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Témafelvetés indoka
Elektronikus eljárás a kisajátításban – 2021. július 01-től

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 40/G. § módosítása
szerint a kisajátítást kérő, illetve annak képviselője az e törvény
hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban, e hatósági eljárásokban
hozott döntésekkel szemben indított közigazgatási perben, valamint
a kisajátítási terv záradékolására irányuló eljárásban elektronikus
ügyintézésre köteles.

A földmérőknek elektronikusan kell benyújtani valamennyi
munkarészt.
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Az elektronikus aláírás jogi háttere
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szabványok

eIDAS rendelet

E-ügyintézési tv. Pp. 

E-ügyintézési Korm. 
Rend.

Bizalmi szolgáltatási 
BM rend.

Okiratok fajtái:
1. Közokirat
2. Teljes bizonyító 

erejű magánokirat
3. Egyszerű 

magánokirat



Elektronikus aláírás / bélyegző / időbélyegző
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Ki hozza létre?

Természetes személy                     Elektronikus aláírás

Jogi személy                                   Elektronikus bélyegző

Mikor?

Időbélyegző



Elektronikus aláírás / bélyegző joghatása
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Elnevezés Személyes 
azonosítás van?

Minősített aláíró 
eszköz? Joghatás

Fokozott 
biztonságú

Írásbeliség

"meg nem hamisítottság vélelme" -
alkalmas az aláíró azonosítására és 

kizárólag az aláíróhoz köthető

Minősített
tanúsítványon 

alapuló fokozott
biztonságú 

Teljes bizonyító erő 
Magyarországon

Minősített Teljes bizonyító erő az egész EU-
ban



Elektronikus okiratok bizonyító ereje
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Okirat fajtája Hogyan lehet ilyet előállítani? Bizonyító erő
Magánokirat,
aminek „meg

nem hamisított”
voltát

vélelmezni kell

Fokozott biztonságú aláírás/ bélyegző 
használatával hozható létre, „meg nem 

hamisítottság vélelme”.

Feltételezhető, hogy az írta alá, akinek az
elektronikus aláírása azon szerepel, és a

dokumentum az ő jognyilatkozata.

Teljes bizonyító
erejű

magánokirat

1. minősített vagy minősített
tanúsítványon alapuló
fokozott biztonságú

elektronikus aláírás / bélyegző
+ ha jogszabály előírja,

időbélyegző
2. AVDH, „biometrikus” aláírás

Teljes bizonyító erő

Elektronikus
közokirat

Minősített vagy minősített
tanúsítványon alapuló fokozott
biztonságú elektronikus aláírás

/ bélyegző + ha jogszabály
előírja, időbélyegző.

„Kétségbe vonhatatlanul” bizonyítja az
okiratban foglaltakat.



Az e-ügyintézési szolgáltatások 5 szintje
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1. szint - elektronikus információnyújtás. Például a hivatal honlapján lévő tájékoztatás
az ügyintézésről vagy a nyitvatartási időről.

2. szint - egyirányú kapcsolat. Például a hivatali honlapról letölthetőek az ügyintézéshez
szükséges nyomtatványok.

3. szint - kétirányú a kapcsolat. Itt már online és hitelesítve kitölthetőek az űrlapok.
Megtörténik a kitöltés ellenőrzése és a letöltött dokumentumokat azonosítási eljárás mellett
vissza is lehet küldeni elektronikus formában.

4. szint - lehetőség van a teljes ügymenet elektronikus lefolytatására. Beleértve az
egyes pénzügyi tranzakciókat, így például az illeték lerovását is.

5. szint - személyre szabott és sok esetben automatikus e-ügyintézést folytathat az
ügyfél.



Elektronikus ügyintézést biztosító szerv
17. elektronikus ügyintézést biztosító szerv:
a) az államigazgatási szerv,
b) a helyi önkormányzat,
c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására

feljogosított egyéb jogalany,
d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság,
e) az alapvető jogok biztosa,
f) az ügyészség,
g) a közjegyző,
h) a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda,
i) a hegyközségek kivételével a köztestület,
j) a közüzemi szolgáltató,
k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézés biztosítására

kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany, valamint
l) a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az

e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus
Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)-k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany;

8



Az elektronikus ügyintézés módja
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Az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási
cselekményeket és egyéb kötelezettségeket választása szerint
a) - törvény eltérő rendelkezése hiányában valamennyi elektronikus ügyintézést

biztosító szerv tekintetében - egységes, személyre szabott ügyintézési
felületen vagy

b) ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ilyet biztosít, úgy az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak
megfelelő elektronikus úton

teljesítheti.



