Általános tájékoztató elektronikus kapcsolattartásról
A 2016. július hó 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben a
2015. évi CCXII. törvény alapján a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás kötelező. A
bírósággal történő elektronikus kapcsolattartás jogszabályban meghatározott rend szerint
működő, zárt adattovábbítási rendszer, amely kizárja, hogy az adatokhoz jogosulatlan
személyek hozzáférjenek.
Az elektronikus kapcsolattartás során az azt biztosító rendszer három részből áll:
egyrészről a "központi rendszer" (KR), másrészről a bírósági rendszer, harmadrészről a
bírósággal elektronikusan kommunikáló fél, aki a központi rendszer által meghatározott
feltételekkel kell, hogy kommunikáljon a bírósággal.
A kötelező elektronikus kapcsolattartás kizárólag a polgári eljárásokban, csőd- és
felszámolási eljárásokban, valamint a közigazgatási és munkaügyi perekben kötelező,
valamint kizárólag a peres eljárásokra vonatkozik. Vonatkozik ugyanakkor a közigazgatási
határozat felülvizsgálata iránti perekben, a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott
határozatának megváltoztatása iránti perben, valamint a fizetési meghagyásos eljárásból
ellentmondás folytán perré alakult eljárásban, amennyiben a közigazgatási szerv előtt, a
jegyző előtt, illetőleg a közjegyző előtt az eljárások 2016. július hó 01. napját követően
indultak.
2016. július hó 01. napjától kezdődően elektronikus kapcsolattartásra a jogi képviselő, a
belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, az ügyészség, a közigazgatási szerv,
valamint az a fél köteles, aki a kapcsolattartásnak ezt a módját választotta.
Az elektronikus kapcsolattartás során a 2016. július hó 01. napján és azt követően indult
polgári peres eljárásokban a keresetlevél, továbbá minden egyéb beadvány kizárólag
elektronikusan, az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával,
illetve az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújtható be, és a
bíróság is elektronikusan kézbesít az elektronikusan kommunikáló fél részére. Az ÁNYK a
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html
(3.
oldalon) érhető el.
Az ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival kapcsolatos információk a
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu (5. oldalon) találhatóak, illetőleg az ügyfélkapu
használatával kapcsolatos kérdéseket a 1818-as telefonszámon lehet feltenni. A
gazdálkodó
szervezetek,
valamint
az
elektronikus
kapcsolattartást
választó
magánszemélyek az ÁNYK igénybevételével hozhatják létre az elektronikus kapcsolatot.
Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (ÁVDH) szolgáltatás, valamint a
perkapu
használatával,
működésével
kapcsolatos
információk
a
http://nisz.hu/szolgaltatasok/ekozig vagy /eperkapu oldalon találhatóak. A perkapu
használatával a jogi képviselők kötelesek az elektronikus kapcsolattartásra a bíróságokkal.
Az elektronikus kapcsolattartás megkezdését követően a bírósággal elektronikusan
kommunikáló személyek a bíróság által befogadott (informatikai szempontból megfelelő)

beadványokról, illetve a bíróság által megküldött beadványokról folyamatos értesítést
kapnak. Az elektronikus per során a bíróságoknál az elektronikus irattal megegyező papír
alapú irat is keletkezik.
Azon perben eljáró felek és egyéb személyek akik a Bírósági Ügyvitel Szabályairól szóló
rendelet (Büsz.) alapján betekinthetnek az eljárás irataiba, továbbra is a polgári iroda
ügyfélfogadási idejében papír alapon is megtekinthetik az iratokat, illetve amennyiben az
elektronikus iratba kívánnak betekinteni, a Miskolci Törvényszék területén működő egyes
szervezeti egységek polgári, valamint a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság irodájában
tehetik azt meg.
Az elektronikus kapcsolattartás módjáról az arra köteles személyi körről, a nyomtatványok
letöltésének módjáról, lehetőségéről, részletes tájékoztató olvasható a www.birosag.hu
oldalon található E-PER 2016. alcím alatt, valamint az elektronikus kapcsolattartásra
vonatkozó kérdések az e-ugyintezes@birosag.hu e-mail címen tehetők fel.

