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7 Bevezetés 
Alapvető alkotmányos elvárás, egyben a bíróságok kötelezettsége is, hogy munkáját átlátható, 

megismerhető módon végezze. E cél érdekében korszerű technikai megoldásokat fejlesztünk ki a 

projekt keretében, amelyek alkalmazásával tovább erősödhet a bíróságok munkájába vetett 

állampolgári bizalom. 

7.1 Igazgatási panaszok a nap 24 órájában (EKOP 2.1.22) 

Általában a különböző hatóságok „szükséges rosszként” tekintenek a panaszosokra illetve a 

panaszokra. Pedig a legközvetlenebb visszajelzés, a legerősebb állampolgári elégedettség-mérés a 

panaszokon keresztül érkezik a szervezetekhez. Ennek felismeréseként ezzel a fejlesztéssel 

megkönnyítjük az igazgatási panaszok benyújtását. (Tehát nem a büntetőeljárások vagy a polgári 

peres ügyekben benyújtható jogorvoslatokról, hanem kifejezetten a bíróságok működésével 

kapcsolatos panaszokról van szó!). 

A fejlesztés hatására az ügyfelek igazgatási panaszaikat a nap 24 órájában, online felületen is 

benyújthatják. A panasz beadványok hatékony, átlátható feldolgozása által egyszerűsödik a panaszok 

intézése. 

7.2 Online tájékoztatás a várható pertartamról (EKOP 2.1.22) 

Az állampolgárok időnként úgy érzik, hogy a bíróságok lassan dolgoznak, ügyüket indokolatlanul 

húzzák-halasztják. Azért, hogy a társadalom jobb képet kaphasson a valós állapotokról, és a különféle 

ügytípusok várható időtartamáról, egy online szolgáltatást indítunk el, amely segítségével az adott 

bíróságon – a korábbi évek statisztikai tapasztalatai alapján – az állampolgárok megtekinthetik, hogy 

az egyes ügytípusokat a bíróság átlagosan mennyi idő alatt intézi el. Természetesen egy-egy konkrét 

ügy esetében számos olyan tényező léphet fel (például: külföldi felek, több szakértő kirendelésének 

szükségessége stb.), amely befolyásolja a tényleges időtartamot, de az előzetes kalkuláció mégis 

egyfajta támpontot adhat az állampolgároknak, hogy milyen pertartamra számíthatnak. Az 

alkalmazás másik haszna, hogy azokban a polgári peres ügyekben, ahol a felperes több bíróság közül 

választhatja ki, hogy hol indít pert, előzetesen tájékozódva össze tudja hasonlítani az átlagos idő-

szükségletet, ezzel is optimalizálva a per hosszát. 

7.3 Bírósági Tájékoztató Rendszer (EKOP 2.A.2) 

A projekt e céljának megvalósítása során az állampolgárok és képviselőik számára lehetővé tesszük 

azt, hogy – rövid azonosítást követően – az őket érintő ügyadatokat az erre a célra kialakított 

internetes felületen a nap 24 órájában, otthonukból, irodájukból tekinthessék meg és tájékoztatást 

kapjanak arról, hogy az ügyben kitől, milyen iratok érkeztek. 

7.4 Bírósági Figyelmeztető Rendszer (EKOP 2.A.2) 

A projektcél egy olyan elektronikus szolgáltatás biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy az 

állampolgárok és képviselőik – előzetes regisztrációt követően – a folyamatban lévő ügyeikben 

minden olyan jogi eseményről SMS-ben vagy e-mail útján értesítést kapjanak, amelyet az eljárási 
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szabályok nem tiltanak. A projekt eredményeként tehát a bíróság interneten és a telefon segítségével 

is értesíti az ügyfeleket a folyamatban lévő ügyeik előrehaladásáról, így javítva a bírósági eljárások 

eredményességét. 

8 Ügyfélkezelés korszerűsítése 
Az EKOP-2.1.22. projekt célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása érdekében olyan 

informatikai rendszer és portálfelület kialakítása, amelynek segítségével egyfelől a közvélemény 

releváns információhoz juthat a bírói ügyteherelosztás tekintetében, másrészt az állampolgárok és a 

társszervek igazgatási kérdésekben egységes, könnyen kezelhető elektronikus felhasználói kezelői 

felületen keresztül intézhetik ügyeiket.  