Az elektronikus ügyintézés

8. § (1) Az ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során
ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait
elektronikus úton megtenni.
(2) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási
cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben
megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy
meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását
kötelezővé teszi.
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Az elektronikus ügyintézés módja

10. § Az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat,
eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket választása szerint
a) - törvény eltérő rendelkezése hiányában valamennyi elektronikus

ügyintézést biztosító szerv tekintetében - egységes, személyre
szabott ügyintézési felületen vagy

b) ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ilyet biztosít, úgy az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv által közzétett
tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton

teljesítheti.
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Kötelező elektronikus ügyintézés
9. § (1) Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy
nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles
valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében
a) az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,
ab) állam,
ac) önkormányzat,
ad) költségvetési szerv,
ae) ügyész,
af) jegyző,
ag) köztestület,
ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság,
valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.
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E-ügyintézési felületek
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1. Magyarország.hu - AVDH
2. Bíróságok, NAV – ÁNYK
3. Cégeljárás – e-Szignó – email
4. Cégeljárás illeték és költségbefizetés - MÁK
5. Közigazgatási hatóságok, végrehajtó – e-Papír
6. Elektronikus fizetési meghagyás – fmh.mokk.hu
7. Jogügyletek biztonsága – JÜB
8. Letétkezelés - eLetét
9. Közigazgatási perindító keresetlevél benyújtása – KIR
10. Webes Ügysegéd
11. Elektronikus egészségügyi Szolgáltatási tér - EESZT Lakossági Portál
12. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - eugyintezes.munka.hu
13. Földhivatal Online
14. Takarnet
15. Budapesti Ügyvédi Kamara – BÜK
16. Magyar Mérnöki Kamara – mmk.hu



AVDH – Azonosításra Visszavezetett 
Dokumentum-Hitelesítés
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AVDH
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AVDH
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AVDH
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E-Szignó
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E-Szignó
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E-Szignó
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E-Szignó

21



E-Szignó
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e-Szignó
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Elektronikus ügyintézés - e-papír
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Összefoglalás
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Az e-ügyintézés előnyei többek között:

• az ügyfélnek kényelmesebb és egyszerűbb,
• az államnak olcsóbb és hatékonyabb,
• az e-szolgáltatások bevezetésével csökken a hatósági ügyintézésre

fordított idő,
• az ügyintézés nem helyhez vagy időhöz kötött, a vállalkozó vagy az

arra kijelölt munkatársa gyakorlatilag bárhonnan és bármikor el
tudja indítani a fontos ügyeket, stb.



Köszönöm a figyelmet!

dr. Mike Krisztina egyéni ügyvéd
www.drmike.hu

ugyved@drmike.hu
70/373-3979

http://www.drmike.hu/
mailto:ugyved@drmike.hu


Békés Megyei Mérnök Kamara – 2020.10.07.
„A 327/2015. Korm. rendelet 2015. november 18-ai hatályba lépésével kezdődött el a geodéziai (átsorolt)
jogosultságokkal rendelkező szakmagyakorlók számára az 5 éves továbbképzési időszak, amely 2020.
november 18-án letelik.

A meghosszabbítás feltételei:
• kitöltött a kérelmező által aláírt formanyomtatvány (mellékelve)
• az 5 éves időszakra vonatkozó továbbképzések igazolása (20 pont)
• az igazgatási szolgáltatási díj (30.000 Ft/jogosultság) befizetését igazoló elismervény (személyesen
fizethető a titkárságon).

A jogszabály előírása szerint a kérelem, csak személyesen, papír alapon nyújtható be a kamara
titkárságán, ügyfélfogadási időben, munkanapon 9:00-11:00 óra között.
A kialakult vírushelyzetre tekintettel kérem, hogy a személyes ügyintézéshez előzetesen telefonon
egyeztetés történjen a titkárság telefonszámán: +36/66/441-448.
A kérelem beadásának határideje: 2020. november 18.

A határidő elmulasztása jogvesztő. Aki nem adja be a kérelmet 2020. november 18-ig, az elveszti a
minősítését és csak új kérelemmel és vizsgával szerezheti meg újra.

Amennyiben további kérdése lenne, kérem keressen az alábbi elérhetőségeken.”
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Békés Megyei Mérnök Kamara – 2020.11.06.
„A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. november 4-én Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A kialakult, rendkívüli helyzetre tekintettel az alábbi intézkedésekről tájékoztatjuk.

A Békés Megyei Mérnöki Kamara 2020. november 09-től (hétfő) elektronikus ügyintézésre áll át
visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig.
Ezalatt az idő alatt a személyes ügyintézés szünetel, a kamara irodája zárva tart, ezért a 66/441-448-as
telefonszámon nincs ügyintézés.

A +36/30/371-6792 telefonszámon minden munkanap 8:00-16:30-ig rendelkezésre állunk.
A kamara hivatalos e-mail címén bmmk@bmmernokikamara.hu folyamatos az ügyintézés.
A Home Office eljárási rend a kamara honlapján megtalálható http://www.bmmernokikamara.hu/ ”
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Budapesti Ügyvédi Kamara
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