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18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás
a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus
iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról,
jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a
rendszerfejlesztés előírásairól1
A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer
(a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) egységes és kötelező használata, fejlesztése, a
jogosultsági szintek meghatározása, a kapcsolódó felelősségi rendszer szabályozása,
valamint a rendszerben végzett ügyfeldolgozással összefüggő adatkezelés
adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleltetése érdekében kiadom az alábbi
utasítást:
I. Általános és értelmező rendelkezések
1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Köztársasági Őrezredre, a
Nemzeti Nyomozó Irodára, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr
Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban együtt:
területi szervek);
c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban
együtt: helyi szervek);
(a továbbiakban együtt: rendőri szervek).
2. A rendőri szervek a Robotzsaru rendszerben kötelesek rögzíteni:
a) a feladatellátásuk során keletkező, illetve beszerzett valamennyi nyílt adatot,
iratot, bűnjelet, amennyiben azok rögzítését a Robotzsaru rendszer technikailag
lehetővé teszi;
b) a szolgálatvezénylést,
c) a túlórákat,
d) a változó bér adatokat, valamint
e) a pénzügyi kimutatások adatait.
3. Az utasítás alkalmazásában:
3.1. Dokumentumtár: olyan elektronikus adatbázis, amely a Robotzsaru
rendszerben előállított, illetőleg rögzített iratokat elektronikus formátumban
tartalmazza az ügy selejtezéséig;
3.2. Dolgozó: az a rendőri szerv állományába tartozó személy, akinek a Robotzsaru
rendszerben rögzítve vannak a személyes adatai;
3.3. Előadó: az ügy intézésére kijelölt személy, aki az ügyet döntésre előkészíti;
3.4. Felhasználó: az a dolgozó, akinek a munkaköre ellátásához szükséges a
Robotzsaru rendszer alkalmazása, erre tekintettel a Robotzsaru rendszerhez
hozzáférési jogosultsággal és a szakterületi szerepkörének megfelelő jogosultsági
szintekkel rendelkezik;
3.5. Mentor: az érintett vezető által kijelölt olyan, a Robotzsaru rendszer
használatára jogosult személy, aki a rendszer használatára kiemelt képzésben
részesült, az ismereteket továbbképzés keretében oktatja, továbbá illetékességi
területén a rendszer használatához a Felhasználók részére rendszeres segítséget
nyújt;
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3.6. Naplóállomány: a Robotzsaru rendszer használata során naplózott adatok
összessége, amely az egyes Felhasználók - Robotzsaru rendszerben végzett tevékenységét tartalmazza dátum és időpont megjelölésével;
3.7. Nemzetközi kötelezettségen alapuló adatszolgáltatás: nemzetközi közösségi
szabályok alapján időszakonként vagy eseti megkeresés alapján a Robotzsaru
rendszerben tárolt adatok összességéből végrehajtott adatszolgáltatás;
3.8. Netzsaru rendszer: olyan országos digitális, bűnügyi és rendészeti elektronikus
adatbázis, amely strukturált adatbázis formájában magában foglalja a Robotzsaru
NEO rendszer használata során rögzített ügyek, események releváns adatait az ügy
selejtezéséig; felületén keresztül statisztikai célokra felhasználható adatok nyerhetők
ki, valamint kereső-, kutató- és egyedi ügyviteli tevékenységek végezhetők a
Robotzsaru rendszer jogosultsági rendjének keretei között;
3.9. Országos szintű adatszolgáltatás: a Robotzsaru rendszerben tárolt adatok
összességéből - egyedi megkeresés alapján - végrehajtott adatszolgáltatás;
3.10. Relevánsadat: minden olyan kötelezően rögzítendő adat, amely
visszakereshető, és amelyre kimutatás kérhető;
3.11. Robotzsaru Elektronikus Posta modul: két önálló iratképző, Robotzsaru Neo
Rendszert alkalmazó szerv közötti elektronikus ügyirat-átadást biztosító modul;
3.12. Robotzsaru NEO rendszer: a Robotzsaru-2000 integrált ügyviteli
ügyfeldolgozó rendszer korszerű, továbbfejlesztett változata; olyan informatikai
ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő alkalmazás, amely az iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló külön jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelel, tanúsítvánnyal rendelkezik, továbbá 24
órás folyamatos üzemmódban rendelkezésre áll valamennyi rendőri szerv részére, és
strukturált adatbázis formában tárolja a rendőri szervek által rögzített adatokat,
iratokat;
3.13. Robotzsaru rendszer: a rendőri szervek alap informatikai rendszere, olyan
informatikai alkalmazások együttese, amely egységes rendszerbe foglal valamennyi
nyílt rendőrségi tevékenységgel kapcsolatban keletkező, illetve beszerzett
elektronikus adatot és iratot; a rendőri munka jellegéhez, illetve az egyes felhasználói
csoportok feladat- s munkaköréhez igazodó felhasználói jogosultságok biztosításával
komplex módon támogatja a rendőri szervek munkáját az elektronikus iratkezelésen,
adatszolgáltatáson és feldolgozáson keresztül. Részét képezi a Dokumentumtár, a
Netzsaru rendszer és a Robotzsaru NEO rendszer;
3.14. Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem:
az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály irányításával az ORFK
Fejlesztési Osztály és az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Igazgatóság Országos Helpdesk, amely a Robotzsaru rendszert fejleszti és üzemelteti
a rendőri szervek részére;
3.15. Szerepkör és jogosultsági szint: az egyes jogosultsági szintek felhasználói által
végezhető számítástechnikai műveletek összessége, amelyek alapján az adott
Felhasználó által látható menüpontokat a Robotzsaru rendszer Felhasználói
kézikönyve tartalmazza;
3.16. Területi koordinátor: a területi szerv vezetője által kijelölt személy, aki a
Robotzsaru rendszerfejlesztési és oktatási feladatainak koordinálását végzi.
II. A Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultsági szintek
4. A Felhasználó szolgálati feladatainak ellátása során köteles a Robotzsaru
rendszert - az 1. és 2. mellékletben részletezett - gosultsági szintjének megfelelően a
rendelkezésére álló adatokkal feltölteni, illetve a vonatkozó belső normáknak
megfelelően használni, a munkaeszközként biztosított számítógépen a legfrissebb
rendszerverziót alkalmazni.
5. A Robotzsaru rendszer a szervezeti hierarchiához igazodva - a szerepkörök
figyelembe vételével - a jogosultsági szintnek megfelelő szintű hozzáférést biztosít:
a) az országos rendőrfőkapitány;
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b) az ORFK bűnügyi főigazgatója;
c) az ORFK rendészeti főigazgatója;
d) az ORFK gazdasági főigazgatója;
e) az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője;
f) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője;
g) az ORFK Hivatalának vezetője,
h) a területi és a helyi szervek vezetői,
i) a rendőri szervek Robotzsaru rendszerhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező
Felhasználói
részére.
6. A Robotzsaru rendszerben végzett tevékenység jogosultsági szintekhez kötött,
amelyek kiosztását a közvetlen vezető javaslatára a munkáltatói jogkört gyakorló
vezető határozza meg.
7. A Robotzsaru rendszerhez történő hozzáférési jogosultságot - a közvetlen vezető,
vagy a szolgálati elöljáró javaslata alapján - a 3. melléklet szerinti jogosultság kérő
formanyomtatványon a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyezi, módosítja és vonja
vissza.
8. A Robotzsaru rendszerhez teljes körű hozzáférést biztosító országos elemzői
jogkör engedélyezését és visszavonását az ORFK bűnügyi főigazgatója vagy
rendészeti főigazgatója jogosult engedélyezni a szakterületére vonatkozóan a 4.
melléklet szerinti - „a Netzsaru országos digitális, bűnügyi, bűnüldözési irattárhoz
kapcsolódó jogosultság engedélyező lap” - formanyomtatványon.
9. A Felhasználói kézikönyv naprakészségéért, illetve annak a Felhasználók által
elektronikus úton való elérhetőségéért az ORFK Gazdasági Főigazgatóság
Informatikai Főosztály vezetője vagy az általa dokumentált módon kijelölt személy(ek)
felelős(ek).
10. A Robotzsaru rendszer jogosultsági szintjeit érintő fejlesztési igényeket az
ORFK szakterület szerint érintett főigazgatója hagyja jóvá.
III. A Robotzsaru rendszer irat- és ügykezelése
11. A Robotzsaru rendszer alkalmazásához kapcsolódó irat- és ügykezelési
tevékenység során a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítást (a
továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) a jelen utasításban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
12. Az ügy előadója köteles az ügyfeldolgozás során keletkezett iratok elektronikus
példányát, terjedelmi korlát esetén annak kivonatát a Robotzsaru rendszerben
rögzíteni; ennek megtörténtét a közvetlen felettes ellenőrizni köteles.
13. Az ORFK Hivatala minden év október 31-ig:
a) felméri és egységesíti a rendőri szervek tárgykörbővítésére felterjesztett
igényeit,
b) tájékoztatja a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért felelős szervezeti elemet a
módosuló irattári tételekről,
c) gondoskodik az elektronikus iktató könyvek, az elektronikus iratkezelési
segédletek és az elektronikus bizonylatok Robotzsaru NEO rendszerben történő
megnyitásáról, rendelkezésre állásáról.
14. A Robotzsaru rendszer fejlesztéséért felelős szervezeti elem a 13. pontban
érintett elemek rendszerben történő rögzítését a tárgyévet követő év január 1-jéig
végrehajtja.
15. Az év utolsó munkanapi iktatási állapotát tükröző, időbélyegzővel ellátott, az
Iratkezelési
Szabályzatban
meghatározott
adatállományok
elektronikus
adathordozóra való mentéséről a rendőri szervek iratkezelési feladatok ellátásáért
felelős szervezeti eleme gondoskodik.
16. A Robotzsaru rendszer leállása esetén a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért
felelős szervezeti elem köteles értesíteni a Felhasználókat:
a) a tervezett karbantartás előtt 72 órával a leállás várható időtartamáról,
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b) váratlan üzemzavar esetén a hiba elhárításához szükséges várható időtartamról
haladéktalanul.
Az iratkezelés folyamata
17. Az iktatói feladatot ellátó személyek a Robotzsaru NEO rendszerben a
postafogadás
művelettel
automatikusan
beérkeztetett
küldeményeket
előzménykutatást követően iktatni kötelesek, illetve amennyiben az nem
iktatásköteles, azt jelölniük kell.
18. Az elektronikus úton érkezett iratokat be kell emelni a Robotzsaru NEO
rendszerbe. A nem elektronikus úton érkezett iratokat - amennyiben a digitalizáló
eszköz az iratképző szerv rendelkezésére áll - digitalizálni kell, majd azt követően kell
beemelni a Robotzsaru NEO rendszerbe.
19. A saját készítésű iratok elektronikus példányát az iktatószám alá kell fűzni. A
csatolások gyakorlati végrehajtására a szervezeti egység, szervezeti elem vezetője
köteles intézkedni.
Az irat továbbítása, expediálás, iratok fejlesztése, releváns adatok rögzítése
20. Két Robotzsaru NEO rendszert alkalmazó iratképző szerv között a releváns
adatokat tartalmazó iratok, illetve az ügyiratok elektronikus példányának
expediálását - a papír alapon történő megküldéssel egyidejűleg - a Robotzsaru
Elektronikus Posta modul segítségével is végre kell hajtani.
21. A szakmai modulokban lévő iratmintákat a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért
felelős szervezeti elem az ORFK szakterület szerint érintett szervezeti egysége,
szervezeti eleme vezetőjének kezdeményezésére és iránymutatása alapján köteles
létrehozni, illetve módosítani.
22. A 31. pontban meghatározott bűnügyi releváns adatokat kötelező rögzíteni az
alábbiakban felsorolt ügyek feldolgozása során:
a) rendkívüli halál miatti ügyek;
b) bűnügyi megkeresések;
c) üzemi balesetek;
d) öngyilkossági kísérletek;
e) eltűnések;
f) személy- és tárgykörözések;
g) magánvádas ügyek iratai;
h) hamis pénzzel kapcsolatos tájékoztatások;
i) elővezetések;
j) tartózkodási hely megállapítások;
k) közúti-, vízi-, vasúti-, légi közlekedési balesetek;
l) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása.
23. Valamennyi, a rendszerben iktatott ügyben kötelező az ügyek előadóra történő
szignálása és a határidők vezetése.
Adatszolgáltatás
24. A rendőri szervek a Robotzsaru rendszerben rögzített adatokból, iratokból
jogszabályi felhatalmazás alapján adatlekérést és adatszolgáltatást végezhetnek.
25. Az 5. mellékletben meghatározott kapcsolódó rendszerekből történő
adattovábbítást, illetve adatigénylést a Robotzsaru rendszer felhasználásával kell
elvégezni.
26. Amennyiben a nyílt rendőri tevékenységre irányuló adatszolgáltatással érintett
adat a Robotzsaru rendszer adatbázisában rendelkezésre áll, úgy az adatszolgáltatást
a Robotzsaru rendszerből kell teljesíteni. Nem kötelező teljesíteni olyan
adatszolgáltatást, amely a Robotzsaru rendszerben rögzített olyan információkra
vonatkozik, amely az adatigénylő által használt rendszer felületein is elérhető.
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27. Személyes adat akkor továbbítható, ha a személyes adattal rendelkező rendőri
szerv annak adatkezelője, és jogosult a kérdéses személyes adat továbbítására, az
adatkérő pedig törvényi felhatalmazással vagy az érintett hozzájárulásával bír az adat
kezeléséhez azzal, hogy a célhoz kötöttség követelményének az adatkezelés minden
szakaszában érvényesülnie kell.
IV. A Robotzsaru rendszer bűnügyi használata
Bűnügyi ügyvitel és ügyfeldolgozás
28. Az ügy iktatását végző vagy az ügy előadója - legkésőbb a bűnügyi iktatást
követően, majd azt követően folyamatosan - a bűnügyi számhoz köteles szerelni
azokat az ideiglenes és általános számon keletkezett iratokat, amelyek az ügyhöz
tartoznak. Ennek végrehajtását legkésőbb az első parancsnoki revízión ellenőrizni
kell.
29. A bűnügyi szignálás, iktatás után - legkésőbb az ügyirat átvételét követő 3
munkanapon belül - az ügy előadója ellenőrzi az iratokban szereplő releváns adatok
adatbázisban való rögzítésének megtörténtét és azok helyességét. A hiányzó adatokat
pótolja, a tévesen bevitt adatokat javítja, kiemelt figyelmet fordítva az események
rögzítésére, kiküszöböli az esemény, személy és tárgy adatok többszörös bevitelét.
Ennek végrehajtását legkésőbb az első parancsnoki revízión az azt végző ellenőrizni
köteles.
30. Az ügyfeldolgozás során az ügy előadója köteles az ügyben keletkezett releváns
adatokat rögzíteni, folyamatosan aktualizálni, karbantartani, felelős a Robotzsaru
rendszerben rögzített adatok helyességéért, pontosságáért. Az ügy előadójának
közvetlen felettese köteles az adatrögzítést ellenőrizni, azt a Robotzsaru rendszerben
nyomon követni.
31. A Robotzsaru rendszer bűnügyi alkalmazása során bűnügyi releváns adatnak
minősülnek:
a) a bűnügyben szereplő esemény;
b) az esemény történeti és törvényi tényállása;
c) az ügyekben szereplő személyek személyazonosító adatai;
d) az ügyekben szereplő személy bűncselekményhez kapcsolódó jellege;
e) a gyanúsítottként kihallgatott személy személyleírása, fényképei, fénykép
azonosítója, ujj- és tenyérlenyomat azonosítója és a DNS mintavétel azonosítója;
f) az üggyel kapcsolatos tárgyak adatai, egyedi azonosítója;
g) a pénzhamisítással, a hamis pénz kiadásával kapcsolatban elrendelt nyomozások
esetében a hamis pénz adatai;
h) a kábítószerrel kapcsolatos ügyek esetében a kábítószer jellemzői, a nyomozás
elrendelésekor;
i) a kábítószerrel kapcsolatos ügyek esetében a kábítószer jellemzői, amit a
szakértői vélemény tartalmaz;
j) a szakértői vélemények érdemi része, melyben a szakértő a feltett kérdés(ek)re
válaszolt;
k) a Magyarországon elkövetett azon bűncselekmények földrajzi koordinátái (GEO
kódja), amelyek helyszínhez köthetőek;
l) a vagyon elleni és a gazdasági bűncselekmények esetében az elkövetési érték, az
okozott kár;
m) a bűncselekmények elkövetésének eszköze, módszere;
n) a helyszínen rögzített nyomok, fényképek;
o) az ügyben kezelt bűnjelek.
32. A nyomozás érdekeire való tekintettel az ORFK bűnügyi főigazgatója jogosult
egyes esetekben előzetesen engedélyt adni a 31. pontban nevesített bűnügyi releváns
adatok utólagos, az ügy lezárását követő felvitelére.
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33. Az adott ügyben szereplő eseményekre vonatkozó releváns adatot tartalmazó,
külső forrásból érkező iratot - a lefoglalt irat kivételével - be kell emelni a Robotzsaru
rendszerbe. A beemelés történhet teljes terjedelemben elektronikus iratként, a
releváns adatokat tartalmazó rész kivonatolásával vagy - amennyiben az elektronikus
formában nem áll rendelkezésre, és a kivonatolás aránytalan munkaterhet jelentene szkennelt kép formában.
34. Az ügy előadója külön jogszabályban meghatározott esetekben a bűnügy
lezárásakor elkészíti:
a) az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (a
továbbiakban: ENYÜBS) elektronikus adatlapjait;
b) a statisztikai kísérőlapot, valamint
c) a „Robotzsaru összefoglalás az ügy adatairól” elnevezésű iratot.
35. A bűnügyek végrevízióját végző vezető az ügyet ismételten ellenőrzi,
amennyiben az hibajelzéseket tartalmaz, az ügyet - javítás céljából - visszaadja az ügy
előadójának.
36. Bűnügy csak akkor zárható le és adható át kivezetésre, ha:
a) elkészültek és hibátlanok az ENYÜBS statisztika adatlapok és kísérőlapok;
b) nem tartalmaz hibajelzést;
c) elkészült a „Robotzsaru összefoglalás az ügy adatairól” elnevezésű irat.
37. A helyi nyomozó hatóságok minden hónap 2. munkanapjával bezárólag
elkészítik a havi bűnügyi ügyforgalmi statisztikát, és azt hitelesítik. A központi
nyomozó hatóság, valamint a területi nyomozó hatóságok minden hónap 3.
munkanapjával bezárólag elkészítik az összevont havi bűnügyi ügyforgalmi
statisztikát. A havi statisztika elkészítésért felelős személy munkaköri leírásában fel
kell tüntetni ezen feladatok ellátását. A statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzéséért az
azt jóváhagyó szerv vezetője a felelős.
Bűnjel-nyilvántartás
38. A bűnjelek elektronikus rögzítése kötelező a Robotzsaru rendszerben, amely a
lefoglalást foganatosító, a bűnjelet rögzítő személy, illetve az ügyelőadó feladata. A
bűnjelekkel kapcsolatos nyilvántartási műveleteket a bűnjelkezelő végzi.
Bűnügyi ügyfeldolgozáshoz kapcsolódó ellenőrzési tevékenységek
39. A havi bűnügyi ügyforgalmi statisztika elkészítéséhez igazítottan a központi, a
területi, valamint a helyi nyomozó hatóságok vezetői - legkésőbb minden hónap 2.
munkanapjáig - gondoskodnak az irányításuk alá tartozó nyomozó szervezeti
elemeknél
folyamatban
lévő
büntetőügyekben
szereplő
bűncselekmények
(események) aktuális számának és minősítésének ellenőrzéséről, melyet a Netzsaru
rendszer erre vonatkozó moduljával hitelesítenek.
Adatkérés, adatközlés, adatszolgáltatás
40. A jogszabályi feltételek fennállása esetén saját eljárási adatairól, ügyeiről az
adott büntetőeljárást folytató nyomozó hatóság, illetve nyomozó szerv szolgáltathat
adatot a Robotzsaru rendszerből.
41. Országos szintű adatszolgáltatásra jogosult:
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály;
b) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály.
V. A Robotzsaru rendszer rendészeti használata
A releváns adatok kezelése
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42. A Robotzsaru rendszer rendészeti alkalmazása során releváns adatnak
minősülnek különösen a következők:
a) útvonaltervek, járőrkörzetek, illetékességi területek adatai, tájékozódási pont;
b) ellátmányok, erő-, eszköz adatok;
c) a rendőri intézkedések adatai;
d) a járőrküldések;
e) helyszínbiztosítások, bejelentett rendezvények, demonstrációk adatai;
f) az ügyben, intézkedésben érintett személy személyazonosító adatai, a személy
eljárásjogi helyzete;
g) az üggyel, eseménnyel, személlyel kapcsolatos tárgyak, okiratok, azok egyedi
azonosítója, amennyiben rendelkezésre állnak;
h) a magyarországi helyszínek földrajzi koordinátái (GEO kódjai).
43. Az ügyfeldolgozás, a rendőri intézkedések rögzítése során az ügy előadója
köteles a releváns adatokat rögzíteni és karbantartani.
A rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó ellenőrzési kötelezettségek
44. Az ORFK rendészeti főigazgatója felelős a Robotzsaru rendszer rendészeti
tevékenységet támogató felületeinek működését biztosító kiindulási adatok,
kódszótárak tartalmáért.
45. Az intézkedést foganatosító rendőri szerv szakterület szerint érintett szervezeti
elemének vezetője gondoskodik az alárendeltségébe tartozó szolgálati ágak
állománya által végrehajtott intézkedések kapcsán a Robotzsaru rendszerben
rögzített adatok:
a) ellenőrzéséről;
b) hiányos vagy hibás adatbevitel esetén azok pótlásáról, javításáról.
46. A szolgálatirányító parancsnok az állomány eligazítását és beszámoltatását a
Robotzsaru Neo rendszerben teljesíti, felelős az abban rögzített adatok
pontosságáért, hitelességéért.
Adatközlés, adatszolgáltatás
47. A rendészeti statisztikai adatszolgáltatást a Robotzsaru rendszer adatbázisában
található adatokra alapozva, a Robotzsaru rendszer által biztosított felület
alkalmazásával kell teljesíteni.
48. A rendészeti statisztikai adatokat a helyi szerv vezetője havi rendszerességgel
összesíti, a tárgyhót követő hónap 2. munkanapjáig hitelesíti, és azt továbbítja a
területi szervhez, ahol azokat összesítik, majd az összesített adatokat a tárgyhót
követő hónap 3. munkanapjáig továbbítják a központi szakirányítást végző szervezeti
egység részére.
49.
A
havi
rendészeti
statisztikai
adatszolgáltatási
kötelezettséget
a
Belügyminisztérium kijelölt szerve részére a központi szakirányítást végző szervezeti
egység a Robotzsaru rendszer e célra létrehozott moduljának használatával teljesíti.
50. Jogszabályban adatigénylésre feljogosított szervek megkeresését - saját ügyeire
vonatkozóan - az eljáró szerv a Robotzsaru rendszer által biztosított felület
felhasználásával teljesíti.
51. Országos szintű adatszolgáltatásra jogosult:
a) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője;
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztályának
vezetője;
c) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztályának vezetője;
d) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztályának vezetője;
e) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-Értékelő Osztályának
vezetője.
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Közrendvédelmi és határrendészeti szolgálati ág
52. A közrendvédelmi és határrendészeti szolgálati ágak állományába tartozók a
Robotzsaru
rendszer
rendészeti
tevékenységet
támogató
alrendszer
munkavégzésükkel kapcsolatos funkcióit alkalmazzák. A Rendőrség Járőr- és
Őrszolgálati Szabályzatában, továbbá a Körzeti Megbízotti Szabályzatában szereplő
szolgálati okmányok közül a Robotzsaru rendszerben kell vezetni:
a) a munkatérképet;
b) a szolgálattervezetet;
c) az eligazítási füzetet;
d) a beszámoltatási füzetet;
e) a szolgálati naplót;
f) a járőrkörzet leírást;
g) a járőr útiránytervet;
h) a járőrlapot;
i) az őrutasítást;
j) az őrutasítást (objektumőr részére);
k) az őrutasítást (objektumőr - fegyveres biztonsági őr részére);
l) az őrutasítást (rendkívüli őr részére);
m) az őrutasítást (kísérőőr részére);
n) az őrutasítást (fogdaőr részére);
o) az őrutasítást (mozgóőr részére);
p) a Szolgálati Naplót (körzeti megbízottak részére);
q) a területleírást (körzeti megbízottak részére);
r) Ideiglenes Szolgálati Lapot (szolgálati könyv).
Igazgatásrendészeti szolgálati ág
53. A Robotzsaru rendszer szabálysértési moduljában iktatott ügyekben a jogerős
elmarasztalást tartalmazó döntések, illetve a közlekedési előéleti pontrendszer
jogszabályokban meghatározott adatainak rögzítése kötelező, azt a Robotzsaru
rendszer közvetlenül továbbítja a Központi Szabálysértési Nyilvántartásba, illetve a
Közigazgatási
és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi
Hivatalába
(a
továbbiakban: KEKKH).
54. A helyi igazgatásrendészeti vezető köteles:
a) gondoskodni annak ellenőrzéséről, hogy a Robotzsaru rendszer szabálysértési
moduljában iktatott ügyekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a
