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IRATTÁRI TERV  a 2007.december 31-ig érvényben lévő Iratkezelési Szabályzat alapján 

Tételsz  Megőrzési idő Levéltárba adás ideje 

 I. Vezetési ügyek   

1. Szervezeti egységek létesítése, bővítése, átszervezése, megszüntetése,alapító okiratok, főiskola emblémája Nem selejtezhető 15 év 

2. 
Az intézmény, a tanszékek és más szervezeti egységek vezetőinek megbízásával és felmentésével. 

Feladatkörök meghatározásával kapcsolatos iratok 
Nem selejtezhető 15 év 

3. Bizottságok szervezése és működésük. Nem selejtezhető 15 év 

4. Állások szervezése és megszüntetése,egységvezetők megbízása és felmentése,létszámigények Nem selejtezhető 50 év 

5. Szervezeti reform, belső szabályzatok ,oktatási törvény, kollektív szerződés, Ifjúsági Parlament 50 év -- 

6. 
Minisztériummal, Akadémiával, belföldi felsőoktatási intézményekkel és más jogi személyekkel való 

együttműködés. 
Nem selejtezhető 15 év 

7. Statisztika (személyzeti, kutatói, hallgatói, létszám és bér, stb.) Nem selejtezhető 15 év 

8. Munkatervek és jelentések az elvégzett munkáról, szervezeti egységek beszámolói. Nem selejtezhető 15 év 

9. Az intézmény ünnepi és rendes közgyűlései, évfordulói, jelképrendszer Nem selejtezhető 15 év 

10. 
A főiskolai tanács, a rektori tanács, a karok tanácsainak és a főiskola egyéb testületeinek ülései,tanácstagok 

választása, az ezekről készült jegyzőkönyvek, hozott határozatok, döntések 
Nem selejtezhető 15 év 

11. 

Szakszervezet, HÖK, Közalkalmazotti Tanács és más társadalmi szervezetek ügyei, működésével 
kapcsolatos elvi iratok 

Nem selejtezhető 15 év 

Operatív iratok 5 év -- 

12. Kitüntetések és címek adományozása Nem selejtezhető 15 év 



13. Alapítványok, alapító levelek Nem selejtezhető 15 év 

14. 
Kitüntetések diplomák nyújtása Nem selejtezhető 15 év 

Szervezéssel kapcsolatos adminisztratív ügyek 5 év -- 

15. 
A főiskola vezetőinek és oktatóinak közéleti tevékenysége (önkormányzati tevékenység, védnökségre felkérés 

stb.) 
Nem selejtezhető 15 év 

16. Érettségi elnökök kijelölése, érettségi vizsgák 5 év -- 

17. A BDF történetére vonatkozó iratok (sajtófigyelés) Nem selejtezhető 15 év 

18. Jubileumi emlékiratok (díszoklevelek nyugdíjas pedagógusoknak) Nem selejtezhető 15 év 

19. Felügyeleti revíziók Nem selejtezhető 15 év 

20. Belső ellenőr (jegyzőkönyvek elemzése, stb.) Nem selejtezhető 15 év 

21. Állami Számvevőszék, Kormány Ellenőrzési Iroda vizsgálati és egyéb iratanyagai Nem selejtezhető 15 év 

22. Hivatal átadás-átvételi jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 15 év 

23. Oktatói terhelések Nem selejtezhető 15 év 

 II. Az oktatók, tudományos kutatók, alkalmazottak,szerződéses és egyéb dolgozók ügyei   

24. 

Munkaviszony-közalkalmazotti jogviszony-
létesítése,megszüntetése,kinevezések,előléptetések,nyugdíjazások,szolgálat hosszabbítás,szolgálati idő 

beszámítása,álláspályázatok,munkaköri leírások,bérrel,jutalmazással kapcsolatos 
személyi anyagai. 

