Cégkapu-tájékoztató
(felek - gazdálkodó szervezetek - ügyvédi irodák számára)

Az elektronikus kapcsolattartás 2018. január 1. napjától
módosult rendelkezéseiről
2018. január 1. napjától a bíróság előtti polgári peres és nem peres eljárásban teljes körűvé
vált az elektronikus ügyintézés, a gazdálkodó szervezetek és az ügyvédi irodák – valamint
választásuk szerint az egyéni ügyvédek is – az eddig használt ügyfélkapu, illetőleg
perkapu helyett, mint eredetileg ügyfélkapuval rendelkező szervezetek cégkapu
létesítésére és azon keresztül történő @-kapcsolattartásra kötelesek.
I.
Az ügyfelek számára a perkapu küldési funkciója 2017. december 31. napján szűnt meg,
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló, az Eütv. végrehajtása tárgyában a
bíróság @-eljárására 2018. január 1. napjától irányadó 451/2016. (XII.19.) Korm. számú
rendelet 155. § (11a) bekezdés rendelkezése alapján a bíróság a 2018. január 31. napjáig a
már folyamatban lévő, de 2018. január 01. napját megelőzően indult olyan ügyekben, ahol
a perkapu használatára 2017. december 31. napjáig volt lehetőség – még joghatályosan
kézbesíti elektronikus küldeményeit a korábban közölt perkapura.
II.
2018. január 31. napját követően a perkapu valamennyi funkciója megszűnik, elektronikus
kapcsolattartásra a továbbiakban a bíróság részéről sem használható, az ügyfelek a bíróság
által az idáig perkapujukra küldött üzeneteket a tárhelyről 2018. február 28. napjáig érik
el, ezt követően tárhellyel együtt a perkaput a szolgáltató megszünteti. Ez azzal a
következménnyel jár, hogy mindaddig, amíg a Rendelkezési Nyilvántartás tényleges
kifejlesztése és annak a bíróság integrált informatikai rendszer részeként történő
adatlekérésére vonatkozó fejlesztés nem valósul meg, a jelenlegi eljárásrend az alábbi:
 A perkapuval rendelkező ügyfelek 2018. január 01. napjától perkapujukról
beadványt (még ha ismert is az ügyben kapcsolati kódjuk) küldeni a bíróság
részére nem tudnak.
 2018. január 01. napjától a gazdálkodó szervezetek – ideértve az ügyvédi
irodákat és – amennyiben cégkaput létesítettek – az egyéni ügyvédet is –
elektronikusan, kizárólagosan csak Cégkapuról küldhetnek beadványt a bíróság
részére.
 2018. január 31. napjáig – amennyiben a cégkapu az ügyfél, vagy képviselője
részére nem áll rendelkezésre – a bíróság a korábban közölt kapcsolati kódon a
perkapura kézbesít, 2018. január 31. napját követően pedig a perkapura már
iratot nem küld.
 A perkapu jogosult 2018. február 28. napjáig még a tárhelyen 30 napig őrzött
küldeményeit megtekintheti, azonban 2018. január 01. és február 28. napja
között már arra perkapujáról választ nem tud küldeni (a rendszer blokkolva
van) és 2018. február 28. napját követően a perkapu megszüntetésre kerül.

 A cégkapu kapcsolati kódja – ami alapértelmezettként az „adótörzsszám első
nyolc számjegye #cégkapu” – ugyanúgy, mint a létesítését megelőző eljárásokban,
a bíróság számára nem elérhető.
 Az ügyfélkapuról, avagy perkapuról küldött bejelentés (legyen az P23-as
nyomtatványon egyéb bejelentés a féltől vagy képviselőtől) a Cégkapu létesítésről
és az elérhetőségi címéről még a cégkapun keresztüli kommunikációt a bíróság
részére nem teszi lehetővé.
 A cégkapuról kell a félnek vagy képviselőjének beadványt (ÁNYK) a perben
vagy nem peres eljárásban eljuttatnia a bírósághoz annak érdekében, hogy a
cégkapu aktívvá váljon elektronikus kommunikáció szempontjából (kapcsolati
kód).
 Amennyiben a folyamatban lévő peres és nem peres eljárásban korábban már
perkapuján keresztül kapcsolattartó fél vagy képviselő a cégkapujáról nyújt be
utóiratot a bíróságra, a fél cégkapu- elérhetőségét – mint új kapcsolati kódot – az
ügykezelő irodák már kezelni tudják és a cégkapu címét mint alapértelmezett
kapcsolati kódot állítják be az ügyben.
 Mindaddig amíg ez nem történik meg, a bíróság az egyéb módon (papír alapon,
korábbi perkapuról vagy ügyfélkapuról) benyújtott beadványban megjelölt és
kérelmezett cégkapu címre küldeményt továbbítani nem tud, a cégkapu
aktiválásának hiányában pedig 2018. február 01. napjától kezdődően a korábban
elektronikus úton ügyfélkapuján avagy perkapuján kapcsolatot tartó fél, avagy
képviselő részére papír alapon kézbesít – a cégkapu létesítési kötelezettség
elmaradása eljárásjogi következményeit pedig az elintézésre kijelölt bíró (titkár)
a perrendtartás hatályos rendelkezései szerint értékeli.
Az Országos Bírósági Hivatal a folyamatban lévő ügyekről a felek, illetve képviselőik részére
elektronikus értesítési címükre is felhívást jutatott el annak érdekében, hogy a korábban
perkapun keresztül kapcsolatot tartó ügyfelek a cégkapu-elérhetőségüket cégkapujukról
jelentsék be a bíróságnak. Az OBH a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) a
nyitóoldalon kiemelt közleményként mindezekről felhívást is közzétett.
Valamennyi az elektronikus eljárásokkal kapcsolatos általános és különös tájékoztatás
ugyancsak a www.birosag.hu honlap központi fő oldalán az E-per 2018. menüpont alatt külön
tipizált tájékoztatásokkal, aktív linket tartalmazó leírásokkal is megtalálható.