Központi Szabálysértési Nyilvántartás, illetve a KEKKH felé továbbítandó adatok
helyesen kerültek-e rögzítésre;
b) a Robotzsaru rendszer szabálysértési moduljából továbbított, és oda
visszaérkezett hibás tételek javításához szükséges intézkedéseket foganatosítani.
Közlekedésrendészeti szolgálati ág
55. A közlekedésrendészeti szolgálati ág a közlekedési balesetekkel kapcsolatos
iratokat a Robotzsaru rendszerben állítja elő. A személyi sérülést okozó közúti
közlekedési balesetek esetén a „Jelentés személyi sérüléses közúti közlekedési
balesetről” elnevezésű iratot a helyszínelés befejezése után a vonatkozó ORFK
utasításban meghatározottak szerint kell elkészíteni.
56. A közvetlen vezető köteles gondoskodni a Robotzsaru rendszerben rögzített
adatok helyességének ellenőrzéséről.
57. A közlekedésrendészeti szervezeti elemek vezetői a „Közlekedési balesetek 30
napos megyei ellenőrzése” elnevezésű modul használatával - az általuk kijelölt
alparancsnok útján - gondoskodnak a személyi sérülést okozó közúti közlekedési
balesetek számára és kimenetelére vonatkozó adatok nyilvántartásáról.
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58. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő, a személyi sérülést okozó közúti
közlekedési balesetekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítését a Robotzsaru rendszer e feladatra kifejlesztett moduljának használatával
kell teljesíteni.
59. A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyek feldolgozásáért felelős
szerv vezetőjének feladata annak ellenőrzése, hogy a Robotzsaru rendszer
közigazgatási bírság moduljában iktatott ügyekben a központi bírságnyilvántartásba
továbbítandó, jogszabályokban meghatározott adatok helyesen kerültek-e rögzítésre.
Ügyeleti szolgálat
60. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály a
Netzsaru rendszert, a területi szervek, a helyi szervek és a határrendészeti
kirendeltségek a Robotzsaru NEO rendszer ügyeleti modulját teljes körűen
alkalmazzák.
Ellenőrzési szakszolgálat
61. A Rendőrségről szóló törvény alapján foganatosított rendőri intézkedések,
illetve azok elmulasztása miatt benyújtott panaszok kivizsgálását a Robotzsaru
rendszer megfelelő moduljának a felhasználásával kell lefolytatni.
VI. A Robotzsaru rendszer gazdasági területi használata
62. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság és szervezeti elemei részére biztosítani kell
a Robotzsaru rendszer Pénzügyi modul valamennyi felületét, amelyek lehetőséget
teremtenek a befolyó bevételek azonosítására, a folyamat gyorsítására, valamint
valamennyi szakterület tájékoztatásának felgyorsítására a szakterületet érintő
bevételekről.
VII. Naplóállomány kezelése, az azokból történő adatszolgáltatás
63. A Robotzsaru rendszer naplóállományából történő adatszolgáltatásra irányuló
megkeresés teljesítésére kizárólag az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi
Elemző-Értékelő Főosztálya jogosult a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és
üzemeltetéséért felelős szervezeti elem által üzemeltetett adatbázisból. Az
adatbázishoz történő hozzáférést, valamint a jogszabályban meghatározott megőrzési
idő leteltét követően az adatok selejtezését a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és
üzemeltetéséért felelős szervezeti elem biztosítja.
64. A Robotzsaru rendszerben végzett műveleteket dokumentáló naplóadatok
szerven belüli felhasználásához, az azokba belső ellenőrzés céljából történő
betekintéshez, illetve az abban szereplő adatok kinyomtatásához az érintett
szervezeti egység, szervezeti elem vezetőjének előzetes írásbeli engedélye szükséges.
VIII. Felelősségi viszonyok, kötelességek
A vezető felelőssége
65. A szakterület szerint érintett szervezeti elem vezetője felelős:
a) a Robotzsaru rendszer működésére irányadó jogszabályok és a vonatkozó belső
normák rendelkezéseinek betartatásáért;
b) az irányítása alá tartozó szervezeti elem Felhasználói részére a munkakörnek
megfelelő jogosultság igényléséért;
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c) a Robotzsaru rendszer működtetéséhez kapcsolódó rendelkezések - különösen az
adatvédelemre és a minősített adat védelmére vonatkozó előírások - megtartásának
rendszeres ellenőrzéséért és az ellenőrzés megszervezéséért;
d) a bűnügyi szolgálati ág esetében a nyomozás operatív érdekeinek
figyelembevételével az egyes ügyekre vonatkozó hozzáférési jogosultságok megfelelő
beállításáért;
e) az irányítása alá tartozó szervezeti elemnél a Robotzsaru rendszer
alkalmazásához szükséges technikai feltételek biztosításának kezdeményezéséért és a
képzési feltételek megteremtéséért;
f) az irányítása alatt álló szervezeti elem állományához tartozó személy hozzáférési
jogosultsága haladéktalan kiosztásának, illetve indokolt esetben a jogosultság
visszavonásának kezdeményezéséért;
g) a munkája során tapasztalt és jelzett hibákról a szolgálati út betartásával a
Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elemet
irányító vezető felé jelentés küldéséért.
66. A Robotzsaru rendszerhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy
részére Felhasználói jogosultsággal rendelkező más személy helyettesítése céljából, a
helyettesítéssel megbízni kívánt személy közvetlen vezetője kezdeményezheti
ideiglenes jogosultság biztosítását, illetve annak visszavonását.
67. A szervezeti elem vezetője felelős a vezetése, irányítása alatt álló szervezeti
elem vonatkozásában:
a) a harcérték jelentés és a szolgálatvezénylés pontos, naprakész vezetéséért;
b) a Robotzsaru rendszerben rögzített változó bér adatok minden hónap 5. napjáig
történő hitelesítéséért.
A Felhasználók kötelessége
68. A Felhasználó köteles:
a) a Robotzsaru rendszer használatához szükséges ismereteket megszerezni, és
azok gyakorlati alkalmazásából vizsgát tenni;
b) a Robotzsaru rendszer használatához irányadó jogszabályok és belső normák
rendelkezéseit betartani;
c) a Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó hozzáférési jogosultságát biztosító
jelszavát a jogosulatlan hozzáféréstől védeni;
d) a szolgálati feladatok ellátása során a Robotzsaru rendszer által biztosított
informatikai eszközökkel megvalósított szolgáltatásokat - a beosztásához és
tevékenységéhez biztosított jogok és lehetőségek figyelembevételével - teljes körűen
alkalmazni, hasznosítani.
A rendszergazdai feladatot ellátók felelőssége
69. A Robotzsaru rendszer működéséhez szükséges szervereket üzemeltető területi
szervek, valamint helyi szervek rendszergazdái kötelesek a Robotzsaru rendszer
verzióváltásait az újabb verzió kiadását követően, egy munkanapon belül
végrehajtani.
70. A hálózati üzemeltetésért felelős rendszergazda köteles:
a) a Robotzsaru rendszert érintő üzemzavar, meghibásodás esetén annak
kiküszöbölését, helyreállítását azonnal megkezdeni, ezzel egyidejűleg arról a
Felhasználókat és/vagy az érintett szerv ügyeletét tájékoztatni;
b) két órát meghaladó kiesés esetén az okok, a tett és tervezett intézkedések
megtételének ismertetésével a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért
felelős szervezeti elem felé soron kívül jelenteni;
c) a Robotzsaru rendszer 24 órás működését biztosítani,
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d) a mentési, frissítési, karbantartási, illetve olyan egyéb előre tervezhető
tevékenységeket, amelyek a Robotzsaru rendszer működésében időszakosan
fennakadásokat okoznak, olyan időszakban végezni, amely legkevésbé hátráltatja a
Felhasználóknak a Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos feladatellátását.
IX. A Robotzsaru rendszer fejlesztése
71. A Robotzsaru rendszer fejlesztését a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és
üzemeltetéséért felelős szervezeti elem végzi az országos rendőrfőkapitány közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek által írásban megfogalmazott igények
alapján.
72. A rendszerfejlesztés fejlesztési dokumentáció alapján történik, amelyet az ORFK
bűnügyi főigazgatója, rendészeti főigazgatója, illetve gazdasági főigazgatója hagyhat
jóvá. A rendszerfejlesztést követő tesztelésben a fejlesztést kezdeményező szervezeti
egység képviselője köteles részt venni. A következő Robotzsaru rendszerverzió
kiadására kizárólag hibátlan rendszerteszt esetén kerülhet sor, ehhez az engedélyt a
Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem
vezetője adja meg.
73. Jogszabályváltozás miatti rendszermódosítás esetén a Robotzsaru rendszer
egyes elemeinek - irat-tartalmat, szótárelemet, alkalmazás modult érintő változtatásait a központi szakmai irányító szervezeti egységek által meghatározottak
szerint kell végrehajtani azzal, hogy a módosításokat a Robotzsaru rendszer
fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem önállóan is végrehajthatja,
amennyiben a módosításokkal érintett központi szakmai irányítói szervezeti egységek
hozzájárulását előzetesen beszerzi.
74. Az ORFK Hivatala a Rendőrség tevékenységét érintő jogszabályok - így
különösen a Rendőrségről szóló törvény, a büntetőeljárásról szóló törvény, a Büntető
Törvénykönyvről szóló törvény, a szabálysértésekről szóló törvény, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény - kihirdetett
módosításáról, hatályon kívül helyezéséről soron kívül értesíti a Robotzsaru rendszer
fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem vezetőjét a fejlesztések
rendszerben történő átvezetésének időben történő végrehajtása érdekében.
75. A Robotzsaru rendszer fejlesztését, hibáinak, hiányosságainak korrekcióját a
Felhasználók a szolgálati út betartásával -javaslat formájában - a Robotzsaru rendszer
fejlesztéséért
és
üzemeltetéséért
felelős
szervezeti
elem
vezetőjénél
kezdeményezhetik. A területi koordinátorok - általános szakmai támogatási
tevékenységük keretében - a Robotzsaru rendszer szervezetüknél történő
alkalmazása során koordinálják a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és
üzemeltetéséért felelős szervezeti elem vezetője felé a fejlesztésre irányuló
javaslatokat.
76. A Robotzsaru rendszer Felhasználói kézikönyv elkészítéséért a Robotzsaru
rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem a felelős. A
dokumentációkat a munkafolyamatok elkülönítésével, a feladatok sorrendiségének
figyelembe vételével kell elkészíteni, olyan részletességgel, hogy az oktatásban
részesült Felhasználó annak segítségével feladatait önállóan legyen képes ellátni a
Robotzsaru rendszerben.
77. A Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem
minden új verzió bevezetése előtt aktualizálja a Robotzsaru rendszer Felhasználói
kézikönyvét, megjelölve benne a verzió bevezetésének dátumát. A verzióváltással egy
időben közreadja a rendszerben végrehajtott, az adott verzióval bevezetett
változásokat, valamint 15 napon belül a Felhasználói kézikönyv aktualizált változatát.
78. A Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem
felelős:
a) a Robotzsaru rendszer biztonságos működtetésért;
b) a szükséges informatikai infrastruktúra - szerverek, hálózat, munkaállomások,
szoftverek - rendelkezésre állásáért;
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c) a Robotzsaru rendszer fejlesztőinek informatikai, szoftverfejlesztési, informatikai
biztonságtechnikai szakmai továbbképzéséért;
d) a továbbfejlesztéshez szükséges eszközök, fejlesztő eszközök biztosításáért.
X. A Robotzsaru rendszer használatához szükséges ismeretek oktatása
79. Az ORFK felelős szakterülete - az iskolarendszerű képzésben résztvevők részére
a Robotzsaru rendszer gyakorlati ismeretei oktatásának megszervezése érdekében megkeresi az érintett oktatási intézmények vezetőit azzal, hogy az oktatást olyan
módon kötelesek megszervezni, hogy
a) abba szakirányú oktatók bevonására is sor kerüljön;
b) az oktatást záró gyakorlati vizsgát a Rendőrségen rendszeresített aktuális oktató
verzió felhasználásával kell lebonyolítani;
c) a vizsgáztató mentor és a vizsgázó aláírásával ellátott, a sikeres vizsgáról készült
nyomtatvány egy példányát a vizsgázó személyügyi dossziéjában kell megőrizni.
