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A fokozatosan hatályba lépő normák az 

iratok továbbításakor egyre több esetben 

nem lehetőségként, hanem kizárólagos 

megoldásként írják elő az elektronikus 

megoldások alkalmazását a közfeladatot 

ellátó szervezetek, így az ügyészség ré-

szére is. Különösen jelentős a Be. 2012. 

január 1-jével hatályba lépő rendelkezé-

se, amely alapján az igazságszolgáltatás 

szereplői az írásbeli kapcsolatot elektro-

nikus úton tartják majd egymással. Eze-

ket az elvárásokat az ügyészség a jelen-

leg rendelkezésre álló informatikai eszkö-

zeivel nem, vagy nem hatékonyan tudja 

megvalósítani.  

 

Ezért a Legfőbb Ügyészség az Új Magyar-

ország Fejlesztési Terv keretében pályá-

zatot nyújtott be „Ügyészségi eljárások 

elektronizálása” címmel. A sikeres pá-

lyázat eredményeként elnyert 

613. 800. 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatás lehető-

séget biztosít arra, hogy olyan rendszer 

létrehozását és bevezetését kezdjük el az 

ügyészségen, mely alkalmas az ügyész-

ségre érkező, itt létrehozott, illetőleg in-

nen továbbított elektronikus iratok hite-

les, jogszabályoknak megfelelő kezelésé-

re. 

 

A projekt várhatóan 2012. március 30-

án fejeződik be, de a rendszernek 2011. 

november 30-ra már „Be. kompatibilis”-

nak kell lennie. 
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A jövőben szakágtól, területtől függetle-

nül valamennyi ügyészségi irat vonatko-

zásában egységesen ez a rendszer tartja 

nyilván az iratkezelésre vonatkozó adato-

kat, illetve tárolja az elektronikusan ren-

delkezésre álló dokumentumokat. Megfe-

lelő jogosultságok esetén ezek az infor-

mációk, illetve tetszőlegesen meghatáro-

zott részük az ügyészség bármelyik mun-

kaállomásáról elérhetők lesznek. Elektro-

nikusan érkeznek majd a nyomozati ira-

tok, automatizáltan történhet azokból az 

egyes adatok kinyerése, csökkentve az 

adminisztrációs terhet, hibalehetőséget – 

és remélhetőleg a felhasznált papír meny-

nyiségét.  

 

A rendszer bevezetésével ugyanakkor az 

ügyészség eddigi munkavégzése alapjai-

ban változik meg. A zökkenőmentes átál-

lás, szemléletváltás elősegítése érdeké-

ben személyre szabott oktatásokat szer-

vezünk. Először a fejlesztésben résztvevő 

munkatársakat, majd a leendő üzemelte-

tő informatikusokat, végül a felhaszná-

lásban, a helyi használatban kiemelt sze-

repet kapó ügyészségi alkalmazottakat 

részesítjük feladataik szerinti képzésben.  

 

2. Aktuális információk a projektről 

 

A projekt megvalósítása során kétfordu-

lós, nyílt, tárgyalásos közbeszerzési eljá-

rás került kiírásra 2010. augusztus 19-én. 

A tárgyalások második fordulója lezárult 

az 5 gazdasági társasággal.  

 

Terveink szerint az eredményhirdetésre 

május végén kerül sor. 

 

 

Célunk, hogy a projekt megvalósításának 

ideje alatt naprakész információkat nyújt-

sunk a fejlesztés állapotáról, az egyes 

projekttevékenységekről, és megismer-

tessük Önökkel azokat a kollégákat is, 

akik részt vesznek ebben a munkában. 

 

A projektből fakadó tájékoztatási kötele-

zettségünknek eleget téve állítottuk össze 

hírlevelünket, amelyet ezentúl rendszere-

sen juttatunk el az ügyészi szervezet tag-

jai részére. 

 

Számítunk megtisztelő figyelmükre! 

 

dr. Nagy Tibor projektvezető 
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3. A projekt szervezeti felépítése  

Projektgazda 

Dr. Polt Péter 

legfőbb ügyész 
 

 
 

Projektvezető  

dr. Nagy Tibor  

főosztályvezető ügyész 
 

 
 

Projektvezető-helyettes 

Pálmainé Kossányi Judit 

főosztályvezető-helyettes 
 

 
 

Projekt Felügyelő Biztottság (PFB) 

dr. Nagy Tibor 

projektvezető, PFB elnöke 
 
 

Projekt Irányító Bizottság (PIB) 

dr. Pintér Zsuzsanna 

legfőbb ügyészségi tisztviselő, PIB elnöke 
 

dr. Tancsik Rudolf 
legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, PIB tag 

 

Laskai Ede 

legfőbb ügyészségi csoportvezető, PIB tag 
 

dr. Szikszay Tibor Gyula 
legfőbb ügyészségi ügyész, PIB tag 

 

Külső projektmenedzser 
PIB tag 

 
 
 

Külső projektmenedzser   Projektiroda   Szakmai koordinátori iroda 

   dr. Pintér Zsuzsanna   dr. Szikszay Tibor Gyula 

   
projekt-koordinátor 

   
szakmai koordinátor 

 

   Jaczina Krisztina    Süveges Ildikó 

   projekt adminisztrátor   asszisztens 

 
 

IT munkacsoport 
  Közbeszerzésért felelős munka-

csoport 

  
Harmonizációs munkacsoport 
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A projekt megvalósítását segítő, a munkacsoportokban aktívan részt vevő kollégák: 

 

Dr. Balázs Gábor százados, katonai ügyész, 

Bánáti Gábor tanácsos, legfőbb ügyészségi tisztviselő,  

Farkasné Tóth Emília Tünde főügyészségi csoportvezető, 

Dr. Fekete István legfőbb ügyészségi ügyész, 

Dr. Gödöny József legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész,  

Dr. Görög Julianna legfőbb ügyészségi ügyész, 

Harangozó Csabáné főtanácsos, legfőbb ügyészségi csoportvezető,  

Hopka Péter legfőbb ügyészségi tisztviselő, 

Hopkáné Kiss Judit legfőbb ügyészségi irodavezető, 

Hornung Judit főtanácsos, legfőbb ügyészségi csoportvezető,  

Kelemenné Horváth Terézia legfőbb ügyészségi tisztviselő,  

Dr. Kováts Gyula főügyészségi csoportvezető ügyész, 

Dr. Nagy Zsolt legfőbb ügyészségi mb. osztályvezető ügyész, 

Dr. Puchard Tamás ügyész, 

Szabadi Endréné legfőbb ügyészségi irodavezető, 

Dr. Szabolcsi László legfőbb ügyészségi ügyész, 

Dr. Szekér Ildikó legfőbb ügyészségi ügyész, 

Tarján Istvánné főügyészségi osztályvezető, 

Dr. Venczl László ezredes, főosztályvezető-helyettes ügyész. 

 

* * * 

 

 

Kapcsolat 

Projektiroda és a Szakmai koordinátor elérhetőségei: 

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 

Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 

1062 Bp. Székely Bertalan u. 21. 

Projektiroda:(36-1)-472-5653, -5629,  

Szakmai koordinátori iroda:(36-1)-472-5646, -5641 

ekop.informatika@mku.hu 
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