
Jelentős változások a jogalkalmazásban 2018. évben

Elektronikus kapcsolattatás a büntetőeljárásban

2018. január elsejétől a gazdálkodó szervezetek és a felek jogi képviselői

képviselőnek minősül az ügyvéd és az ügyvédi iroda, ha képviselőkén 

alapján, pótmagánvádló jogi képviselőjeként, tanú érdekében eljáró ügyvédként, pátfogó 

ügyvédként, eseti gyámként, illetve eseti gondnokkén vesz részt az eljárásban (Be. 74/C. §)]

elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Az elektronikus kapcsolattartásra köteles büntetőeljárásban résztvevő személy 

minden beadványt, kizárólag elektronikus úton nyújthat be a bírósághoz, a bíróság szintén

elektronikus úton kézbesít a részére (Be. 74/E § (1) bekezdés).

A meghatalmazás alapján eljáró védőnek

beadványa mellékleteként csatolnia kell az elektronikus okiratként rendelkezésre álló, vagy

általa digitalizált meghatalmazást, ha a meghatalmazás rendelkezési nyilvántartásba vételét

még nem jelentették be. (Be. 74/H. §)

2018. január 1. napjától a hatóságok, hivatalok és a bíróság csak elektronikus úton

tarthatják egymással a kapcsolatot, a

kapcsolathiányában - hatálytalan.

A büntetőeljárásban részt vevő ü

azelektronikus kapcsolattartás, azaz esetükben nem kötelező, náluk továbbra is a papír alapú 

kapcsolattartás az általános.

Az elektronikus ügyintézésre nem köteles ügyfelet a bíróság a részére papír a

első kézbesítéssel egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy a továbbiakban vállalhatja az 

elektronikus kapcsolattartást. Amennyiben a büntetőügyben elektronikus kapcsolattartásra 

nem köteles személy vállalja az elektronikus kapcsolattartást, kife

előterjesztenie a bíróság irányába arra vonatkozóan, hogy ő a továbbiakban elektronikus 
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IV.rész

Elektronikus kapcsolattatás a büntetőeljárásban

2018. január elsejétől a gazdálkodó szervezetek és a felek jogi képviselői

minősül az ügyvéd és az ügyvédi iroda, ha képviselőkén 

jogi képviselőjeként, tanú érdekében eljáró ügyvédként, pátfogó 

illetve eseti gondnokkén vesz részt az eljárásban (Be. 74/C. §)]

kötelesek.

kapcsolattartásra köteles büntetőeljárásban résztvevő személy 

beadványt, kizárólag elektronikus úton nyújthat be a bírósághoz, a bíróság szintén

úton kézbesít a részére (Be. 74/E § (1) bekezdés).

A meghatalmazás alapján eljáró védőnek és jogi képviselőnek a bíróságnak benyújtott első 

beadványa mellékleteként csatolnia kell az elektronikus okiratként rendelkezésre álló, vagy

általa digitalizált meghatalmazást, ha a meghatalmazás rendelkezési nyilvántartásba vételét

e. (Be. 74/H. §)

2018. január 1. napjától a hatóságok, hivatalok és a bíróság csak elektronikus úton

egymással a kapcsolatot, a papír alapú kapcsolattartást

hatálytalan.

A büntetőeljárásban részt vevő ügyfelek (természetes személyek számára) csak lehetőség 

azelektronikus kapcsolattartás, azaz esetükben nem kötelező, náluk továbbra is a papír alapú 

Az elektronikus ügyintézésre nem köteles ügyfelet a bíróság a részére papír a

kézbesítéssel egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy a továbbiakban vállalhatja az 

elektronikus kapcsolattartást. Amennyiben a büntetőügyben elektronikus kapcsolattartásra 

nem köteles személy vállalja az elektronikus kapcsolattartást, kifejezett nyilatkozatot kell

bíróság irányába arra vonatkozóan, hogy ő a továbbiakban elektronikus 
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Elektronikus kapcsolattatás a büntetőeljárásban