80. A rendőri szervek vezetői - a Robotzsaru moduloknak megfelelően - kötelesek:
a) az általuk irányított szerv Felhasználóinak számához és munkaköréhez igazodó
számú mentort kijelölni;
b) indokoltság esetén gondoskodni új mentor kijelöléséről.
81. A humánigazgatási szakszolgálatok:
a) a helyi szervek közreműködésével gondoskodnak a mentorok listájának
összeállításáról, aktualizálásáról;
b) az összeállított listát a Felhasználók részére hozzáférhetővé teszik az oktatási és
vizsgáztatási feladatok végrehajtása érdekében.
82. A Robotzsaru rendszer használatához szükséges ismeretek oktatása „mentor” és
„felhasználó” szintű képzés keretében történik:
a) a mentorok képzését a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért
felelős szervezeti elem végzi;
b) a Felhasználók oktatása mentorok által, szükség szerint a rendészeti oktatási
intézmények bevonásával történik.
83. A Robotzsaru rendszer oktatásával kapcsolatos szervezési feladatokat az
érintett szerv humánigazgatási szakszolgálata köteles elvégezni.
84. Minden olyan Robotzsaru rendszert érintő fejlesztés esetén, amely új modul
bevezetését teszi szükségessé, „mentor” és „felhasználó” szintű oktatást kell
végrehajtani az érintett Felhasználók számára.
XI. A Robotzsaru rendszer használata, fejlesztése során irányadó adatvédelmi
követelmények
85.
A
humánigazgatási
szakszolgálat
vezetője
a hivatásos
szolgálati,
kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony létesítésétől
számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni az érintett dolgozó 6.
mellékletben előírt adatainak Robotzsaru rendszerben történő rögzítéséről, az
adatokban bekövetkezett változás esetén annak aktualizálásáról.
86. A Felhasználók Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultságainak vezetése
(felvétel, törlés, módosítás) a 3. melléklet szerinti jogosultságkérő lap alapján
történik, amelyet két példányban kell kitölteni, egy példányt irattárban kell
elhelyezni, a másik példányt a Felhasználó személyügyi anyagában kell kezelni azt
követően, hogy a rendszergazda a rajta szereplő jogosultságokat rögzítette, ennek
tényét aláírásával igazolta. A Felhasználó Robotzsaru jogosultsággal összefüggő
feladatait a munkaköri leírásában rögzíteni kell.
XII. Vegyes és záró rendelkezések
87. Az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
88. Hatályát veszti:
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a) a Robotzsaru-2000 integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer jogosultsági
rendjéről, illetve egyes adatvédelmi előírásairól szóló 1/2003. (II. 12.) ORFK utasítás;
b) a szakértői vélemények elektronikus tárolásáról, valamint a pénzhamisítással, a
hamis pénz kiadásával és a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények releváns
adatainak számítógépes rögzítésének szabályairól szóló 15/2007. (OT 9.) ORFK
utasítás.
89. Az ORFK gazdasági főigazgatója jelen utasítás hatályba lépésétől számított 90
napon belül köteles elkészíteni a Robotzsaru rendszerre vonatkozó Fejlesztési
Szabályzatot és a Rendszer Üzemeltetési Szabályzatát.
90. A Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem
az utasítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül - az üzemeltetés alatt álló
változatnak megfelelő állapothoz igazodóan - aktualizálja a rendszer kézikönyveit és
gondoskodik azok folyamatos naprakészségéről.
1. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
A Robotzsaru rendszerben feldolgozott egyes ügyek szintjéhez kapcsolódó
jogosultságok meghatározásáról
A Robotzsaru rendszer használata során az ügy előadójának közvetlen vagy felettes
elöljárója az ügyhöz különböző hozzáférési szinteket határozhat meg, az egyes
ügyekkel kapcsolatban jogadásra más nem jogosult. Alapvetően négyfajta hozzáférési
ügy-jogosultság van: a priorálás, a betekintés, az iratrögzítés, és a „jogadás”.
1. A priorálási joggal rendelkező felhasználó kereshet az ügy releváns adataira és
megtekintheti azokat (ezek azok az adatok, amiket az ügyelőadó kiemelt az iratokból).
2. A betekintési joggal rendelkezők bele is nézhetnek az egyes iratokba,
kinyomtathatják őket, illetve megvizsgálhatják az ügyben szereplő eseményeket,
tényállásokat, személyek adatait.
3. Az iratrögzítési joggal bíró felhasználók készíthetnek az ügyhöz új iratokat
(kihallgathatnak, jegyzőkönyveket vehetnek fel stb.).
4. A „jogadási joggal” rendelkezők megváltoztathatják az ügy jogosultsági szintjét,
illetve az ügyben a mások számára adott jogokat.
A „jogadási joggal” rendelkező felhasználók egy adott ügyhöz alapesetben
tizennégy különböző jogosultsági szint közül választhatják ki a legmegfelelőbb
hozzáférési szintet. A programban az egyes jogosultsági szintet a szinthez tartozó
megfelelő betű- vagy számjelzés megadásával lehet meghatározni. A betű- és
számjelzés közötti különbség az ügy lezárását követő hozzáférésre vonatkozik. Ha az
előadó elöljárója a jogosultsági szinthez betűjelzéssel ellátott szintet határoz meg,
akkor az ügy lezárását követően zárt marad, tehát az ügyhöz hozzáférni jogosult
felhasználók köre és jogosultsága az ügy lezárását követően sem bővül, azaz
megmarad az ügy folyamatában lévő állapot. Az ügyhöz hozzáférő minden más
felhasználó csak priorálási jogosultsággal fog rendelkezni.
Ha az előadó elöljárója a jogosultsági szinthez számjelzéssel ellátott szintet határoz
meg, akkor az ügy lezárását követően nyílttá válik, tehát az ügyhöz hozzáférési
lehetőséggel rendelkező felhasználók köre és jogosultsága az ügy lezárását követően
bővül. Ez azt jelenti, hogy azt a lezárást követően az ügyhöz hozzáférni jogosult
minden felhasználó priorálhatja, továbbá betekinthet az adott ügy adataiba.
A felhasználók tekintetében az ügyhöz történő hozzáférési jogosultság alapvetően
az alá-, fölérendeltségi struktúrát követi, de a rendszer rugalmasságát kihasználva
ettől eltérő jogosultsági struktúra is kialakítható.
A rögzített szervezeti struktúra alapján egy ügyhöz az alábbi jogosultsági szintek
határozhatóak meg:
1. „0” vagy „a” jogosultsági szint:
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Az ügy előadójának és az ügyhöz hozzáférő minden felhasználónak priorálási,
betekintési, iratrögzítési joga van. A közvetlen parancsnok és a felettes parancsnokok
ezek mellett jogadási joggal is rendelkeznek.
2. „1” vagy „b” jogosultsági szint meghatározása esetén:
Az ügy előadójának, közvetlen munkatársainak, közvetlen beosztottainak és az ő
beosztottaiknak priorálási, betekintési, iratrögzítési joga van. A közvetlen parancsnok
és a felettes parancsnokok ezek mellett jogadási joggal is rendelkeznek. Az ügyhöz
hozzáférő további felhasználóknak csak priorálási joguk van.
3. „2” vagy „c” jogosultsági szint meghatározása esetén:
Az ügy előadójának és közvetlen munkatársainak priorálási, betekintési,
iratrögzítési joga van. A közvetlen parancsnok és a felettes parancsnokok ezek
mellett jogadási joggal is rendelkeznek. Az ügy előadója közvetlen beosztottainak és
azok beosztottainak csak priorálási és betekintési joguk van. Az ügyhöz hozzáférő
további felhasználók csak priorálási joggal rendelkeznek.
4. „3” vagy „d” jogosultsági szint meghatározása esetén:
Az ügy előadójának és közvetlen munkatársainak priorálási, betekintési,
iratrögzítési joga van. A közvetlen parancsnok és a felettes parancsnokok ezek
mellett jogadási joggal is rendelkeznek. Az ügy előadójának közvetlen beosztottai és
azok beosztottai, illetve az ügyhöz hozzáférő további felhasználók csak priorálási
joggal rendelkeznek.
5. „4” vagy „e” (alapértelmezett) jogosultsági szint meghatározása esetén:
Az ügy előadójának priorálási, betekintési, iratrögzítési joga van. A közvetlen
parancsnok és a felettes parancsnokok ezek mellett jogadási joggal is rendelkeznek.
Az ügy előadójának közvetlen munkatársainak priorálási és betekintési joga van. Az
ügy előadójának közvetlen beosztottai és azok beosztottai, illetve az ügyhöz hozzáférő
további felhasználók csak priorálási joggal rendelkeznek.
6. „5” vagy „f” jogosultsági szint meghatározása esetén:
Az ügy előadójának priorálási, betekintési, iratrögzítési joga van. A közvetlen
parancsnok és a felettes parancsnokok ezek mellett jogadási joggal is rendelkeznek.
Az ügy előadóján és felettesein kívül más felhasználónak még priorálási szinten sincs
hozzáférése az ügyhöz.
7. „6” vagy „g” jogosultsági szint meghatározása esetén:
Ugyanazok a jogok illetik meg a felhasználókat, amelyek az „5” vagy „f”
jogosultsági szintnél.
2. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
Robotzsaru rendszerhez tartozó jogosultságok
A) Általános jogosultsági szintek
I. „vezető” szerepkör
1. bűnügyi vezetői jogosultsági szint:
A helyi Robotzsaru rendszerben az érdemi döntési jogosultságok teljes körét
tartalmazó jogosultsági szint, amely lehetővé teszi - a vezetői és irányítói jogkör
gyakorlása során - a jogosult irányítása alá tartozó szerv, illetve szervezeti elem
valamennyi ügyéhez történő hozzáférést, ennek során a vezetői ellenőrzés elvégzését.
A vezetői jogosultsággal rendelkező:
- meghatározza az ügy hozzáférési szintjét,
- ellenőrzi a releváns adatok rögzítését,
- kijavítja vagy kijavíttatja a hibásan rögzített releváns adatokat,
- kezdeményezi az irányítása alá tartozó szerv vagy szervezeti egység állományába
tartozó személyek Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultságainak megadását
és visszavonását,
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- a rendelkezési joga keretén belül jogosult az adott üggyel kapcsolatban
jogosultsággal rendelkező személyek körét és az általuk gyakorolható jogokat
meghatározni,
- rendelkezik a kiadmányozási és elemző jogkörrel,
- elkészíti a szolgálatvezénylést,
- elkészítteti a harcérték nyilvántartást.
A bűnügyi vezető egy felületről az „Elintézendő tevékenységek” menüpontból tud
minden tevékenységet (szignálás, kiadmányozás, feladat-meghatározás, koordinálás)
indítani, ellenőrizni.
2. rendészeti vezetői jogosultsági szint:
A helyi Robotzsaru rendszerben az érdemi döntési jogosultságok teljes körét
tartalmazó jogosultsági szint, amely lehetővé teszi - a vezetői és irányítói jogkör
gyakorlása során - a jogosult irányítása alá tartozó szerv, illetve szervezeti egység
valamennyi ügyéhez történő hozzáférést, ennek során a vezetői ellenőrzés elvégzését.
A vezetői jogosultsággal rendelkező:
- meghatározza az ügy hozzáférési szintjét,
- ellenőrzi a releváns adatok rögzítését,
- kijavítja, vagy kijavíttatja a hibásan rögzített releváns adatokat,
- kezdeményezi az irányítása alá tartozó szerv, vagy szervezeti egység állományába
tartozó személyek Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultságainak megadását
és visszavonását,
- a rendelkezési joga keretén belül jogosult az adott üggyel kapcsolatban
jogosultsággal rendelkező személyek körét és az általuk gyakorolható jogokat
meghatározni,
- rendelkezik a kiadmányozási és elemző jogkörrel,
- elkészíti a szolgálatvezénylést,
- elkészítteti a harcérték nyilvántartást.
A rendészeti vezető egy felületről az „Elintézendő tevékenységek” menüpontból tud
minden tevékenységet (szignálás, kiadmányozás, feladat-meghatározás, koordinálás)
indítani, ellenőrizni.
II. „adminiszt” szerepkör
3. adminisztrátori jogosultsági szint:
Önálló érdemi döntési jogosultsággal nem rendelkező személy által betöltött
szerepkör, jogosultjának a Robotzsaru rendszerben feladata a vezetői jogosultsággal
rendelkező személy döntéseinek gyakorlati végrehajtáshoz kapcsolódó adminisztratív
tevékenység végzése, határidők figyelése. Érkeztetés, postabontás, iktatás, revízió,
értékelő lap készítése tevékenységi körben lát el feladatokat, a jelenléttel kapcsolatos
kimutatásokat készít, szignálási, vezetői utasításokat rögzít. Releváns adatok
módosítására vagy törlésére nem jogosult.
III. „ügyelőadó” szerepkör
4. ügyelőadói jogosultsági szint:
Nyomozati tevékenységet folytató, illetve közigazgatási hatósági (szabálysértési,
általános, illetve egyéb, az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott ügyfajták