Az ügyfelek támogatására és az állampolgári (igazgatási tárgyú) beadványok hatékony, átlátható 

feldolgozásának biztosítására kialakításra kerül egy 7x24 órában elérhető, egységes felhasználói 

felülettel rendelkező, egyszerűen kezelhető internetes portál felületet, amely egyfelől lehetővé teszi 

az elektronikus kétirányú kommunikációt a bíróságok és az ügyfelek között, másfelől biztosítja az 

ügyfelek számára a szükséges információ és egyes iratmásolatok kényelmesebb, online 

elérhetőségét. 

 

Ez a megoldás lehetővé teszi a tértől és időtől független – ügyindítási, kérelem benyújtási és 

adatszolgáltatási funkciókat is magában foglaló – ügyintézést. A portál felület pontos tájékoztatást ad  

a bíróságok ügyfeleket érintő igazgatási tevékenységéről, biztosítja a kapcsolatfelvétel 

lehetőségeinek bemutatását, az egyes Ket. szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatások használatát a bírósági igazgatási ügyintézésben. 

Az EKOP-2.1.22. projekten belül, önálló feladatcsoport az ügyfélkezelés korszerűsítése. Az 

„Országosan konszolidált bírósági igazgatási ügyintézés, tájékoztatás” elnevezésű feladat keretében 

létrejön egy egyszerűen kezelhető internetes portál felület, amely lehetővé teszi az elektronikus 

kétirányú kommunikációt a bíróságok és az ügyfelek között.  
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A projekt eredményeképpen egy új, online szolgáltatás valósul meg az elnökök bírósági igazgatási 

tevékenységébe tartozó igazgatási jellegű panaszok ügyintézésének korszerűsítésével. Az ügyfél 

személyes megjelenés nélkül tudja kezdeményezni a panaszügyet. Az igazgatási jellegű panaszt 

ügyfélkapus azonosítást követően elektronikusan, egy a projekt által kidolgozott ÁNYK 

formanyomtatvány (offline kitöltésű) használatával nyújtja be a portálon keresztül (online). A panaszt 

az eljáró bíróság feldolgozza, majd az ügy eredményeképpen keletkezett iratot postai úton küldi meg 

az ügyfél részére. 

Az ügyfelek elektronikus panaszkezeléssel, mint új szolgáltatással összefüggő elégedettsége mérésre 

kerül. 

8.1 Elektronikus panaszkezelés 

A kifejlesztendő rendszer az alábbi folyamatot támogatja.  

 

 



Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv 

 

 

ASH Szoftverház Kft. - 1117 Budapest, Budafoki út 97. – Tel.: +361 3539790, - Fax: +361 3539791 

E-mail: info@ashszoftverhaz.hu 

 
0 

 

A bíróságok ügyfeleinek egy erre szolgáló publikus portál felületen érik el a szolgáltatást. A 

szolgáltatás igénybe vétele esetén letöltik a „Panasz beadvány” lenevezésű nyomtatványt, amely egy 

szabványos ÁNYK űrlap.  
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A szabványos nyomtatványkitöltő az ügyfelek számára elérhetővé válik a NAV honlapjára mutató link 

segítségével, ahonnan az letölthető. 

Az ügyfél a kifejlesztendő „rendszeren kívül”, vagyis a saját gépén kitöltött és titkosított 

nyomtatványt az ügyfélkapun keresztül (az ügyfél személyes ügyfélkapus azonosítását követően) 

nyújthatja be. Az ügyfélkapun beérkezett elektronikus panasz beadványok továbbításra kerülnek az 

illetékes bíróságokra, ahol az új elnöki iktató rendszerbe kerülnek érkeztetésre.  

Az érkeztetett iratok további kezelése (iktatás, szignálás), ügyintézése a panaszügyintézésre jogosult 

igazgatási vezető által az új elnöki iktató rendszerben történik. 

8.2 Tartalomfejlesztési igények 

A panaszok elektronikusan történő bejelentésére szolgáló publikus portálon az alábbi tartalmi 

elemek szerepelnek: 

• Az elektronikus panaszkezelés általános ügymenet leírásának ismertetése: 

 

- Mi a panasz? 