50 év -- 

25. Közalkalmazotti jogviszony melletti munkavégzés(áthelyezések,részmunkaidő,helyettesítés, stb.) 50 év -- 

26. Bérek, besorolások,pótlékok megállapítása 50 év -- 

27. Megbízási szerződések, megbízások engedélyezése 10 év -- 

28. Fizetésnélküli és egyéb szabadságok engedélyezése,táppénz, munkába állás 50 év -- 



29. Jutalmazások,megbízások,tiszteletdíjak, jubileumi jutalom, törzsgárda 50 év -- 

30. 

Fegyelmi ügyek,kártérítések elvi iratai 20 év -- 

Fegyelmi ügyek,kártérítésekhez tartozó operatív ügyek(feljelentés,fizetési felszólítás,végrehajtási 
ügyek,kárbejelentése, biztosítás, stb.) 

5 év -- 

31. Munkáltatói kölcsön (lakásvásárlás tám.) 30 év -- 

32. Katonai meghagyás és polgári védelem ügyei 20 év -- 

33. Saját oktatók külföldi munkavégzése 50 év -- 

34. Külföldi oktatók, kutatók alkalmazása, lektorok ügyei 50 év -- 

35. Oktatók minősítése 50 év -- 

36. Munkaügyi Bírósági ügyek 10 év -- 

37. Munkaidő szabályozás, munkarend 10 év -- 

38. Továbbtanulás, nyelvtanulás, képzés elvi iratai Nem selejtezhető 15 év 

 Továbbtanulás,nyelvtanulás,képzés operatív ügyei(tanfolyamokon való részvétel,távollét engedélyezése, stb.) 5 év -- 

39. Óraadói megbízások, külső előadók óradíjai 5 év -- 

40. Külföldi utak, bel-és külföldi tudományos ösztöndíjak elvi iratai Nem selejtezhető 15 év 

41. Hagyatéki, ajándékozási és letéti ügyek Nem selejtezhető 15 év 

42. Temetési ügyek 5 év -- 

 Temetési ügyek, a BDF saját halottjai, emlékbeszédek Nem selejtezhető 15 év 

43. Létszámgazdálkodással kapcsolatos iratok Nem selejtezhető 15 év 

44. Távolléti és munkába állási jelentés 5 év -- 

45. Lakásbérleti jogviszony Nem selejtezhető 15 év 



46. Vendégszobák Nem selejtezhető 15 év 

47-50-ig fenntartva   

 III. A tudományos munkával kapcsolatos iratok   

    

51. Tudományos kutatási tervek, fejlesztések, beszámolók, pályázatok, megbízások FEFA, OTKA, OTDK Nem selejtezhető 15 év 

52. 

Tudományos ülésszakok, belföldi konferenciák szervezésének elvi iratai Nem selejtezhető 15 év 

Tudományos ülésszakok, belföldi konferenciák szervezésének adminisztratív ügyei (szervezéssel kapcsolatos 
levelezés, meghívók, stb.) 

5 év -- 

53. Kutatócsoportok, társulások (MTA, MM, stb.) együttműködési megállapodásai Nem selejtezhető 15 év 

54. Találmányok, szabadalmak, újítások Nem selejtezhető 15 év 

55-60-ig fenntartva   

 IV. Tudományos fokozatok   

    

61. 
Tudományos fokozatokkal kapcsolatos ügyek(habilitáció, doktori képzés és PhD fokozatszerzés,akkreditáció, 

TEMPUS stb.) 
Nem selejtezhető 15 év 

62. Kitüntetéses, tiszteletbeli rendes és díszdoktorok avatása, diplomaátadások Nem selejtezhető 15 év 

63. Diplomák kiállítása, másodlatok kiadása Nem selejtezhető -- 

64. Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása, diplomahonosítások Nem selejtezhető -- 

65-70-ig fenntartva   

 V. Oktató-nevelő munka   

    

