalmazásának szabályait.

-

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.):
A Be. – KET-re (is) utaló – szabályai teszik lehetővé meghatározott
körben a büntetőügyben eljáró hatóságok – így az ügyészség –
számára az elektronikus ügyintézést, illetve a Be. tartalmazza az
elektronikus ügyintézés büntetőeljárás során alkalmazandó speciális
szabályait.

-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.):
Az Infotv. az elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldás előírásával és az
adatkezelőkre, adatfeldolgozókra vonatkozó belső adatvédelmi
szabályzat előírásával teszi kötelezővé a személyes adatok kötelező
védelmének biztosítását.

-

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény:
Ez a törvény tartalmazza a közfeladatot ellátó szervek – köztük az
ügyészség – által kezelt iratok kezelésére és megőrzésére vonatkozó
általános szabályokat.

-

a
közfeladatot
ellátó
szervek
iratkezelésének
általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet:
Ez a kormányrendelet tartalmazza a közfeladatot ellátó szervek –
köztük az ügyészség – iratkezelési szabályait, így az elektronikus
ügyintézés során alkalmazandó iratkezelési szabályokat is.
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-

az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetéséről szóló
6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás:
Az ezen utasítással bevezetett ügyészség iratkezelési szabályzat
tartalmazza
–
a
közfeladatot
ellátó
szervek
iratkezelésének
általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
rendelkezéseire is figyelemmel – az ügyészségre érkező és ott
keletkező iratok kezelésének speciális szabályait, ideértve az
elektronikus iratok kezelésére vonatkozó szabályokat is.

-

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam
által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.)
Korm. rendelet, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet,
valamint az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló
85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet:
E kormányrendeletek tartalmazzák az elektronikus ügyintézés
részletes szabályait, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
speciális szolgáltatások szabályait és ezek technológiai garanciális
elemeit.

-

a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat
készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet:
A büntetőeljárás során az ügyészség szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásként papír alapú dokumentumról hiteles
elektronikus másolat készítésére jogosult. Ennek a szolgáltatásnak a
speciális szabályait ez a rendelet tartalmazza.
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