- Mit kell tartalmaznia egy panaszbejelentésnek? 

- Hogyan terjeszthető elő? 

- Hogyan lehet panaszt elektronikusan előterjeszteni? 

- Hogyan történik a panasz kivizsgálása? 

- Mi történik a vizsgálat befejezésekor? 

- Mikor mellőzhető a panasz vizsgálata? 

- Van-e helye jogorvoslatnak? 

- Érheti-e hátrány a bejelentőt? 
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• Milyen jogszabályok vonatkoznak a panasz bejelentésére? 

 

• GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) 

 

• Ügyfélelégedettség-mérésre vonatkozó tájékoztató és „felhívás”  
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• Eljárási időtartam kalkulátor használatára vonatkozó tájékoztató és „felhívás” 

 

8.3 Ügyfél elégedettség vizsgálat 

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a gyorsabb és igényesebb ügyfélkiszolgálás érdekében lehetővé 

teszi ügyfelei számára azt, hogy a bírósági elnökök igazgatási tevékenységébe tartozó panaszokat 

személyes megjelenés nélkül, elektronikus űrlap használatával terjesszék elő. Ahhoz azonban, hogy 

az OBH ezt az új lehetőséget valóban piaci szemléletű – vagyis az érintetteket ügyfélként kezelő, azok 

elégedettségét szem előtt tartó – módon tudja bevezetni nélkülözhetetlen az ügyfél elégedettség 

vizsgálata. 

A termékek minőségének mérésével ellentétben (melyet megvalósulhat objektíven, például a 

meghibásodások számának vagy a használhatóságuk tartósságának felmérésével), a szolgáltatások 
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minőségének mérése másfajta, és egyes esetekben komplexebb megközelítést igényel, hiszen 

sokszor egészen mást ért minőség alatt a szolgáltató, valamint a szolgáltatás igénybe vevője. Objektív 

mércék hiányában az egyik lehetőség a szolgáltatás minőségének felmérésére az igénybe vevők 

észleléseinek, észrevételeinek felmérése. A fentiek alapján az OBH új panaszbenyújtási rendszerének 

értékelésénél az objektív tényezők helyett az észlelt minőségre kell helyezni a hangsúlyt, melynek 

felméréséhez nélkülözhetetlen az igénybevevők megkérdezése. 

Az OBH által bevezetésre kerülő elektronikus panaszbenyújtási szolgáltatással való elégedettség 

vizsgálatához kidolgozásra került egy olyan módszer, mely a szolgáltatás minőségét, az azzal való 

elégedettséget a Servqual dimenzióin alapulva vizsgálja. Igaz ez akkor is, ha ez a szolgáltatás 

olyannyira sajátos, melyhez illeszkedve jelentős mértékű átalakítás szükséges, azaz egy alapjaiban 

Servqual típusú, de megvalósulásában annál egyszerűbb módszertant kell alkalmazni. A szolgáltatás 

észlelt minőségére és az ezzel kapcsolatos elégedettség mérésére kidolgozott kérdőív összeállítása 

során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

• A kérdőív egyszerű, bárki által könnyen megválaszolható legyen 

• A kérdőív gyorsan kitölthető legyen 

• A kérdőív illeszkedjen a vizsgált szolgáltatás online jellegéhez 

• A kérdőív az elégedettségre fókuszáljon 

A fenti kritériumok figyelembe vételével az alábbi kérdéssorral mérhető az OBH új szolgáltatására 

vonatkozó ügyfél elégedettség: 

1. Elégedett-e Ön azzal, hogy panaszát elektronikus úton is előterjesztheti? 

   igen – nem 

2. Elégedett-e Ön azzal, hogy a beadvány benyújtását elektronikus úton hetente 7x24 

órában megteheti? 

   igen – nem 

3. Kényelmesebb-e az Ön számára, hogy panaszát elektronikusan is benyújthatja? 

  igen – nem  
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4. Érthető-e a panasz általános ügymenetleírása? 

   igen – nem 

5. Érthető-e a panasz elektronikus előterjesztésének  ügymenetleírása? 

   igen – nem 

6. Könnyebben tudja-e panaszát megfogalmazni elektronikus űrlap segítségével, mintha 

azt e-mailben kellene megírnia? 

  igen – nem  

Az adatok elemzése során egyfelől egyéni elégedettségi szintet, másfelől vizsgált dimenziók mentén 

értelmezett elégedettségi szintet lehet felmérni. Egyéni elégedettség meghatározásakor azt az 

ügyfelet tekinthetjük elégedettnek, aki a 6 kérdésből legalább 4-re igennel felelt. A felmérés 

lezárásakor az elégedett válaszadóknak az összes válaszadóhoz viszonyított arányát megvizsgálva 

általánosságban értékelhetjük az OBH által bevezetett rendszere vonatkozó ügyfél elégedettséget. 