esetében) eljárásban előadóként eljáró személy által betöltött szerepkör, jogosultja a
vezetője által részére kiszignált üggyel kapcsolatos eljárás során keletkezett releváns
adatokat a Robotzsaru rendszerben rögzíti, karbantartja, iratot állít elő, elvégzi a
szükséges priorálásokat.
5. bűnügyi technikusi ügyelőadó:
Feladata az ügyelőadói szerepkörhöz kapcsolódó tevékenység mellett a
gyanúsítottként kihallgatott személyek fényképfelvételének, illetve a helyszíni szemle
során, valamint a büntetőeljárás lefolytatásával kapcsolatban készített egyéb
fényképfelvételeknek a Robotzsaru rendszerben történő rögzítése, priorálások
elvégzése.
6. szabálysértési ügyelőadó:
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Dönt az irat sorsáról, rögzíti az intézkedéseket, létrehozza az adott tevékenységhez
kapcsolódó iratot. A szabálysértési hatóság által tett minden intézkedéshez irat
kapcsolódik és az irat létrehozásával rögzül az intézkedés. Az iratot (így például
határozat, áttétel, felterjesztés, végrehajtás) kötelező a Robotzsaru Neo
szabálysértési moduljában előállítani.
Az ügyintéző rögzíti továbbá a más szervek által hozott elöntéseket (például
bíróság, ügyészség); gondoskodik a közlekedési előéleti pont cselekményhez
rendeléséről, illetve a határozat jogerejének meghatározásával annak továbbításáról.
Statisztikai
adatgyűjtést,
különböző
szempontú
lekérdezéseket
végezhet;
kiadmányozási jogkörrel is rendelkezik.
7. közlekedésrendészeti ügyelőadó:
Dönt az irat sorsáról, rögzíti az intézkedéseket, létrehozza az adott tevékenységhez
kapcsolódó iratot. Statisztikai adatgyűjtést, különböző szempontú lekérdezéseket
végezhet, kiadmányozási jogkörrel is rendelkezik.
8. általános ügyelőadó:
Dönt az irat sorsáról, rögzíti a tevékenységéhez kapcsolódó iratokat, különböző
szempontú kereséseket, lekérdezéseket végezhet.
B) Speciális jogosultsági szintek
IV. „jelenléti” szerepkör
9. jelenléti jogosultsági szint:
A jelenléti jogosultsággal rendelkező személy feladata a szolgálatvezénylés, jelenléti
ívek vezetése, pénzügyi listák nyomtatása.
V. „közbizt” szerepkör
10. közbiztonsági jogosultsági szint:
A Rendőrség közbiztonsági tevékenységével kapcsolatos szerepkör, jogosultjának
feladata az általa végzett igazoltatásokkal kapcsolatos adatok, rendőri jelentések,
személyes szabadságot korlátozó rendőri intézkedések releváns adatainak a
Robotzsaru rendszerben történő rögzítése, a szükséges priorálások elvégzése.
VI. „panasz” szerepkör
11. panaszfelvevő jogosultsági szint:
A panaszfelvevő jogosultjának feladata az ügyfelek panaszainak, bejelentéseinek,
feljelentéseinek Robotzsaru rendszerben történő rögzítése, az ezzel kapcsolatban
szükségessé váló priorálások elvégzése.
VII. „iktató” szerepkör
12. iktatói jogosultsági szint:
a) az általános iktató feladata a Robotzsaru rendszerben - az Iratkezelési Szabályzat
rendelkezései szerint - az iktatás teljes körű vezetése, azaz a Robotzsaru rendszerben
új ügy érkeztetése, folyamatban lévő ügyhöz érkeztetés, továbbított ügyek elküldése,
az ügyek kivezetése, irattározása, selejtezése, nyilvántartások vezetése, illetve a havi
ügyforgalmi statisztikák elkészítése;
b) a bűnügyi iktató feladata a bűnügyekben - az Iratkezelési Szabályzat
rendelkezései szerint - az iktatás teljes körű vezetése, az a) pontban leírtak végzése.
VIII. „osztály-iktatói” szerepkör
13. osztály-iktatói jogosultsági szint:
Az osztály-iktató jogosultság azonos az „iktató” szerepkörénél leírtakkal, de ez a
személy csak a saját szervezetének ügyeivel (érkeztetésekkel) dolgozhat.
IX. „átmeneti irattáros” szerepkör
14. átmeneti irattáros jogosultság szint:
Az átmeneti irattáros jogosultjának feladata az átmeneti irattár kezelése.
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X. „központi irattáros” szerepkör
15. központi irattáros jogosultság szint:
A központi irattáros jogosultjának feladata a központi irattári adatok módosítása,
selejtezési lista elkészítése, felülvizsgálata, selejtezés végrehajtása, a levéltárba
adással kapcsolatos tevékenységek ellátása.
XI. „közpanasz” szerepkör
16. közérdekű panasz jogosultsági szint:
A 105-ös iktató könyvben teszi lehetővé a feldolgozást.
XII. „ügyeletes” szerepkör
17. ügyeletes jogosultsági szint:
Az ügyeletes ezen jogosultsági szint alkalmazásával rögzíti a Robotzsaru
rendszerben az ügyeleti ideje alatt történt eseményeket, azokról ügyeleti naplót
készít, vezeti az ügyeleti nyilvántartásokat, átadja a rendszerben a szolgálatot az őt
követő ügyeletesnek, illetve - amennyiben munkaköri leírása így rendelkezik - felveszi
a bejelentéseket és a feljelentéseket, szükséges esetben bűnügyi iktatószámot ad.
Minden felettes szerv ügyeleti szolgálatának ügyeletesi jogosultsággal rendelkező
munkatársa jogosult az alárendelt szerv ügyeleti szolgálata által rögzített események
ellenőrzésére, melynek keretében azt megtarthatja, módosíthatja, kiegészítheti.
XIII. „technikus” szerepkör
18. technikusi jogosultsági szint:
A technikusi jogosultsággal rendelkező személy feladata az ügyelőadói
szerepkörhöz kapcsolódó tevékenység mellett a gyanúsítottként kihallgatott
személyek fényképfelvételének, illetve a helyszíni szemle során, valamint a
büntetőeljárás lefolytatásával kapcsolatban készített egyéb fényképfelvételeknek a
Robotzsaru rendszerben történő rögzítése.
XIV. „váltás” szerepkör
19. váltásparancsnoki jogosultsági szint:
A váltásparancsnoki jogosultsági szint jogosultjának feladata a szolgálatirányítás
/intézkedések, küldések ellenőrzése/, beszámoltatás, baleseti gócpont-szótár
figyelemmel kísérése.
XV. „naplólekérdező” szerepkör
20. naplóállomány lekérdező jogosultsági szint:
A naplólekérdező jogosultsággal rendelkező személy jogosult a saját szervezetének
naplóállományából lekérdezni, az egyszerűsített lekérdező felület használatával.
XVI. „lekérdező” szerepkör
21. általános lekérdező jogosultsági szint:
Minden felhasználónak rendelkezésre áll a „Keresések” és a „Kapitánysági
jelentésekben keresés” menüpont, a „lekérdező” ezeken túl a felsorolt további
kereséseket, listákat, statisztikákat is futtathatja:
- kapitánysági jelentésekben keresés;
- kiegészítő rendszerekben keresés;
- univerzális statisztika, Bűnügyi statisztika;
- keresések;
- közlekedési statisztika;
- közrendvédelmi statisztika;
- speciális listák; Térképészeti alrendszer;
- speciális statisztika (vámos).
XVII. „napijel” szerepkör
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22. napi jelentés készítés jogosultsági szint:
A napi jelentés készítés jogosultsággal rendelkező személy jogosult a kapitánysági
és főkapitánysági napi jelentés elkészítésére, önálló szerepkör, amely a
„Jelentő-rendszerek” menüben jelenik.
XVIII. „fogda” szerepkör
23. fogda nyilvántartás vezetése jogosultsági szint:
A „fogda” szerepkör jogosultja vezeti a fogda nyilvántartást, önálló szerepkör, mely
a „Jelentő rendszerek” menüben jelenik meg.
XIX. „harcérték” szerepkör
24. harcérték jelentés előállító jogosultsági szint:
A „harcérték” szerepkörrel rendelkező személy jogosult a „harcérték jelentés”
elkészítésére. Önálló szerepkör, amely a „Jelentő-rendszerek” menüben jelenik meg.
XX. „btastatk” szerepkör
25. kapitánysági statisztikus jogosultsági szint:
A „btastatk” szerepkörrel rendelkező személy jogosult az ENYÜBS adatlapok
kapitányság szinten történő kezelésére, az azokkal kapcsolatos adminisztratív
tevékenységek végrehajtására.
XXI. „btstatm” szerepkör
26. megyei statisztikus jogosultsági szint:
A „btstatm” szerepkörrel rendelkező személy jogosult az ENYÜBS adatlapok
területi szintű feldolgozására. A szerepkör jogosultja a nyomozó hatóság azon tagja,
aki a bűnügyi statisztikai adatot az adatkezelő rendszerben kezeli, valamint aki a
nyomozó hatóságnál keletkező bűnügyi statisztikai adatoknak az adatkezelő
rendszerből az adatgyűjtő rendszerbe - így a Belügyminisztérium - felé továbbítja.
XXII. „objfel-rögzítő” szerepkör
27. objektív felelősség alapadatainak rögzítése jogosultsági szint:
Az „objfel-rögzítő” szerepkörrel rendelkező személy jogosult az objektív
felelősséghez tartozó elsőfokú adatok rögzítésére, a szabálysértési adatkérők
tömeges nyomtatására, az objektív felelősség statisztika készítésére, a lista ügyek
átadására, fényképek bemásolására és a fénykép adatbázis ürítésére.
XXIII. „objfel-regió” szerepkör
28. régiós objektív felelősség jogosultsági szint:
Az „objfel-regió” szerepkörrel rendelkező személy jogosult az objektív felelősséghez
kapcsolódó elsőfokú közigazgatási eljárások keretében az adatok, iratok rögzítésére,
ellenőrzésére, az iratok tömeges nyomtatására, a tértivevény, a fellebbezés
visszaérkezésének, a bírság befizetésének regisztrálására, a bírság befizetésének havi
hitelesítésére, az objektív felelősség statisztika, a ki küldött határozatok és a nem
fizetők lista elkészítésére, a lista ügyek átadására, fényképek bemásolására és a
fénykép adatbázis ürítésére.
XXIV. „rendszgazd” szerepkör
29. helyi rendszergazda jogosultsági szint:
A helyi szerveknél szolgálatot teljesítő rendszergazda jogosultsággal rendelkező
személy feladata:
- a meglévő eszközök rendeltetésszerű üzemeltetésével a Robotzsaru rendszer
folyamatos, huszonnégy órás működtetéséhez szükséges feladatok ellátása,
- vezetői utasítás alapján a felhasználói jogosultságok technikai karbantartása,
- vezetői utasítás alapján a helyi naplóállományokból keresések végrehajtása.
30. régiós rendszergazda jogosultsági szint:
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A
Robotzsaru
régiós
központjainál
szolgálatot
teljesítő
rendszergazda
jogosultsággal rendelkező személy feladata:
- a meglévő eszközök rendeltetésszerű üzemeltetésével a Robotzsaru rendszer
folyamatos, huszonnégy órás működtetéséhez szükséges feltételek ellátása,
- a szerverés a szoftverek üzemelésének felügyelete,
- vezetői utasítás alapján a felhasználói jogosultságok technikai karbantartása,
- a napló állományok és a napló archiválások elkészítése és előírásszerű tárolása,
- vezetői utasítás alapján a helyi naplóállományokból keresések végrehajtása,
- az üzemeltetési előírásoknak megfelelően az előírt fájlok időszakos mentésének
elvégzése,
- verzióváltás esetén a verzióváltáshoz kötött időn belül a programmal kapcsolatos
változások átvezetése, a verzióváltás okairól a területi szervek Robotzsaru
munkacsoport vezetői részére tájékoztatás adása.
XXV. „expediáló” szerepkör
31. expediáló jogosultsági szint:
Az expediáló jogosultsággal rendelkező személy feladata az ügyek, alszámok
küldése más szervnek, a postaküldés és expediálás menüpontokkal.
XXVI. „elektronikus-expediáló” szerepkör
32. elektronikus-expediáló jogosultsági szint:
Az elektronikus-expediáló jogosultsággal rendelkező személy feladata az
elektronikus formában meglevő ügyek, alszámok „tanúsított” küldése más szervnek.
XXVII. „postabontó” szerepkör
33. postabontó jogosultsági szint:
A postabontó jogosultsággal rendelkező személy feladata az iratképző szervhez
érkeztetett anyagok kibontása, átadása eljárónak.
XXVIII. „elektronikus-postabontó” szerepkör
34. elektronikus-postabontó jogosultsági szint:
Az elektronikus-postabontó jogosultsággal rendelkező személyfeladata az iratképző
szervhez elektronikus formában érkeztetett anyagok „tanúsított” kibontása, átadása
eljárónak.
XXIX. „érkeztető” szerepkör
35. irat-érkeztető jogosultsági szint:
Az irat-érkeztető jogosultsággal rendelkező személy feladata az iratképző szervhez
érkezett anyagok dokumentált befogadása.
XXX. „kiadmányozó” szerepkör
36. kiadmányozó jogosultsági szint:
A kiadmányozó jogosultsággal rendelkező személy feladata a más iratképző
szervhez küldött anyagok „tanúsított” kiadmányozása.
XXXI. „szignáló” szerepkör
37. szignáló jogosultsági szint:
A szignáló jogosultsággal rendelkező személy feladata az ügyekkel kapcsolatos
szignálási tevékenységek „tanúsított” végrehajtása.
XXXII. „aláíró” szerepkör
38. aláíró jogosultsági szint:
Az aláírói jogosultsággal rendelkező személy a kiadmányozáson túl jogosult másik
aláíró rögzítésére.
XXXIII. „szabálysértés” szerepkör

