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Tisztelt Ügyvéd Úr!

Megkeresését  az  Igazságügyi  Minisztérium  a  Belügyminisztérium  e-közigazgatásokért  való
kormányzati  hatáskörére  tekintettel  tárcánk  részére  továbbította.  Az  elektronikus
kapcsolattartásra vonatkozó észrevételével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom.

Az Országgyűlés a polgári perrendtartás tekintetében az eredetileg 2009-ben kitűzött, 2011-től
alkalmazandó, a gazdálkodó szervezetekre, valamint jogi képviselőkre vonatkozó elektronikus
kapcsolattartási  kötelezettséget  többszöri  halasztás  után  az  egyes  törvényeknek  a  gazdasági
növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló 2015. évi CCXII. törvényben vezette
be, 2016. július 1-jei határidővel. Minderre figyelemmel kijelenthető, hogy a jogi képviselők és
a gazdálkodó szervezetek számára megfelelő idő volt az elektronikus kapcsolattartásra történő
felkészülésre.  A bíróságok  által  alkalmazott  megoldások  (az  ügyvédség  által  szorgalmazott
perkapu  kivételével)  nem  tértek  el  az  adóhatóságok  által  eddig  is  alkalmazott  és  elvárt
kapcsolattartási formáitól. 
 
Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi
CCXXII.  törvény  (E-ügyintézési  tv.)  értelmében  az  elektronikus  ügyintézést  biztosító  szerv
maga köteles az elektronikus ügyintézést biztosító rendszerének kialakítására. Ehhez a Kormány
az E-ügyintézési  tv. 35.  §  (1)  bekezdése  és  a  38.  §  (1)  bekezdése  értelmében  szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat
biztosít. Az e-ügyintézést biztosító szerv ezen szolgáltatások elemei mellett természetesen más,
akár piaci, akár saját fejlesztésű szolgáltatást is használhat, feltéve, ha az megfelel a jogszabályi
követelményeknek és biztosítja az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges feltételeket.

Fontos kihangsúlyozni, hogy az űrlapok tartalmáról az elektronikus ügyintézést biztosító szerv,
jelen  esetben  az  az  Országos  Bírósági  Hivatal  (a  továbbiakban:  OBH)  dönt,  így  azzal
kapcsolatban, hogy az egyes űrlapok milyen tartalmú adatokat követelnek meg (és miért) a peres
felektől  és  jogi  képviselőktől  az OBH elnöke tud nyilatkozni.  A hatalmai  ágak elválasztása
elvének tiszteletben tartására figyelemmel nincs hatásköröm véleményezni  azt sem, hogy az
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egyes  bíróságok  az  Ön  által  benyújtott  elektronikus  dokumentumokat  milyen  jogszabályi
okokból utasították el.
 
Az  E-ügyintézési  tv.  értelmében  a  Kormány  az  ún.  űrlapbenyújtás-támogatási  szolgáltatás
nyújtására köteles, ami nem az űrlapok technológiáját, pusztán azoknak a továbbítási rendszerét
jelenti.. Jelzem, hogy az Országgyűlés döntését követően a rendelkezésre álló rövid időkeretben
az OBH kizárólag az ÁNYK űrlapok használatát látta alkalmazhatónak, így 2016. július 1-jétől
ezen eszközt tudják csak használni az elektronikus ügyintézésre kötelezett belföldi gazdálkodó
szervezet,  valamint  a  jogi  képviselő.  Figyelmébe  ajánlom  azonban  a  több  szerv  által  már
használt e-papírt,  valamint az ezen a technológián alapuló, modern űrlapokat is,  amelyek az
ÁNYK esetében ismert problémák nélkül, kényelmesen, böngészőn keresztül használhatóak.

Az egyes szolgáltatások időszakos problémáival kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

Az  elektronikus  ügyintézéssel  összefüggő  szolgáltatások,  központi  megoldások  kapcsán
beérkező észrevételek, problémák kezelése fontos feladata mind a Szolgáltatóknak, mind az őket
felügyelő  szervezeteknek.  A  NISZ  Nemzeti  Infokommunikációs  Szolgáltató  Zrt.  (NISZ)
folyamatos kapcsolatban áll az elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel, amelyek a NISZ
ügyfélszolgálatán jelzik a jelentkező észlelt problémákat. A Belügyminisztérium célja, hogy a
központi  szolgáltatások,  így  a  Központi  Azonosítási  Ügynök  (KAÜ)  szolgáltatás  is
hibamentesen működjön. Az eddig jelzett hibákat a Szolgáltató minden esetben kivizsgálta és
orvosolta,  melyet  a  BM  folyamatosan  monitoroz.  A  KAÜ  kapcsán  januárban  észlelt
akadályozást szintén elhárították. Amennyiben továbbra is fennáll a probléma, a Szolgáltatók
ügyfélszolgálatai felé jelezni szükséges a hibák pontos leírását és kivizsgálásra fog kerülni. 

A január végén megjelent, több hazai ügyvéd e-mail fiókjának feltöréséről szóló sajtó hírekkel
kapcsolatban a NISZ tájékoztatása szerint "az ügyvédek által korábban igényelt Ügyfélkapu-
regisztrációhoz kapcsolódó adatok (pl. e-mail cím) nem ismertek a KAÜ számára. A KAÜ a
belépés során felhasználónév jelszó párost használ, a belépési folyamat során az e-mail csupán
értesítési  célokat szolgál,  a belépések nem kötődnek hozzá. Így a feltételezett  e-mail  fiókok
elleni támadás nem lehet összefüggésben a KAÜ-s bejelentkezéssel."

Az  elektronikus  kapcsolattartás  kötelezővé  tétele  vonatkozásában  írt  kritikai  megjegyzései
vonatkozásában a következőkre hívom fel a figyelmét:

Az elektronikus kapcsolattartás igazoltan gyorsítja az ügyintézés menetét,  alkalmas az ügyek
könnyebb kezelésére, az űrlaptechnológia pedig lehetővé teszi az adatok gyorsabb feldolgozását,
az  iratok  könnyebb  iktatását,  ennek  megfelelően  az  eljárási  határidők  csökkentését.
Természetesen az átállás minden fél számára szokatlan lehet, azonban a felemás megoldások
(avagy  az  e-kapcsolattartás  csak  választhatóvá  tétele,  mellette  a  papíralapú  kapcsolattartás
fenntartása)  összességében  mind  a  költségek,  mind  a  határidők  esetében  növekedést
eredményeznének. 
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Ahogy  pedig  az  új,  az  ügyvédi  tevékenységről  szóló  2017.  évi  LXXVIII.  törvény 1.  §  (4)
bekezdése  is  kijelenti,  az  ügyvédnek  kötelezettsége  –  az  ügyfelei  érdekében  -  a  szakmai
tudásának akár  önképzés  útján történő fejlesztése,  így az elektronikus  kapcsolattartásra  való
megfelelő felkészültség is az ügyvédi kötelezettségek közé tartozik.

Budapest, 2018. március „   ”.
Üdvözlettel:

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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