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Kiemelt  
stratégiai 
cél
a bírósághoz való  
hozzáférés 
egyszerűsítése. 

Ennek megvalósítására  
az Országos Bírósági Hivatal 
informatikai fejlesztések 
keretében biztosítja 

• az elektronikus ügyintézés ügyfélbarát módon 

történő továbbfejlesztését.

• a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás 

akadálymentes működéséhez szükséges 

technikai feltételeket,

Mi a Digitális Bíróság projekt?

hozzáférjenek azon információkhoz, amelyek számukra lényegesek  
a bíróságok eljárásaival, döntéseivel kapcsolatban.
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A PROJEKT CÉLJA, hogy a bíróság ügyfelei: 

SZEMÉLYES  
MEGJELENÉS NÉLKÜL0-24 ÓRÁBAN

ONLINE

GYORSAN

INGYENESEN

hozzáférjenek azon információkhoz, amelyek számukra lényegesek  
a bíróságok eljárásaival, döntéseivel kapcsolatban.
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Projekt során MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK:

Bírósági határozatok 
közzétételének és 
anonimizálásának 

fejlesztése

Bírósági eljárások 
iratainak elektronizálása 

(E-Akta) és a bírósági 
periratok elektronikus 

betekintésének biztosítása

Az elektronikusan 
elérhető közhiteles 

nyilvántartások bírósági 
szakrendszerekkel való 

online összekapcsolása

1.

2.

3.
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1. Bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése

JELENLEG A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEKÉNT

Az Országos Bírósági Hivatal 
a Bírósági Határozatok 

 Gyűjteményét 
valamennyi állampolgár és 

szervezet számára
 ingyenesen 

teszi elérhetővé  
a bíróságok központi  

honlapján.

(www.birosag.hu)

KORSZERŰ, 
JÓL KERESHETŐ, 
EGYSÉGES ELVEK ALAPJÁN FELÉPÜLŐ  

EGYSÉGES folyamatban feltöltött határozatok,  
OPTIMALIZÁLT határozatkereső alkalmazás

bírósági  
határozattár

a keresési 
folyamat 

GYORSABB

a határozatok  
kereshetősége

KÖNNYEBB

a bírósági határozatokhoz való hozzáférés
HATÉKONYABB
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2. Bírósági eljárások iratainak elektronizálása (E-Akta) és a bírósági 
periratok elektronikus betekintésének biztosítása

JELENLEG A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEKÉNT

A bírósági periratokba  
a jogosultsággal rendelkező 

ügyfelek 

• személyes megjelenéssel, 

• papír alapú akta 
megtekintésével, 

• a bíróságok nyitvatartási 
idejében

tekinthetnek be.

 z Az ügyfél iratbetekintési jogának  
gyakorlása lényegesen  
EGYSZERŰSÖDIK, mivel

• személyes megjelenés nélkül, 

• időtől és tértől függetlenül  
(online, 0-24 órában)

 z Az elektronikus iratbetekintési kérelem benyújtása és azok 
ügyfél számára történő elektronikus megküldése nyomán

betekinthet  
az ügy irataiba.

HATÉKONYABB  
hozzáférés  
a bírósági ügyek  
irataihoz

MEGSZŰNIK  
a másolási  

költség

CSÖKKEN a kérelem 
előterjesztéséhez 

szükséges idő
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3. Az elektronikusan elérhető közhiteles nyilvántartások bírósági 
szakrendszerekkel való online összekapcsolása

JELENLEG A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEKÉNT

A bírósági szakrendszereknek  
az elektronikusan elérhető közhiteles 

nyilvántartásokhoz való  
csatlakoztatása   

a bíróság ONLINE 
ADATSZOLGÁLTATÁST kérhet 
a nyilvántartásban szereplő 

adatokról   

minimalizálható az 
ügyféltől bekérendő, az 

ügyintézés megkezdéséhez 
szükséges adatok köre,   

a bírósági eljárások 
gyorsabban 

lezárulhatnak.

A közhiteles  
nyilvántartásokban szereplő,  

a bíróság számára  
releváns adatok  

beszerzése érdekében  
a bíróság végzésben  
keresi meg a feleket.
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