71. 
Tantervek, tanrendek, tantárgyi programok, szakalapítás, szakindítás, távoktatás, tanulmányi és 

vizsgaszabályzatok 
Nem selejtezhető 15 év 



72. 
Oktatási és nevelési ügyekkel foglalkozó értekezletek, tanácskozások, szakkollégiumok jegyzőkönyvei. 

Jelentések oktatási és tanulmányi ügyekben. 
Nem selejtezhető 15 év 

73. 
A tanulmányok elvégzése utáni továbbképzéssel kapcsolatos ügyek(intenzív 

tanfolyam,nyelvvizsga,posztgraduális képzés, nyelvszakos tanárok átképzése, stb.) 
20 év -- 

74. 
Tankönyvek,jegyzetek,oktatási segédletek (filmek, iskola TV,számítógépek, stb.)használatra kiadott 

jegyzékek, készítésükre vonatkozó megbízások, stb.) 
Nem selejtezhető 15 év 

75. 

Vizsgák és államvizsgák lebonyolításának elvi iratai, jegyzőkönyvei, jelentései Nem selejtezhető 15 év 

Operatív ügyek (vizsgára jelentkezések,időbeosztás,helykijelölés,vizsgabizottsági tagok,elnökök 
kijelölése,értesítések stb.) 

5 év -- 

76. Patrónusok, szeniorok működése Nem selejtezhető 15 év 

77. Tanszéki óraterhelés Nem selejtezhető -- 

78. Órarendek, konzultációs beosztások 10 év -- 

79. Gyakorló iskola ügye Nem selejtezhető 15 év 

80. Vezetőtanári, külső szakfelügyelői,szaktanácsadói megbízások (évfolyam felelősi,tanulócsoport vezetői, stb.) 10 év -- 

81. Jelentések, oktatási és tanulmányi ügyekben Nem selejtezhető 15 év 

82-84-ig fenntartva   

    

 VI. Könyvtár és kiadványi ügyek   

    

85. Az intézmény könyvtárának ügyei, jelentései Nem selejtezhető 15 év 

86. Könyv és folyóirat rendelések 5 év -- 

87. Könyvtári állomány rendezése és megóvása Nem selejtezhető 15 év 

88. Nemzetközi, hazai könyv és kiadványcsere 20 év -- 

89. 
Az állomány időszakos revíziójával kapcsolatos iratanyag:leltározási jegyzőkönyvek,kimutatások,selejtezési 

jegyzőkönyvek, engedélyezések 
Nem selejtezhető -- 



90. Könyv és folyóirat leltárkönyvek Nem selejtezhető -- 

91. Az intézményi kiadványok engedélyezése, szerkesztése, kiadása Nem selejtezhető 15 év 

92. 
Éves kiadványi tervek kivitelezésével összefüggő iratok: megállapodások, gazdasági elszámolások a raktári 

állományról, stb.) 
10 év -- 

93. Kiadványi kéziratok: megjelent kiadványok 5 év -- 

 Kiadványi kéziratok: kiadásra nem került kéziratok (Floppy) Nem selejtezhető -- 

94. A BDF kiadványok egy példánya Nem selejtezhető -- 

95. Más intézményektől érkező kiadványok, tájékoztatók, sajtótermékek 5 év -- 

96. Külföldről érkezett kiadványok, sajtótermékek Nem selejtezhető -- 

    

97-100-ig fenntartva   

    

 VII. Az intézmény külföldi kapcsolatai   

    

101. 
Együttműködési szerződések, megállapodások külországokkal, nagykövetségekkel, külföldi egyetemekkel. 

Nemzetközi kapcsolatokról jelentések. 
Nem selejtezhető 15 év 

102. 
Oktatók és kutatók cseréje. Az oktatók, hallgatók és kutatók külföldi egyetemeken folytatott oktató és kutató 

munkája. Külföldi ösztöndíjak. 
Nem selejtezhető 15 év 

103. 