2018. január elsejétől a gazdálkodó szervezetek és a felek jogi képviselői [jogi

minősül az ügyvéd és az ügyvédi iroda, ha képviselőkén meghatalmazás

jogi képviselőjeként, tanú érdekében eljáró ügyvédként, pátfogó 

illetve eseti gondnokkén vesz részt az eljárásban (Be. 74/C. §)]

kapcsolattartásra köteles büntetőeljárásban résztvevő személy 

beadványt, kizárólag elektronikus úton nyújthat be a bírósághoz, a bíróság szintén

a bíróságnak benyújtott első 

beadványa mellékleteként csatolnia kell az elektronikus okiratként rendelkezésre álló, vagy

általa digitalizált meghatalmazást, ha a meghatalmazás rendelkezési nyilvántartásba vételét

2018. január 1. napjától a hatóságok, hivatalok és a bíróság csak elektronikus úton

papír alapú kapcsolattartást - elektronikus

gyfelek (természetes személyek számára) csak lehetőség 

azelektronikus kapcsolattartás, azaz esetükben nem kötelező, náluk továbbra is a papír alapú 

Az elektronikus ügyintézésre nem köteles ügyfelet a bíróság a részére papír alapon történő 

kézbesítéssel egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy a továbbiakban vállalhatja az 

elektronikus kapcsolattartást. Amennyiben a büntetőügyben elektronikus kapcsolattartásra 

jezett nyilatkozatot kell

bíróság irányába arra vonatkozóan, hogy ő a továbbiakban elektronikus 



úton kívánja az ügyét intézni. Ez esetben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles, de

azt vállaló személy csak elektronikus úton terjeszthet elő beadványt, papír alapú beadványa 

nem hatályos.

Azok a természetes személyek, akik az elektronikus kapcsolattartást választják, később csak 

akkor térhetnek vissza a papír alapú ügyintézésre, ha valószínűsítik,  hogy körülményeikben  

olyan változás következett be, amely mellett az elektronikus ügyintézés aránytalan

terhelt jelentene részükre.

A büntetőeljárásban fogva lévő személy elektronikus ügyintézéshez való joga szünetel a 

fogva tartás időtartama alatt. 

Az elektronikus ügyintézést

- a természetes személyek ügyfélkapun keresztül,

- a hivatalok, hatóságok, bíróság, ügyészség hivatali kapun keresztül,

- a gazdálkodó szervezetek, társas ügyvédi irodák közjegyzők, stb.  cégkapun, egyéni 

ügyvédek választásuk szerint ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül gyakorolhatják.

A bíróság szintén a felsorolt hivatalos, biztonságos elektronikus kapcsolattartásra

szolgáló elérhetőségekre kézbesít, tehát nem az ügyfelek e-mail címére.  

Az ügyfél 300 Mb feletti beadványát adathordozón tudja csak benyújtani.

Az ügyfél az elektronikus irat benyújtásáról három darab visszaigazolást kap:

- amikor a Központi Rendszer az iratot átveszi (KR igazolás), ez lesz az az időpont, 
amikor az ügyfél hatályosan benyújtotta a beadványát,

- amikor az Országos Bírósági Hivatal rendszerébe megérkezik - a
visszaigazolást tájékoztató jellegű -   

- amikor a beadványt a címzett járásbíróság lajstromozza - a visszaigazolás tájékoztató
jellegű .  

Büntetőügyekben az elektronikus kapcsolattartás kötelező rendelkezései a 2018. január 01. 

napját követően elrendelt nyomozásokkal érintett ügyekben érvényesülnek, a folyamatban 

lévő ügyekre az elektronikus kapcsolattartás kötelező jellege nem hat ki. 

Miskolc, 2017. december 12.

Dr. Horváth Dóra

                                                                                             sajtószóvivő 


