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DOKUMENTUMKEZELÉSI ELJÁRÁSREND 

 

Projektdokumentációs rend 

A projektdokumentációs rend célja, hogy a projekt során előállított elektronikus és papír 
alapú dokumentumok strukturáltan rendelkezésre álljanak, tárolhatók és egyértelműen 
vissza-kereshetők legyenek. A dokumentációs rend biztosítja, hogy az egyes dokumentumok 
élet-történetét nyomon lehessen követni. Emellett a dokumentációs rend szabályozza a 
projekten belüli dokumentum- és információáramlást. 
 

Dokumentumok típusa 

1. ajánlatkérő 
2. ajánlatok 
3. szerződés 
4. számla 
5. bankszámlakivonat 
6. teljesítésigazolás 
7. kifizetés bizonylata 
8. nyilatkozatok 
9. üzembe helyezési okmányok 
10. megrendelő 
11. szállító levél 
12. jelenléti ív 
13. átadás-átvételi dokumentáció 
14. átadás-átvételi jkv. eszközről 
15. fotódokumentáció 
16. emlékeztető sablon 

 
 

A dokumentumkezelés folyamata: 

 
Küldemények átvétele: 
 

- A küldemény átvételére jogosult postai vagy hivatalos értesítés esetén a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum megbízott dolgozója. 
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- Személyes kézbesítésnél az iratot átvevő dolgozó egy átadás-átvételi elismervényt ad 
az ügyfélnek.  

 
Küldemény érkeztetése, iktatása: 
 

- Minden papír alapú küldemény átvételét hivatalosan dokumentálni, érkeztetni, iktatni 
kell, melyen a beérkezés pontos dátumának, iktató számnak szerepelnie kell. 

- Elektronikusan beérkezett dokumentum egy központi e-mail címre érkezik, melynek 
beérkezését az ügyintéző szintén dokumentál. 

- Az iktatás iktató könyvben történik, amely a későbbiek során nem selejtezhető, 
hitelesített iratkezelési segédeszköz.  

- Érkeztetés, iktatás után, az ügyintéző skeneli a küldeményeket, majd szignálásra 
előkészíti a projektmenedzsernek – Bartha Norbert – aki kijelöli az ügyintézést végző 
személyt (szignálás). 

- Dokumentum típusa szerint az iratok kerülhetnek a szakmai vezetőhöz Nyirán 
Tiborhoz, a pénzügyi vezetőhöz Stamuszné Végh Anikóhoz, illetve maradnak a 
projektmenedzsernél Bartha Norbertnél ügyintézésre.  

-  
Kimenő dokumentumok iktatása: 
 

- Minden a projekttel kapcsolatos kimenő dokumentum iktató számot kap, melyet 
szintén iktató könyvben rögzít a projektadminisztrátor, de ez az iktató könyv 
kifejezetten a kimenő iratok iktatására lett létrehozva, teljesen külön kezelendő a 
bejövő iratok iktató könyvétől, amely a későbbiek során szintén nem selejtezhető, 
hitelesített iratkezelési segédeszköz.  
 

 
Dokumentum tárolása: 
 

- A dokumentumok tárolási módját és struktúráját a projektadminisztráció alakítja ki. A 
projektadminisztrátor felelős a dokumentumok megfelelő nyilvántartásáért. 

 

Elektronikus projektdokumentáció 

 

- A projekt a projektadminisztráció által központilag kezelt rendszerben, a projekt 
helyszínén egységes könyvtárstruktúrában valósítja meg a közös dokumentumok 
elektronikus tárolását.  

- A könyvtárak, illetve a fájlok nevének megadásakor kerülni kell az ékezetes betűk 
használatát, mert az technikai problémát, adatvesztést eredményezhet. 

- Az elektronikusan tárolt projektdokumentációhoz a projektben szereplő személyek: 
projektadminisztrátor, projektmenedzser, a szakmai vezető és a pénzügyi vezető 
hasonló jogkörű hozzáféréssel rendelkezik. 
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