Külföldi egyetemek, főiskolák oktatóinak és kutatóinak (vendégoktatók) működése az egyetemen. Külföldi 
rektorok kiküldetései ösztöndíjjal 

Nem selejtezhető 15 év 

Külföldi egyetemek, főiskolák oktatóinak és kutatóinak(vendégoktatók) működése az egyetemen. Külföldi 
lektorok kiküldetései saját költségükön 

10 év -- 

104. 
A főiskola oktatóinak és kutatóinak külföldi tanulmányi útjai, kiküldetései ösztöndíjjal Nem selejtezhető 15 év 

A főiskola oktatóinak és kutatóinak külföldi tanulmányi útjai, kiküldetései, saját költségükön. 10 év -- 

105. Nemzetközi konferenciák, szimpóziumok rendezése Magyarországon, a BDF-en. Nem selejtezhető 15 év 



106. Nemzetközi konferenciákra való kiküldetés. Oktatók és hallgatók cserekapcsolata. 20 év -- 

107. Külföldi látogatók (szakemberek, vendégek fogadása, szállásrendelés, stb.) 10 év -- 

108. Külföldi egyesületek tagsága, tagdíjfizetés, külföldi oktatóktól állásajánlatok,munkavállalás Nem selejtezhető 15 év 

109. Az utazások ügyei (jelentkezési lapok, utazási tervek, főiskola anyagi támogatása) 20 év -- 

110. Külföldi utakról készített jelentések Nem selejtezhető 15 év 

111. Külföldön történő publikáláshoz hozzájárulás 10 év -- 

112. Határon túli magyarok ügyei Nem selejtezhető 15 év 

113-115-ig fenntartva   

    

 VIII. Főiskolai hallgatók   

    

