Az Informatikai Főosztály vezetőjének
7/2017. (XII. 31.) főov. körlevele
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ részére
elektronikus úton történő adattovábbításról

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban:
TIBEK) részére elektronikus formában történő adattovábbítás rendjének
kialakítása céljából, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központtal való együttműködésről szóló 27/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás (a
továbbiakban: Utasítás) 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi
körlevelet adom ki:
1. a) Az Utasítás 1. §-ában, a 2. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 4. §ának (1) és (2) bekezdésében foglalt iratoknak a TIBEK részére elektronikus
formában történő megküldésére az ügy előadója ad utasítást.
b) Az adattovábbításra irányuló utasítást fel kell tüntetni az ügyészi szervezet
iratkezelési szabályzat rendelkezései szerint meghatározott kiadói
utasításban, és itt kell megjelölni a továbbítandó irat pontos ügyszámát,
fellelhetőségi helyét, valamint a feltöltendő irat jellegét és a jellemző
bűncselekmény megnevezését.
c) Az iratkezelési szabályzat rendelkezései szerint meghatározott kivezetési
utasítások között kell feltüntetni a büntetőjogi szakterület számítógépes
ügyviteli rendszerében történő – az adattovábbítás megtörténtét rögzítő –
kivezetéssel kapcsolatos utasítást.
d) Az iratnak az Utasítás 3. §-ában meghatározott módon történő
továbbítását csak az erre a feladatra kijelölt, felhasználónévvel és jelszóval
rendelkező személy (a továbbiakban: feltöltő) végezheti. A feltöltő felel azért,
hogy a TIBEK Iratfeltöltő Rendszerbe (a továbbiakban: rendszer) kerülő
adatok és a feltöltött irat megfelel a b) és c) pont szerint adott utasításnak.
e) Az iratot – feltöltését követően – kizárólag abból az okból, hogy az a TIBEK
részére továbbításra került, nem kell megőrizni a feltöltést végző szervezeti
egység részéről.
2. a) A rendszer használatával feltöltött iratokat az Informatikai Főosztály (a
továbbiakban: Főosztály) napi rendszerességgel továbbítja a TIBEK részére.
b) Az iratokat a Főosztály vezetője által kijelölt ügyészségi alkalmazottak
továbbítják, akik felelnek a feltöltött iratokat tartalmazó számítógépes fájlok
TIBEK részére történő eljuttatásáért.

c) A továbbított iratokat a Főosztály a továbbítástól számított öt évig
számítógépes fájlként elektronikus formában őrzi meg.
3. Az adatfeltöltő felülethez történő hozzáférés, valamint a feltöltő felület
használatának és az iratoknak a TIBEK-hez történő továbbításának részletes
szabályait a körlevél melléklete tartalmazza. A mellékletet az érintettek
közvetlenül kapják meg.
4. Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni.
5. A körlevél rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
6. Visszavonom a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ részére
elektronikus úton történő adattovábbításról szóló 3/2009. (ÜK. 8.) együttes
főov. körlevelet.
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