18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás - a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és Netjogtár
elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem
Hatály: közlönyállapot (2011.IX.23.)
20. oldal

39. szabálysértési jogosultsági szint:
Ez egy csoport-szerepkör. Csak az a személy tud a szabálysértési szakterületen
iratot előállítani, iratot küldeni, bármilyen iratot szabálysértési számra, alszámra
iktatni, szabálysértési ügyre rákeresni, aki ennek a csoportnak a tagja.
XXXIV. „ügypostázó” szerepkör
Az ügypostázó szerepkörrel rendelkező személy jogosult a Robotzsaru NEO
rendszerben ügyet, iratot küldeni, ügyküldés esetén opcionálisan ügylezáró
jogosultságot is gyakorolhat.
XXXV. „objpénzügy-orfk” szerepkör
Kirótt és befolyt objektív felelősséges ügyek bírságának nyomon követése
érdekében létrehozott, országos számlára történő könyvelést biztosító könyvelői
modul.
XXXVI. „objpénzügy-régió szerepkör
Kirótt és befolyt objektív felelősséges ügyek bírságának nyomon követése
érdekében létrehozott, régiós számlára történő könyvelést biztosító könyvelői modul.
XXXVII. „supervisor” szerepkör
A Robotzsaru rendszer fejlesztését végző személy részére adható jogosultság,
jogosultja a fejlesztési tevékenyégen túl hibafeltárási, hibaelhárítási feladatokat is
végez.
XXXVIII. „beléptető” szerepkör
A felügyelt objektumba belépő alkalmazottak és vendégek be- és kilépésének
regisztrálására szolgáló felhasználói jogosultság.
XXXIX. „pénzügyi hitelesítő” szerepkör
Szolgálatvezénylés (jelenléti ív) főmenüben minden hónap elején nyíló havi zárások,
listák.
XL. „szabsle kérdező” szerepkör
Szabálysértési keresések, listák
Nyilvántartás