116. Hallgatói felvételek általános ügyei 10 év -- 

117. Hallgatók személyi iratgyűjtője 10 év -- 

118. 
Tanulói viszony igazolása, diákigazolvány, hallgatói hiányzások, TB kártyák kiadása, óralátogatás és 

konzultációk alóli felmentés 
5 év -- 

119. Hallgatói törzskönyv és névmutató Nem selejtezhető 50 év 

120. Félévenkénti iratozási lapok, beiratkozás engedély. Hallgatók (levelező) szerződés ügyei 10 év -- 

121. Szakváltozások, szakleadás, szakfelvétel 5 év -- 

122. 
Tagozatváltoztatás (átlépés más szakra, tagozatra, vagy egyetemre:egyéni tanterv szerinti és párhuzamos 

képzés,Stb.) 
5 év -- 

123. Tudományos diákkörök, hallgatói, tudományos pályázatok, országos versenyek, TEMPUS Nem selejtezhető 15 év 

124. Hallgatók évkihagyása (félév halasztás, év vagy félév ismétlés) 10 év -- 



125. Évismétlésre utasítás 10 év -- 

126. Tanulmányok folytatása egy-két évi kihagyás után 10 év -- 

127. Hallgatók kizárása, eltiltása, elbocsátása, eltanácsolása 30 év -- 

128. Hallgatói állományból való törlés saját kérésre, elhalálozás stb. miatt 10 év -- 

129. Vizsgaügyek: spec. koll. gyak. Jegy beszámítás, felmentés vizsgakötelezettség alól, utóvizsga ügyek 10 év -- 

130. Vizsgaeredmény nyilvántartó lapok 10 év -- 

131. Vizsgahalasztások 5 év -- 

132. Szigorlatok és államvizsgák lebonyolításának elvi iratai,jegyzőkönyvei,leckekönyvek,oklevélminta lapok 50 év -- 

133. Szakmai és iskolai gyakorlat alól történ felmentés 10 év -- 

134. Szakmai gyakorlatok 10 év -- 

135. Külföldi szakmai gyakorlatok (részképzés,külföldi csere gyakorlatok,pályázatok részképzésre) 20 év -- 

136. Hallgatók tanulmányi kirándulásai, kül- és belföldi útjai 5 év -- 

137. Külföldre utazókról nyilvántartás 10 év -- 

138. Szakdolgozatok, diplomamunkák (témaválasztás) Nem selejtezhető 50 év 

139. Szakdolgozat leadási határidő módosítás, konzultáció stb. 5 év -- 

140. Jegyzőkönyv diplomaterv megvédéséről. Nem selejtezhető 15 év 

141. Abszolutórium Nem selejtezhető 15 év 

142. Oklevélügyek, oklevél nyilvántartó könyv Nem selejtezhető 50 év 

143. Hallgatói minősítések, jellemzések Nem selejtezhető 15 év 

144. Hallgatói fegyelmi ügyek 10 év -- 

145. Végzős hallgatók elhelyezésével kapcsolatos iratok (pályázat felhívás, pályaválasztás, stb.) 20 év -- 



146. Hallgatók baleset ügyei (jogkövetkezmény nélküliek) 10 év -- 

147. 

Tandíjak megállapítása, nyilvántartásának elvi iratai Nem selejtezhető 15 év 

Tandíjak megállapítása, nyilvántartása,nappali és levelező hallgatók tandíj mentessége, nappali és levelező 
hallgatók tandíja 

10 év -- 

148. Külföldi hallgatók felvételi, ösztöndíj és egyéb ügyei, önköltséges képzésük határon túli magyarok képzése Nem selejtezhető 15 év 

149. Ösztöndíj ügyek 10 év -- 

150. Köztársasági tanulmányi ösztöndíjak Nem selejtezhető 15 év 

151. Hallgatók szociális támogatása, jutalmazása 10 év -- 

152. Menza ügyek,  étkezési hozzájárulás 10 év -- 

153. Jövedelem igazolás, jövedelem kiegészítés 5 év -- 

154. Külön eljárási díjak, vizsgadíjak 10 év -- 

155. Munkavállalási engedélyek 5 év -- 

156. Demonstrátori ügyek 10 év -- 

157. Hallgatói Önkormányzati ügyek Nem selejtezhető 15 év 

158. Hallgatók tanulmányi ügyével kapcsolatos határozatok 10 év -- 

159. Tanévbeosztással, tanévnyitással, tanévzárással kapcsolatos ügyek, oktatási szünetek Nem selejtezhető 15 év 

160-170-ig fenntartva   

    

 IX. Kollégiumi ügyek   

    

171. A kollégiumi bizottság és a kollégiumi közgyűlés határozatai és jegyzőkönyvei Nem selejtezhető 15 év 



172. 
Kollégiumi felvételek elvi iratai Nem selejtezhető 15 év 

Kollégiumi felvételek, kérelmek,fellebbezések (esetenként egy-egy év anyaga mintavételre megtartandó!) 10 év -- 

173. Kollégiumi vezetési ügyek (létszám, térítés díjak megállapítása, stb.) Nem selejtezhető 15 év 

174. Kollégiumi térítés, szállás igénybevétele Nem selejtezhető 15 év 

175-177-ig fenntartva   

 X. Kulturális és sport ügyek   

    

178. 

Kulturális,közművelődési és sportbizottságok elvi iratai Nem selejtezhető 15 év 

Kulturális,közművelődési és sportbizottságok operatív ügyek:kiállítások,rendezvények,évfolyamestek 
szervezése,lebonyolítása, kongresszus 

10 év -- 

179. Az intézmény kulturális együtteseinek és sportköreinek külföldi útja, külföldi együttesek fellépése Nem selejtezhető 15 év 

180. Sportegyesület működése 10 év -- 

181. Kiadói tevékenységgel kapcsolatos ügyek 10 év -- 

182. Propaganda ügyek (sajtó, TV, rádió) Nem selejtezhető 15 év 

183-189-ig fenntartva   

    

 XI. Pénzügyi vonatkozású iratok   

    

190. 