Az egyéni elégedettség vizsgálata arra ad választ, hogy milyen arányban voltak elégedettek az 

ügyfelek, emellett a vizsgált 6 dimenzió mentén külön-külön is érdemes elemezni, hogy az új 

rendszer mely hozadékával elégedettek leginkább, és mellyel a legkevésbé. Ezt a kérdést az egyes 

dimenziókra adott „igen” válaszok arányának vizsgálatával válaszolhatjuk meg. Összetettebb elemzés 

esetén azt is megvizsgálhatjuk, hogy van-e összefüggés az egyes kérdések között, azaz kimutatható-e 

együttmozgás a vizsgált dimenziók mentén. 

A kitöltött adatokat adatbázisban szükséges tárolni. A mérési elemzések céljára ezeket az adatokat a 

rendszernek 

• összesíteni szükséges mind SERVQUAL dimenziónként, azaz kérdésenként, mind pedig az 

összesített eredményre vonatkozóan. (Összességében elégedettnek tekinthető ugyanis az az 

ügyfél, aki a 6 kérdésből 4-re igennel válaszolt.) 

• szűrni kell tudnia időintervallumra 
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8.4 Eljárási időtartam kalkulátor 

Az eljárási időtartam kalkulátor célja, hogy segítségével az ügyfél minél egyszerűbben, a „tervezett” 

ügyével kapcsolatos alap információk magadása után, tájékoztatást kaphasson a várható átfutási 

időre vonatkozóan.  

8.5 Eljárási időtartam kalkulátor működése 

Az ügyfél által a kalkulátor inputjaként megadandó, üggyel kapcsolatos alapinformációk többek 

között: 

• az illetékes bíróság 

• az ügy tárgya 

A kalkulátor a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakban alkalmazható segédeszköz 

az ügyfelek számára, ami vagylagos illetékesség esetén konkrét segítség lehet a bíróság 

kiválasztásában. 

Kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbi vagylagos illetékességi okok léteznek: 

• gyermektartásdíj megállapítása iránti per, ahol a lehetséges illetékességek: alperes lakóhelye 

vagy a gyermek lakóhelye; 

• kártérítési per, ahol a lehetséges illetékességek: a károkozás helye vagy a kár 

bekövetkeztének a helye; 

• házassági bontóper, ahol a lehetséges illetékességek: az alperes lakóhelye, vagy a házastársak 

utolsó közös lakóhelye; 

• ingatlan közös tulajdonának megszüntetése iránti per, ahol a lehetséges illetékességek: az 

alperes lakóhelye, vagy az ingatlan fekvési helye; 

A kalkulátor által „kalkulált” értékek a korábbi perek tartama alapján megállapított leterheltség és az 

ügy várható tartamának tájékoztató jellegű, évente frissülő közelítő számításain (mint legjobb 

becslésen) alapszik, hiszen egy per tényleges időtartama függ többek között: 

• a jogszabályváltozásoktól, 

• az új pertípusok bevezetésétől, 

• az új eljárásformák megjelenésétől, 

• a dolgozói létszám változásaitól, stb. 

