
TÁJÉKOZTATÓ SZÁMLÁZÁSI RENDRŐL ÉS AZ ELEKTRONIKUS 
SZÁMLÁK FOGADÁSÁRÓL  

 

  

A Miskolci Törvényszék 2020. július 1. napjától lehetőséget biztosít arra, 

hogy a törvényszék felé számlát kibocsátó adózók a számlákat elektronikus 

formában nyújtsák be a Bírósági Gazdasági Hivatalhoz. Az elektronikus 

számlák fogadása mellett a papír alapú számlák benyújtásának a 

lehetősége is fennmarad. A számlát kibocsátó adózót mind a papír alapú, 

mind az elektronikus számlakibocsátás esetén számlaadat-szolgáltatási 

kötelezettség terheli a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé (Áfa tv. 338. §, 10. 

számú melléklet). 

 

Papír alapú számlák lehetnek a Miskolci Törvényszék nevére és címére 

kiállított kézzel kitöltött számlák (számlatömb) és a gépi, számlázó 

programmal előállított számlák nyomtatott formái. A gépi, számlázó 

programmal előállított elektronikus számlákat – melyen jellemzően szerepel 

az ELEKTRONIKUS SZÁMLA kifejezés, valamint egyéb hivatkozást, utalást 

tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a számla elektronikus számla és kizárólag 

elektronikusan megőrzendő – a törvényszéknek nem áll módjában papír 

alapon befogadni. 

 

Elektronikus úton (e-mail-ben) megküldött számlák lehetnek a Miskolci 

Törvényszék nevére és címére kiállított, elektronikus úton megküldött kézi 

számla szkennelt változata, az elektronikus úton megküldött gépi, számlázó 

programmal előállított számla, az elektronikus úton megküldött gépi, 

számlázó programmal előállított elektronikus számla és a számla 

letöltéséhez szükséges hivatkozás e-mail-ben történő megküldése. Minden 

olyan számla, amely megküldése a bíróságok részére elektronikus úton 

történik, elektronikus számlának minősül. A számlák megőrzésére 

elektronikus formában kerül sor, az archiválási szabályoknak megfelelően.     

 

A Miskolci Törvényszék az elektronikus számlák benyújtásának lehetőségét 

előzetes nyilatkozattételt követően biztosítja. A nyilatkozattételre a 

„Nyilatkozat elektronikus számlakibocsátásról” nyomtatványon kerülhet 

sor. A számlák hitelességének biztosítása érdekében a nyomtatványt a 

Bírósági Gazdasági Hivatalhoz eredeti aláírással ellátva kell benyújtani. 

Abban az esetben, ha az adózó a törvényszékre és több járásbíróságra is 

nyújt be számlát, illetve számlákat, nyilatkozatot tenni csak az első 

elektronikus számla benyújtása előtt szükséges (egyszeri alkalommal) az 

adott járásbírósági vagy törvényszéki gazdasági ügyintézőnél.  

 

Adott járásbíróság, illetve a törvényszék utalványai, végzései alapján 

kiállított számlákat az utalványt, illetve a végzést jegyző járásbíróság vagy 



törvényszék részére kell megküldeni. Fontos, hogy a kibocsátott számlákon 

csak ugyanazon bíróság utalványai, végzései szerepeljenek. Lehetőség van 

arra, hogy egy számlán több, ugyanazon bíróság által kiállított utalvány, 

végzés számlázása történjen, ez esetben a beazonosíthatóság érdekében 

fokozottan ügyelni kell az ügyszámok pontos feltüntetésére. 

 

Az elektronikus számlázási forma igénybevétele nem teremti meg az egyéb, 

eredeti formában benyújtandó iratok (végzés, utalvány, díjjegyzék stb.) 

elektronikus beküldésének lehetőségét. Továbbra is szükséges a számla 

alapjául szolgáló dokumentumok eredeti formában történő továbbítása az 

adott gazdasági ügyintéző részére a pénzügyi rendezés érdekében.  

 

A Miskolci Törvényszék és a törvényszék illetékességi területén működő 

járásbíróságok az elektronikus számlákat az alábbi e-mail címeken 

fogadják: 

 

a számla alapjául szolgáló 

dokumentumot kiállító 
bíróság megnevezése 

elektronikus számlákat 

fogadására szolgáló e-mail cím 

Miskolci Törvényszék szamla_borsod@birosag.hu 

Encsi Járásbíróság szamla_encsijb@birosag.hu 

Kazincbarcikai Járásbíróság szamla_kazincbarcikaijb@birosag.hu 

Mezőkövesdi Járásbíróság szamla_mezokovesdijb@birosag.hu 

Ózdi Járásbíróság szamla_ozdijb@birosag.hu 

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság szamla_satoraljaujhelyijb@birosag.hu 

Szerencsi Járásbíróság szamla_szerencsijb@birosag.hu 

Szikszói Járásbíróság szamla_szikszoijb@birosag.hu 

Tiszaújvárosi Járásbíróság szamla_tiszaujvarosijb@birosag.hu 

 

„Nyilatkozat elektronikus számlakibocsátásról” nyomtatvány ide kattintva 

tölthető le.             

              

A számlázással kapcsolatos kérdéseiket a szamla_borsod@birosag.hu e-

mail címre továbbíthatják, a Miskolci Törvényszék Bírósági Gazdasági 

Hivatalának munkatársai fogadják megkereséseiket. 

   

Miskolc, 2020. október 7. 
 

 
 

dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia 

a Miskolci Törvényszék elnöke 
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