menü

almenüje:

Központi

Szabálysértési

XLI. „kaptbelept” szerepkör
Beléptető rendszer, objektumokba való be/ki léptetés.
XLII. „pénzügy” szerepkör
Pénzügyi modul, átutalással és csekkel érkezett bevételek ügyekhez párosítása.
XLIII. „mk_jelentő_kaps” szerepkör
Magyar Államkincstár töltő rendszer rendőrkapitánysági szint.
XLIV. „mk_jelentő_megye” szerepkör
Magyar Államkincstár töltő rendszer megyei szint.
XLV. „mk_jelentő_gei” szerepkör
Magyar Államkincstár töltő rendszer GEI szint.
XLVI. „lekérdező-külső” szerepkör
A rendőrség számára külsős szervek dolgozói számára adott lekérdezési szerep.
XLVII. „ruházati-előadó” szerepkör
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XLVIII. „ruházati-vezető” szerepkör
A ruházati modulon belül a saját megyéjéhez van hozzáférése.
XLIX. „határrendész” szerepkör
„Rendészeti, határrendészeti tevékenységek” ellátása.
L. „anyagi-felelős” szerepkör
A „cafeteria rögzítő” főmenün belül a „szervezeti szintű adatrögzítés” menüpontban
látja el a feladatát, a hozzátartozó dolgozók cafeteria igénylését hitelesíti. A „Magyar
Államkincstár töltő rendszer” főmenüjén belül elhelyezkedő „cafeteria bevételek
regisztrálása” menüponton belül dolgozhat.
LI. „ellenőrz” szerepkör
A „vezetői tevékenységek” főmenüben található
dokumentálása” menüponton belül van jogosultsága.