De a peres eljárás időtartama függhet még 

• az alternatív vitarendezési mód választásától, 

• a peres felek közös kérelmeitől (halasztás, szünetelés), 

• a felek, a meghallgatni kért tanúk számától, 

• a kirendelendő szakértők számától, 

• az alperes nyilatkozataitól (védekezés, viszontkereset, beszámítási kifogás stb.), 

• külföldi kézbesítések szükségességétől, 

• a per félbeszakadásától, stb. 
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Összességében elmondható tehát, hogy az eljárási időtartam kalkulátor egy olyan tervezést segítő 

eszköz, amely a per várható időtartamát mutatja be és nem garantálja, hogy az valóban a tényleges 

időtartam lesz. 
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9 Regisztrációs folyamat 
Regisztrációkor (a portálon a Regisztráció linkre kattintva) az ügyfél az ügyfélkapun keresztüli 
bejelentkezés után, 

 
 
a  BETFR felületén meg kell adja a következő adatokat: név, anyja neve, születési hely és idő 
(természetes azonosítók), melyek ellenőrzésre kerülnek az ügyfélkapuban (viszontazonosítás). 
Később (a viselt név esetleges változása esetén) módosítani kell a nevet a felületen, ügyfélkapun 
keresztüli újbóli viszontazonosítás mellett. (Névváltoztatás esetén az ügyfélkapu felé is jelezni kell a 
változást és csak ez után módosítható a felületen.) 
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A sikeres viszontazonosítást követően a BETFR ügyfél-nyilvántartásában rögzítésre kerülnek az ügyfél 
adatai és az ügyfélkaputól megkapott kapcsolati kód. A későbbi bejelentkezések során az ügyfél 
azonosítása a kapcsolati kód alapján történik. 

A sikeres regisztrációt követően az ügyfél a kérelem jóváhagyásáról értesítést kap. Ha figyelmeztetést 

kért, ettől az időponttól a BETFR rendszer felületén is látja milyen ügyben, milyen elérhetőségre kap 

értesítéseket és szükség szerint egyszerűen módosíthatja is ezeket (ha már nem kell az értesítés, itt 

egy-két kattintással le is tud iratkozni). 

1.1 A jogosultság megszűnése 

Amennyiben a BIR-O rendszerből az alperest/felperest/terheltet/egyéb felet a lajstromiroda törli (pl.  

képviselői jog megszűnik, a meghatalmazás visszavonásra kerül), a változás automatikusan (az 

adatszinkronizációt követően) átvezetésre kerül a BETFR ügyfél nyilvántartásában is, így a rendszer 

letiltja a vonatkozó ügyben az értesítések kiküldését és a betekintést. 

2 Email és SMS értesítő 
A projekt egyik célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása érdekében olyan informatikai 

alkalmazás létrehozása és bevezetése, mely egy elektronikus tájékoztatási és értesítési rendszer 

kialakítása révén a bírósági ügyekben érintettek és képviselőik számára megbízható információt nyújt 

ügyeik állásáról, megtekinthetik az őket érintő ügyek lajstromadatait, másrészt az eljárási 

cselekményekről elektronikus figyelmeztetést kaphatnak. 

A kialakítandó, 7x24 órában üzemelő szolgáltatás megkönnyíti a bírósági ügyintézést azáltal, hogy az 

érintetteknek nem kell a bíróságra utazni, sorban állni annak érdekében, hogy folyamatban lévő 

ügyeikről, eljárási cselekményekről tájékoztatást kapjanak. 

A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztető Rendszer (BETFR) biztosítja az állampolgárok 

és képviselőik számára azt, hogy az őket érintő ügyadatokat az erre a célra kialakított portálrészen a 
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nap 24 órájában, otthonukból, irodájukból megtekintsék és tájékoztatást kapjanak arról, hogy az 

ügyben kitől, milyen iratok érkeztek. 

A BETFR célja továbbá egy olyan elektronikus szolgáltatás biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy az 

állampolgárok és képviselőik a folyamatban lévő ügyeikben minden olyan jogi eseményről SMS-ben 

vagy e-mail útján értesítést kapjanak, amelyet az eljárási szabályok nem tiltanak. A projekt 

eredményeként tehát a bíróság interneten és a telefon segítségével is értesíti az ügyfeleket a 

folyamatban lévő ügyeik előrehaladásáról, így javítva a bírósági eljárások eredményességét. 

2.1 Értesítésre jogosultak köre 

A BETFR rendszer szolgáltatásait ügyfélkapuval rendelkező, a BIR-O rendszerben előzetesen 

regisztrált személyek használhatják. Az értesítésre jogosultak adatainak a rögzítése a BIR-O 

rendszerben történik. Az értesítő rendszernek az alábbi jogosultak számára kell az értesítést lehetővé 

tennie. 