OM által előirányzatok, előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok Nem selejtezhető 15 év 

Költségvetés és azzal kapcsolatos kiegészítő mellékletek, táblázatok Nem selejtezhető 15 év 

Belső gazdálkodási költségvetés- karok, egyéb gazdálkodó egységek költségvetési igénye Nem selejtezhető 15 év 



191. Beszámoló jelentés és azzal kapcsolatos kiegészítő mellékletek Nem selejtezhető 15 év 

192. Beruházások, intézményi felújítások, műszaki gazdasági ügyek Nem selejtezhető 15 év 

193. Központosított közbeszerzések körébe tartozó beruházások, szolgáltatások,beszerzések iratai 10 év -- 

194. Informatika, rendszerfejlesztés, számítógép 20 év -- 

195. Felsőoktatási és egyéb kutatási,fejlesztési pályázatok pénzügyi lebonyolítása Nem selejtezhető -- 

196. Ingatlanok, épületek egyéb ügyei Nem selejtezhető -- 

197. Beruházási keretek, felújítások, műszerek,számítógépek beszerzése, javítása 20 év -- 

198. Külföldről támogatott pályázatok pénzügyi lebonyolítása Nem selejtezhető 15 év 

199. Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, nyilvántartása 50 év -- 

200. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, nyilvántartása 20 év -- 

201. 
Leltározási szabályzatok, ütemterve,leltározás végrehajtást igazoló bizonylatok (leltárfelvételi 

bizonylat,leltározási jegyzőkönyv és mellékletei, leltári összesítők, ügyiratok) 
15 év -- 

202. Munka és védőruhaügyek, nyilvántartások 10 év -- 

203. Elfekvő készletek számbavétele 10 év -- 

204. Magyar Államkincstár, TÁH ügyiratai 10 év -- 

205. Főkönyvi kivonat, előirányzat nyilvántartások 10 év -- 

206. Információs jelentések (pénzforgalmi inf. jelentések, pályázatok elszámolásai, stb.) 10 év -- 

207. Kontrolling 10 év -- 

208. Adóbevallások és adófizetéssel kapcsolatos ügyiratok, bizonylatok 10 év -- 

209. Szakképzési célú támogatások 10 év -- 

210. Anyagkönyvelési naplók és számlalapok, anyag ki és bevételezési bizonylatok 5 év -- 



211. Étkeztetés (iskolai és alkalmazotti) 10 év -- 

212. Tanügyi nyomtatványok, berendezése,irodai szükségletek rendelése,beszerzése,elszámolása 10 év -- 

213. Helyiséggazdálkodási ügyek (helyiségigény,tanterem elosztása, orvosi rendelő kialakítás, stb.) 10 év -- 

214. Különeljárási díjak és költségek elszámolása, iratai (pl. PhD, habilitációs költségek, stb.) 10 év -- 

215. Biztosítással kapcsolatos iratok 15 év -- 

216. Egyéb pénzügyi elszámolások 10 év -- 

217. Külkereskedelmi beszerzések 10 év -- 

218. Valuta és devizaügyeket tárgyaló iratok 20 év -- 

219. Vámügyek 10 év -- 

220. Banki levelezések 10 év -- 

221-230-ig fenntartva   

    

 XII. Gazdasági ügyek   

    

231. 
Anyagbeszerzések, anyagigénylések, fogyóeszközök megrendelése, javítása,karbantartása 

(műszer,irodagép,stb.) 
5 év -- 

232. Vagyongazdálkodás(vagyonkezelés,vagyonnyilvántartás,elidegenítés,hasznosítás, stb.) Nem selejtezhető -- 

233. 
Üzemeltetéssel kapcsolatos iratok (folyamatos szolgáltatási szerződés, eseti szolgáltatási szerződés,lakások 

bérleti szerződése,garázsbérleti szerződés,épületfenntartás,parkosítás,gépkocsi üzemeltetés,biztosítási 
ügyek) 

