Tájékoztatás az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1.
napján hatályba lépő, nem természetes személyeket érintő
rendelkezéseiről

Az E-ügyintézési törvény értelmező rendelkezéseinek 1. § (17) pontjában
foglaltak szerint elektronikus ügyintézést biztosító szerv:
a) az államigazgatási szervek,
b) a helyi önkormányzat,
c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör
gyakorlására feljogosított egyéb jogalanyok,
d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok,
e) az alapvető jogok biztosa,
f) az ügyészség,
g) a közjegyzők,
h) a bírósági végrehajtók,
i) a hegyközségek kivételével a köztestületek,
j) a közüzemi szolgáltatók,
k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett
közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok, 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 jogalanyok.
Az E-ügyintézési törvény 2. §-ának (1) bekezdése szerint az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a
jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához
vagy módosításához szükséges ügyeknek (e rész alkalmazásában a továbbiakban
együtt: ügy) az ügyfelekkel történő elektronikus intézését az e részben
meghatározottak szerint kötelesek biztosítani.
(4) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy annak tagja vagy
alkalmazottja e Rész rendelkezései tekintetében e törvény szerinti ügyfélnek
minősül, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt folyó
a) büntetőeljárásban terheltként, tanúként, tolmácsként vagy szakértőként,
b) hatósági eljárásban ügyfélként, tanúként, tolmácsként vagy szakértőként,
c) peres vagy nemperes eljárásban félként, tanúként, tolmácsként vagy
szakértőként,
d) szabálysértési eljárásban eljárás alá vont személyként, tanúként,
tolmácsként vagy szakértőként
jár el.

Az E-ügyintézési törvény 9. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha
nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény nem rendelkezik
eltérően, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése
szerinti ügy tekintetében
a) az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet,
b) az ügyfél jogi képviselője,
c) az ügyfélként eljáró
ca) állam,
cb) önkormányzat,
cc) költségvetési szerv,
cd) ügyész,
ce) jegyző
cf) köztestület,
cg) a cb)-cf) pontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság.
Az E-ügyintézési törvény átmeneti rendelkezései szerint – 108. § (1) bekezdés az 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok 2018. január 1. napjától
kötelesek az ügyek elektronikus intézését az e törvényben meghatározottak
szerint biztosítani.
Az (5) bekezdésben foglaltak szerint a 9. § (1) bekezdése szerinti
kötelezettségének az ügyfél vagy jogi képviselő - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - 2018. január 1. napjától köteles eleget tenni.