Polgári ügyszakban: 

• a peres eljárásokban eljáró valamennyi ügyfél (ideértve a félként eljáró ügyészt): ez magában 
foglal valamennyi olyan természetes és jogi személyt, akit a fél jogállása megillet (felperes, 
alperes, beavatkozó) 

• a peres eljárásokban az ügyfelet képviselő meghatalmazott, jogi képviselő (ideértve a 
jogtanácsost) 

Büntető ügyszakban: 

• az ügyész 

• a vádlott 

• a védő (egy vádlott több védője esetén a vezető védő) 

2.2 Értesítésre kerülő eljárási események 

A BETFR-nek a BIR-O rendszerben jelenleg is rögzítésre kerülő alábbi eljárási cselekményekről kell 

értesítést küldenie. 

Polgári ügyszak: 

• az adott ügyben betekintési jogosultság megadása 

• az adott ügyben betekintési jogosultság megszűnése 

• a tárgyalás elhalasztása 

• az ellenkérelem beérkezett 

• a szakértői vélemény beérkezése 

• jogorvoslati kérelem előterjesztése 

• az iratok felterjesztésének ténye 

• a tárgyalás kitűzése megtörtént (a tárgyalás előtti 8. napon küld értesítést a rendszer) 

Büntető ügyszak: 

• az adott ügyben betekintési jogosultság megadása 

• az adott ügyben betekintési jogosultság megszűnése 

• a tárgyalás elhalasztása 

• a szakértői vélemény beérkezése 

• tárgyalás tartása iránti kérelem 
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• jogorvoslati kérelem előterjesztése 

• az iratok felterjesztésre kerülésének ténye 

• a tárgyalás kitűzése megtörtént (a tárgyalás előtti 8. napon küld értesítést a rendszer) 
 
Az ügyfél a felhasználói fiókjában meghatározhatja, hogy milyen formában és milyen ügyekre 
vonatkozóan kéri a figyelmeztetéseket. Az elérhetőségi adatok módosíttatása ugyanúgy történik, 
mint a felek adatainak módosítása. Jogi személy, ügyvédi iroda vagy az ügyészség esetében csak az a 
személy kaphat tájékoztatást vagy figyelmeztetést egy ügyben, aki a természetes azonosítóit 
megadta az illetékes bíróságnak (a BIR-O rendszerben rögzítésre kerül). 
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2.3 Értesítések formája és tartalma 

A BETFR-nek email és SMS formájában kell tudnia értesítést küldeni. A küldés módját az ügyfél 

határozhatja meg a BETFR felületén, ez később is módosítható. 

Az értesítések értesítéstípushoz rendelt szövegsablon alapján történnek. A BETFR-nek biztosítania 

kell (formázatlan) szövegsablonok rugalmas létrehozását, kezelését. (adminisztrátori funkció) 

 

A változó szövegrészek (pl. ügyszám) hivatkozásként kerülnek a sablonba, forrásuk a BETFR 

adatbázisa. Maguk a szövegsablonok is adatbázisban kezelhetők változáskövetéssel, így egy adott 

időpontban érvényes sablonok visszakereshetők. 

3 Bírósági elektronikus tájékoztatási és portál modul 

3.1 Betekintésre jogosultak köre 

A BETFR rendszer szolgáltatásait ügyfélkapuval rendelkező, a BIR-O rendszerben előzetesen 

regisztrált személyek használhatják. A betekintésre jogosultak adatainak a rögzítése a BIR-O 

rendszerben történik. A BETFR-nek az alábbi jogosultak számára kell a betekintést lehetővé tennie. 

Polgári ügyszakban: 

• a peres eljárásokban eljáró valamennyi ügyfél (ideértve a félként eljáró ügyészt): ez magában 
foglal valamennyi olyan természetes és jogi személyt, akit a fél jogállása megillet (felperes, 
alperes, beavatkozó) 

• a peres eljárásokban az ügyfelet képviselő meghatalmazott, jogi képviselő (ideértve a 
jogtanácsost) 

Büntető ügyszakban: 

• az ügyész 

• a vádlott 
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• a védő (egy vádlott több védője esetén a vezető védő) 

3.2 Betekintéssel érintett lajstromadatok 

A BETFR-nek a BIR-O rendszerben jelenleg is rögzített alábbi adatokra vonatkozóan kell betekintést 

biztosítania. Maguk a dokumentumok nem képezik a betekintés lehetőségének részét, csak a 

vonatkozó lajstrom adatok. 

