"Tisztelt Területi Ügyvédi Kamarák!
Mint Önök is tudják, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény értelmében július 1-jétől hatályba lép a
kirendelés új rendje. Ezzel kapcsolatosan a Magyar Ügyvédi Kamara megbízásából az alábbi tájékoztatást adjuk.
1. Eddig a kirendelő szervek felelőssége volt, hogy kit rendelnek ki és milyen módszer alapján, a területi kamarák
csak a kirendelhető és ügyeletesi védői listákat közzétételét végezték.
Az új törvény szerint a kirendelő szerv a kirendelő határozatát a területi kamarának küldi meg, aki egy órán belül
választ (tájékoztatást) ad a kijelölt védőről, megadva annak elérhetőségét. A 12/2018. (VI.12.) IM rendeletre és az
új kirendelési szabályzatra is figyelemmel ez a következők szerint fog működni:
(1) a kirendelő szervek egy központi kapcsolaton keresztül a Magyar Ügyvédi Kamarának elküldi a kirendelő
határozatát,
(2) a Magyar Ügyvédi Kamara informatikai rendszere ezt fogadva a rendelkezésére álló, előzetesen a területi
kamarák által feltöltött adatok alapján automatikusan kijelöli az adott területen sorrendben következő kirendelhető
védőt, és
(3) a területi kamara nevében az informatikai rendszer megküldi a kijelölt védő elérhetőségét a kirendelő szervnek,
aki megkísérli felvenni a kapcsolatot a kijelölt védővel.
2. E tárgyban javasoljuk, hogy a védőkkel legalább a következő két információt osszák meg:
a. A védővel a kapcsolatot továbbra is a kirendelő szerv veszi fel, nem a területi kamara, tehát a védők
szempontjából marad a megszokott eljárásrend;
b. Aki nem rendelkezik cégkapuval, nem fog kapni kirendelést, az ügyfélkapu erre a hatósági kézbesítési célra
nem alkalmas. Ez ügyben a Magyar Ügyvédi Kamara közvetlenül is emailben értesíti a napokban mindazon
ügyvédet, akinek cégkapu adatait nem tartalmazza az OÜNY. Kérjük, hogy ezt az információt az Önök
rendelkezésére álló más csatornákon (hirdetőn, kamarai újságban stb.) is osszák meg az ügyvédjeikkel!
3. Számos visszajelzést kaptunk már, hogy bizonyos kirendelő szervek eltérő információk híján az ügyvédi
kamaráktól kérnek felvilágosítást. Annak érdekében, hogy a kirendelő szervekkel való jó viszony fennmaradjon,
e tárgyban az alábbi tájékoztatás továbbadását javasoljuk:
1) A kirendelő szerv ügyintézői csak a saját szervezetük által biztosított felületen (így pl. a rendőrség esetén a
Robotzsaru, bíróság esetén a BIROO, ügyészség esetén az EMI program stb.) keresztül tudják elküldeni a
kirendeléshez szükséges információkat a Magyar Ügyvédi Kamara hivatali kapujára. Közvetlenül az ügyintéző által
küldött információkat az automatizált rendszer nem fog tud figyelembe venni, így se postán, se elektronikus úton
ne is küldjenek a MÜK vagy a területi kamara számára a kirendelő határozatot, ilyen határozat alapján a területi
kamara nem jelölhet ki ügyvédet. A saját felülettel kapcsolatos oktatást a saját szervezetük fogja biztosítani.
2) Ha a kirendelési rendszer műszaki okokból nem érhető el (akár a kirendelő szerv hibájából, akár az
internetszolgáltató, akár a MÜK vagy a NISZ Zrt. hibájából) vagy egy órán belül nem küld választ a MÜK
rendszere, a kirendelő szervek a helyettes védőre vonatkozó szabályok szerint járhatnak el az eddig is megszokott
módon, forrásból jelölve ki védőt.
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a kirendeles.magyarugyvedikamara.hu internetes oldalon a kirendelhető és ügyeletes védők mindenkor aktuális
teljes listáját (nem csak a sorsolt ügyvéd adatait, hanem minden kirendelhető védő adatát, illetve az aznapra
ügyeletesként beosztott védők listáját). A helyettes védőket innen is kirendelhetik.
(A kirendeles.magyarugyvedikamara.hu oldal az ügyvédi adatok védelme érdekében más internetes címekről nem
érhető el, így nem érhető el például az ügyintéző saját mobiltelefonjáról vagy otthoni számítógépéről sem, illetve
olyan számítógépekről sem, amelyek nem tartoznak a kirendelő szervek központi informatikai területe által
megadott hálózati címekhez, de a területi ügyvédi kamarák ügyintézői számára sem – nekik van erre saját
adminisztrációs felületük.)
4. A fenti 3) pontban írtakra is figyelemmel szeretnénk kérni, hogy a területi kamarák a saját honlapjaikról
távolítsanak el minden olyan kirendelhető védői és ügyeletes védői listát, amit jelenleg közzétesznek, mert csak
félreértésekhez fog vezetni. Helyette javasoljuk, hogy a fenti tájékoztatást és a kirendeles.magyarugyvedikamara.hu
címre mutató internetes hivatkozást helyezzék el!
5. A Magyar Ügyvédi Kamara csak a védői kirendelést támogatja informatikailag. A nem büntetőügybeli
kirendeléseket, így az eseti gondnoki, ügygondnoki stb. kirendelésekhez nem biztosít informatikai támogatást.
A küldöttgyűlés által elfogadott új kirendelési szabályzat a napokban közzétételre kerül a Magyar Ügyvédi
Kamara honlapján a szabályzatok között."