5 év -- 

234. Rendészeti ügyek 10 év -- 

235. Energiagazdálkodás (víz, gáz, főz, fűtés, áramszolgáltatás) 5 év -- 

236. Telefonszolgáltatás Nem selejtezhető -- 



237. Postaköltségek elszámolása,telefondíjak,fiókbérletek,meghatalmazások hírlap előfizetések, stb. 5 év -- 

238-244-ig fenntartva   

    

 XIII. Munka, bér és TB ügyek   

    

245. Dolgozók munkaviszonnyal, bérrel, jutalmazással kapcsolatos személyi anyagai 50 év -- 

246. Bérkartonok- nem kerül iktatása 50 év -- 

247. Bérjegyzékek, bértablók, túlóra elszámolás – nem kerül iktatása 50 év -- 

248. Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó lapok – nem kerül iktatásra 50 év -- 

249. Járulék lap- nem kerül iktatásra 50 év -- 

250. Táppénzes tasakok – nem kerül iktatásra 50 év -- 

251. 
Levonásokkal kapcsolatos nyilvántartás,táppénz és családi pótlék kifizetése,jutalmazás pénzügyi 

lebonyolítása – nem kerül iktatásra 
50 év -- 

252. Adó, TB bevallások – nem kerül iktatásra 10 év -- 

253. Adóigazolások, nyilatkozatok 5 év -- 

254. Bérfeladások, bérösszesítők, bérstatisztikák (havi, negyedéves)- nem kerül iktatásra 5 év -- 

255. Létszámgazdálkodással kapcsolatos iratok Nem selejtezető 15 év 

256. Távolléti és munkába állási jelentés 5 év -- 

257. Szabadság nyilvántartó lapok (fizetett és fizetés nélküli) nem kerül iktatásra 10 év -- 

258. Szabadságkérelmek, nyilvántartás – nem kerül iktatásra 5 év -- 

259. Családi pótlék folyósításával kapcsolatos ügye, és nyilvántartások – nem kerül iktatásra 10 év -- 



260. GYED,GYES igazolások – nem kerül iktatásra 5 év -- 

261. Egészségre ártalmas munkakörökkel kapcsolatos ügyek, veszélyességi pótlékok Nem selejtezhető 15 év 

262. Munkásellátás (munka-és védőruha biztosítása,étkeztetés,üdültetés, kórházi ápolás, stb.) 5 év -- 

263-265-ig fenntartva   

    

 XIV. Adminisztratív és egyéb ügyek   

    

266. Tűzvédelemmel kapcsolatos levelezés 10 év -- 

267. Munkavédelemmel kapcsolatos ügyek 10 év -- 

268. Baleseti jegyzőkönyvek, statisztika, stb. 10 év -- 

269. Baleseti jegyzőkönyvek, (csonkulás, munkaképtelenség, vagy halál esetén) 50 év -- 

270. Vöröskereszt, ÁNTSZ, stb. ügyei 10 év -- 

271. Hirdetések, meghívók, köszönő levelek 5 év -- 

272. Iktatókönyvek, iratnyilvántartók, névmutatók Nem selejtezhető 50 év 

273. Iratselejtezési, iratátadási jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 50 év 

274. Panaszok, közérdekű bejelentések 5 év -- 

275. Telexek, telefaxok másolati és nyilvántartásai 5 év -- 

276. Látogatások engedélyezése (bent tartózkodási engedélyek, portásbeosztás) 1 év -- 

277. Arcképes igazolványok érvényesítése – nem kerül iktatásra 2 év -- 

278. Ebédjegyigénylés nem kerül iktatásra 1 év -- 

279. Jelenléti ív – nem kerül iktatásra 10 év -- 



280. Üzemorvosi szolgáltatás 5 év -- 

281. Sugárvédelem, sugárzó anyagok tárolása Nem selejtezhető 15 év 

282-284-ig fenntartva   

 

 