Polgári ügyszak: 

• a felek neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám, fax és email cím) 

• az ellenkérelem beérkezése 

• a tárgyalás helye, ideje (a tárgyalás előtt 8 napon belül tekinthatő meg) 

• a tárgyalás elhalasztása 

• a szakértői vélemény beérkezése 

• a jegyzőkönyv elkészülte 

• jogorvoslati kérelem előterjesztése 

• az iratok felterjesztésre kerülésének ténye 

• a tárgyalás kitűzése megtörtént 

Büntető ügyszak: 

• a vádlott, védő neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám, fax és email cím) 

• a tárgyalás helye, ideje (a tárgyalás előtt 8 napon belül tekinthatő meg) 

• a tárgyalás elhalasztása 

• a szakértői vélemény beérkezése 

• tárgyalás tartása iránti kérelem 

• a jegyzőkönyv elkészülte 

• jogorvoslati kérelem előterjesztése 

• az iratok felterjesztésének ténye 

• a tárgyalás kitűzése megtörtént 

3.3 Bírósági adatok 

Az ügyfél a felhasználói fiókjában regiszrtált ügyekre vonatkozó ügyadatokat tekintheti meg a 
rendszerben, amennyiben rendelkezik az adott ügyre vonatkozóan (a BIR-O rendszerben beállított) 
betekintési jogosultsággal. 
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3.4 Ügyfél-elégedettségi kérdőív (betekintési kérdőív) 

A BETFR rendszerrel kapcsolatos, egyszerű, kétválasztós kérdés lista.  
 

 
 

3.5 Felhasználói fiók 

Az ügyfél adatait, illetve a regisztrált ügyek listáját itt lehet rögzíteni/módosítani. 
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10 Admninisztrációs funkciók 

3.6 Betekintések naplózása 

Az alábbi események kerülnek a log-ba. A log adatok megtekintése adminisztrátori funkció. 

 Betekintés ügyadatokba: 

• betekintési dátum és idő 

• ügyfél IP cím 

• ügyfél természetes azonosítói (név, anyja neve, születési hely és idő) 

• ügyfélkapu kapcsolati kód 

• megtekintett ügy (bíróság, ügyminőség, ügyszám) 

• megtekintett adat típus 
 

 

Bejelentkezési kísérletek: 

• bejelentkezési dátum és idő 

• sikeres/sikertelen bejelentkezés 

• ügyfél IP címe 

• ügyfél természetes azonosítói (név, anyja neve, születési hely és idő) 

• ügyfélkapu kapcsolati kód 

Betekintési kérelmek küldése: 

• kérelem küldés (dátum és idő) 

• ügyfél IP cím 

• ügyfél természetes azonosítói (név, anyja neve, születési hely és idő) 

• ügyfélkapu kapcsolati kód 
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• betekintési kérelemben szereplő ügy (bíróság, ügyminőség, ügyszám) 
 

 

Betekintési kérelmek elbírálása: 

• elbírálás (dátum és idő) 

• jóváhagyott/elutasított kérelem 

• kérelmet benyújtó ügyfél természetes azonosítói (név, anyja neve, születési hely és idő) 

• kérelmet benyújtó ügyfél ügyfélkapu kapcsolati kódja 

• betekintési kérelemben szereplő ügy (bíróság, ügyminőség, ügyszám) 

Az utólagos ellenőrzés hitelességét a log sértetlensége biztosítja, azt nem lehet egyszerűen 

módosítani. A keletkezett log gyors elemzéséhez lehetőség van egyszerű válogatásokat használni, 

például, hogy adott időszakban, adott ügyben (bíróság, ügyminőség, ügyszám) kik néztek bele az ügy 

adataiba, vagy hasonlóan egy ügyfél milyen ügyek adataiba tekintett be. 

10.1 Ügyfél elégedetteségi kérdőív statisztikák 

A BETFR rendszer a kérdőív kitöltéséről statisztikai kimutatást tud készíteni, adminisztrátori 
jogosultsággal. 
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