„vezetői

tevékenységek

LII. „vedelmifel” szerepkör
A védelmi felelős számára az „Ügyeleti modul” menün belül egyetlen menüponthoz
a „Harcérték-bekérés/jelentés” elindításához biztosít jogosultságot. A védelmi felelős
(és a rendszergazda) jogosult csak karbantartani a címkörzeteket.
LIII. „mappa_karbantartó” szerepkör
A Feladat végrehajtás, koordináció főmenüben a Dokumentum/Feladat rendszerező
modulon belül biztosítja, hogy a szerepkörrel rendelkező felhasználó mappákat
(dossziékat) hozzon létre.
LIV. „dokumentum_felrakó” szerepkör
A Feladat végrehajtás, koordináció főmenüben a Dokumentum/Feladat rendszerező
menüben biztosítja, hogy a szerepkörrel rendelkező felhasználó a létrehozott
mappákba(dossziékba) ügyirat - irat - példány típusú objektumokat helyezzen el,
feladatokat hozzon létre.
C) Kapcsolt jogosultsági szintek
I. Elemző-értékelő jogosultsági szint:
Az elemző-értékelő jogosultsággal rendelkező személy az adott Robotzsaru
rendszert működtető rendőri szerv vezetőjének döntése alapján meghatározott
ügykörben visszavonásig érvényes jogosultsággal rendelkezik az érintett helyi
Robotzsaru rendszerben - az elemző-értékelő munkakörbe tartozó tevékenység
végzése érdekében - a folyamatban lévő, illetve a feldolgozott eljárások adataiba
történő betekintésre.
II. Ellenőrző jogosultsági szint:
Az ellenőrző jogosultsággal rendelkező személy - a szakmai irányítás keretében
végzett, illetve az ellenőrzési szakszolgálat által folytatott ellenőrzési tevékenység
ellátása érdekében - az adott Robotzsaru rendszert működtető rendőri szerv
vezetőjének döntése alapján, a munkaköre és az ellenőrzés jellege alapul vételével
meghatározott ügykörben határozott, vagy határozatlan idejű betekintési joggal
rendelkezik az érintett helyi Robotzsaru rendszerben.
III. Forrónyomos jogosultsági szint:
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A forrónyomos jogosultsággal rendelkező személy a vezető döntése alapján a
forrónyomos szolgálat ellátásához szükséges irat-előállítási és priorálási jogokkal
rendelkezik.
D) Kivételes jogosultságok
A Robotzsaru rendszerben az előbbieken túlmenően egyedi módon is
meghatározhatók jogosultságok. Az egyedi módon meghatározható jogosultságoknak
két fajtája a jogöröklés útján megkapott jogosultság, valamint a kivételként
beállítható ügy-jogosultság.
- A jogöröklés funkcióval a felhasználó állománytáblában elfoglalt helyét lehet
örökíteni egy másik felhasználó részére. E funkcióval a felhasználó az egyes
ügyekben gyakorolt jogkörét helyettesítés időtartamára, vagy folyamatos
nyomozócsoportos együttműködés érdekében átruházza a kijelölt személy részére.
Bármely felhasználó esetén jogöröklés beállítására a rendszergazda, valamint saját
jogkörének átadását a felhasználó is kezdeményezheti. A jogöröklés mindig időhöz
kötött.
- Kivételként beállítható ügy-jogosultságok: az ügy előadójának közvetlen felettese
vagy annak elöljárója a felsorolt jogosultsági szinteken túlmenően az ügyben
kivételként is felruházhat Robotzsaru rendszerbeli felhasználókat jogosultsággal.
Ezen funkció használatával határozható meg a priorálási, betekintési, iratrögzítési és
jogadási jogosultság, tekintettel arra, hogy az egyedileg meghatározott jogosultsági
szint nem fed le minden olyan lehetséges esetet, amelynek alkalmazása a
gyakorlatban indokolt lehet.
3. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
A Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultságkérő lap
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4. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
A Netzsaru országos digitális, bűnügyi, bűnüldözési irattárhoz kapcsolódó
jogosultság engedélyező lap
Szervezet:
Név, rendfokozat, beosztás:
Robotzsaru azonosító:
Születési hely, idő:

BM telefon:
Oktatás helye, ideje:

Engedélyezés célja: *

Jogosultság engedélyezése

Jogosultság
Jogosultság
módosítása
visszavonása

Jogosultság: *
Lekérdezés az összes ügybe
Lekérdezés és betekintés az összes ügybe
Lekérdezés és betekintés a
.............................................................. ügyeibe* *
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Lekérdezés és betekintés a............................................. ........ számú
ügyébe***
Betekintés az összes ügyeleti naplóba
Jogosultság időtartama:

Visszavonásig!

Határozott idejű:
..................................ig

Parancsnoka:

A jogosultság megadását kérő vezető:
Név:
Szervezet, beosztás:

A fent megjelölt jogosultság biztosítását, módosítását, visszavonását engedélyezem:
Dátum:

Vezető aláírása, beosztása:
............................................................
............................................................

* Jelölje „X”-szel az értelmezendő rovatot!
** A szerv megnevezését kell beírni!
*** Az adott ügyszámot (a szerv ENYÜBS kódjával együtt) kell beírni!

5. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
A Robotzsaru rendszer és egyéb informatikai rendszerek kapcsolata
1. A Robotzsaru rendszer adattovábbítási célú kapcsolatai:
a) Kriminalisztikai Archiváló Rendszer (KAR),
b) Automatikus Arcképfelismerő és Azonosító Rendszer (3AR),
c) Körözési Információs Rendszer (HERMON),
d) Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer,
e) Központi Szabálysértési Nyilvántartó Rendszer,
f) Bűnügyi és Rendészeti Biometrikus Adatok Nyilvántartása,
g) Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ felé a szervezett bűnözéssel
összefüggő bűncselekmények vonatkozásában,
h) Központi Bírság Nyilvántartó (Nemzeti Közlekedési Hatóság),
i) Közlekedési előéleti pontot nyilvántartó szerv (KEKKH),
j) Közúti személyi sérüléses közlekedési balesetek (KSH).
2. A Robotzsaru rendszer online módon adatokat kér:
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából,
b) a járműnyilvántartásból,
c) a központi szabálysértési nyilvántartásból, központi okmány nyilvántartóból,
d) a HERMON Körözési Információs Rendszeren keresztül a schengeni információs
(SIS) rendszerből,
e) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Gondnokoltak Elektronikus
Nyilvántartásából,
f) Központi Bírság Nyilvántartótól (Nemzeti Közlekedési Hatóság).
6. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
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A rendőrségi dolgozók személyes adatai a Robotzsaru rendszerben való
rögzítéséhez
Személyes adatok:
- Név:
- Születési idő:
- Neme:
Szolgálatvezényléshez, változó bér kifizetéséhez:
- Rendfokozat:
- Beosztás:
- Tevékenység besorolás:
- Jelvényszám:
- Szolgálati forma:
- Dolgozót megillető pótlékok:
- Szabadság adatok:
- Vezénylési adatok:
- Adószám:
- Tajszám:
Harcérték jelentő modulhoz:
- Lakcím:
- Kiértesítési cím:
- Telefonszám:
- Rendelkezésre állás (otthonából a munkahelyre beérkezési idő):

18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás - a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és Netjogtár
elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem
Hatály: közlönyállapot (2011.IX.23.)
26. oldal

TARTALOMJEGYZÉK
18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás
a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és
elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező
használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem,
valamint a rendszerfejlesztés előírásairól
I. Általános és értelmező rendelkezések
II. A Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultsági
szintek
III. A Robotzsaru rendszer irat- és ügykezelése
Az iratkezelés folyamata
Az irat továbbítása, expediálás, iratok fejlesztése,
releváns adatok rögzítése
Adatszolgáltatás
IV. A Robotzsaru rendszer bűnügyi használata
Bűnügyi ügyvitel és ügyfeldolgozás
Bűnjel-nyilvántartás
Bűnügyi ügyfeldolgozáshoz kapcsolódó ellenőrzési
tevékenységek
Adatkérés, adatközlés, adatszolgáltatás
V. A Robotzsaru rendszer rendészeti használata
A releváns adatok kezelése
A rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó
ellenőrzési kötelezettségek
Adatközlés, adatszolgáltatás
Közrendvédelmi és határrendészeti szolgálati ág
Igazgatásrendészeti szolgálati ág
Közlekedésrendészeti szolgálati ág
Ügyeleti szolgálat
Ellenőrzési szakszolgálat
VI. A Robotzsaru rendszer gazdasági területi
használata
VII. Naplóállomány kezelése, az azokból történő
adatszolgáltatás
VIII. Felelősségi viszonyok, kötelességek
A vezető felelőssége
A Felhasználók kötelessége
A rendszergazdai feladatot ellátók felelőssége
IX. A Robotzsaru rendszer fejlesztése
X. A Robotzsaru rendszer használatához szükséges
ismeretek oktatása
XI. A Robotzsaru rendszer használata, fejlesztése során
irányadó adatvédelmi követelmények
XII. Vegyes és záró rendelkezések
1. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz

1

1
1
2
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
11
12
12
12
13

18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás - a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és Netjogtár
elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem
Hatály: közlönyállapot (2011.IX.23.)
27. oldal

2.

3.

4.

5.

6.

A Robotzsaru rendszerben feldolgozott egyes ügyek
szintjéhez kapcsolódó jogosultságok
meghatározásáról
melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
Robotzsaru rendszerhez tartozó jogosultságok
A) Általános jogosultsági szintek
B) Speciális jogosultsági szintek
C) Kapcsolt jogosultsági szintek
D) Kivételes jogosultságok
melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
A Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó
jogosultságkérő lap
melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
A Netzsaru országos digitális, bűnügyi, bűnüldözési
irattárhoz kapcsolódó jogosultság engedélyező lap
melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
A Robotzsaru rendszer és egyéb informatikai
rendszerek kapcsolata
melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz
A rendőrségi dolgozók személyes adatai a
Robotzsaru rendszerben való rögzítéséhez

13
14
14
14
16
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25

