Dr. Senyei György Barna elnök úr részére
Országos Bírósági Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 16.
Tárgy: kapcsolattartás és eljárási
cselekmények lefolytatásának módja a
veszélyhelyzet idején
Tisztelt Elnök Úr!
Alulírott dr. Bánáti János, mint a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a veszélyhelyzetben a kapcsolattartás
és az egyes eljárási cselekmények lefolytatásának technikai módja kérdésében az alábbiak miatt
fordulok Önhöz, kérve a bírói kar együttműködését.
1. Eljárási cselekmények távollévők közötti elektronikus úton történő lebonyolítása
A rendkívüli ítélkezési szünet megszűnését követően végét követően a veszélyhelyzet ideje alatt
érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm. rendelet a legfontosabb
eljárásokban előírta, hogy az eljárási cselekményeket vagy tárgyalásokat „elektronikus hírközlő hálózat
vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján” kell megtartani, illetve a
bíróság a nyilatkozatokat „személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján
szerzi be”, büntetőeljárás során pedig az eljárási cselekményen való jelenlétet „telekommunikációs
eszköz útján biztosítja”.
A jogszabályi lehetőségek ellenére jelenleg nem tudjuk, hogy a bíróságok ténylegesen miként fogják
tudni mindezt biztosítani az ügyvédek számára, és a fenti eszközök használatát mennyiben az Országos
Bírósági Hivatal fogja meghatározni, illetve mennyiben marad ezen eszközök kiválasztása az egyes
bíróságok vagy bírák hatáskörében.
Az ügyvédek az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján mára igen
gyakorlottá váltak bizonyos videokonferencia és távazonosítási eszközök használatában azonban az
egyes eszközök használatában jelentős eltérések vannak, és szeretnénk a kollégákat lehetőség szerint
felkészíteni a várható újabb kihívásokra.
A 2019. évben befejezett bírósági távmeghallgatási rendszer (VIKI) tudomásunk szerint csak
meghatározott, 72 bírósági végpontról, kötött helyszínekről vehető igénybe, így a Korm. rendeleti célra
nem alkalmazható az ügyvédek által. A VIKI rendszerben ilyen képességek kialakítása feltételezzük,
hogy fejlesztést fog igényelni, amelynek befejezéséig az ügyvédi részvétel nem lenne biztosítható.
A fenti aggodalmainkra tekintettel szeretnénk kérni szíves együttműködésüket abban, hogy minél
korábbi fázisban szíveskedjék az ezzel kapcsolatos tervezési folyamatokba bevonni a Magyar Ügyvédi
Kamarát. Mi készséggel megosztjuk Önökkel az azzal kapcsolatos információinkat, tapasztalatainkat,
hogy az ügyvédeknek milyen eszközök használatában van már tapasztalatuk, illetve milyen eszközök
használata tudná a leghatékonyabb módon és leghamarabb biztosítani az ügyvédi részvételt. Ha az
segítséget jelent, szívesen megosztjuk Önökkel más országokban társkamaráink e téren szerzett
tapasztalatait is.

2. Kapcsolattartás a veszélyhelyzet idején
Személyes egyeztetésünkre hivatkozással kérem, hogy a 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
szellemiségével és közös álláspontunkkal is összhangban kérem, hogy segítse a bírósági hatáskörbe
tartozó eljárásokban az alábbiak szem előtt tartását.
A jelen veszélyhelyzetben az emberi kontaktusok számának a mérséklése kulcsfontosságú úgy a járvány
terjedésének a megelőzése, mint a forgalom biztonságának a biztosítása szempontjából. Ha azonban a
papír alapú kapcsolattartás nem mellőzhető, akkor is biztosítani kell a címzettek védelmét a fertőzéstől.
A bíróságok és más közhatalmi szervek – tekintettel arra, hogy az új típusú koronavírus a papíron akár
négy-öt napig kimutatható – a hozzájuk papír alapon beérkező iratokat hét napig úgynevezett
„iratkarantén”-ba helyezik, azaz elzárják és ez idő alatt azokkal – helyesen – lényegében nem
foglalkoznak.
Ez a probléma ugyanakkor ugyanúgy fennáll a nem közhatalmi címzettek számára is azzal, hogy
számukra még kevésbé állnak fenn a probléma kezeléséhez szükséges infrastrukturális feltételek.
Kérjük ezért, hogy a bíróságok amennyiben az lehetséges a jogi képviselőkkel és az eljárás egyéb
résztvevőivel is elektronikus úton tartsák a kapcsolatot, olyan ügyekben is, ahol ez nem feltétlenül
kötelező, illetve ennek a lehetőségéről tájékoztassák az eljárás résztvevőit.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben a veszélyhelyzet időszaka alatt valamely határozatot mégis papír
alapon kell kézbesíteni az eljárás résztvevői számára, úgy a jogszabályok adta keretek között harminc,
kivételesen sürgős esetben pedig tizenöt napnál rövidebb határidőt ilyen határozatban ne állapítsanak
meg.

A fenti kérdésekkel kapcsolatban a Magyar Ügyvédi Kamara részéről kapcsolattartóként kamaránk
informatikai megbízottját, dr. Gróf Krisztiánt jelölöm ki. Szeretnénk kérni, hogy az Elnök Úr által
kijelölt kapcsolattartója, feltételezzük, hogy az Elektronikus Eljárások Főosztálya e tárgyban fogadja
közvetlenül a Magyar Ügyvédi Kamara informatikai megbízottjának kapcsolatfelvételét.
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