
Tisztelt Felhasználó!

A Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma első fokú ügyeket intéző csoportja minden kedden 
8:30 -13:00 óra között,  a PKKB kezelőirodái  minden szerdán 8:30-12:30 óra között  ügyvédi 
napot tartanak. A kizárólag ügyvédek részére biztosított ügyvédi fogadóidőszak létrehozásának 
célja ezen jogi  képviselők ügyiratokba  való betekintésének megkönnyítése.  Ennek érdekében 
számítógépével – interneten keresztül történő időpontfoglalással, a www.fovarosi  torvenyszek  .hu   
honlapon  –  lehetősége  nyílik  arra,  hogy képviseltjének  ügyiratába  a  kiválasztott  időpontban 
betekintsen. Ezzel elkerülheti a felesleges várakozást és időbeosztását is kiszámíthatóbbá teszi. 

A  jelen  rendszer  használata  nem  különbözik  a  hasonló  céllal  létrehozott,  online  foglalási 
programok működésétől. Az első alkalommal elvégzett regisztrációt követően Ön kiválaszthatja 
azt  az  időpontot,  amelytől  az  iratok  tanulmányozását  a  kezelőiroda  biztosítja.  Az  időpont 
megjelölésen túl egyetlen további teendője van: az ügyiratok számainak közlése. 

Az  ügyiratok  tanulmányozására  alkalmanként  30  perc  áll  rendelkezésre.  Ez  az  időtartam 
kivételes esetekben – például az iratok különlegesen nagy terjedelme miatt – túlléphető. Kérjük, 
hogy amennyiben a tanulmányozásra szolgáló időtartam előre láthatóan kevés, ezt az időpont 
foglaláskor a kért ügyiratok számának megadásánál, a „Megjegyzések” rovatban szíveskedjen 
jelezni. 

Egy  foglalással  alkalmanként  legfeljebb  három  ügyirat  tanulmányozható.  Amennyiben  az 
átlagost  jóval  meghaladó,  időigényes  iratbetekintés,  vagy  háromnál  több  ügyiratba  való 
betekintés szükséges, ezt akár az ügyvédi napon, akár bármely egyéb ügyfélfogadási napon, az 
ügyfélhívó rendszer használatával teheti meg.
A  számítógépes  rendszer  azonos  időszakra  az  alábbiak  szerint  fogad  el  foglalást 
irattanulmányozásra.

Csoport Férőhely
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PKKB B. II. Csoport 3
PKKB B. III. Csoport 4
PKKB Szabálysértési Csoport 2
PKKB  P. I. Csoport 4
PKKB  P. III. Csoport 4
PKKB  P. IV. Csoport 5
PKKB Gazdasági Csoport 3
PKKB PK Csoport 3

Használat

Időpontfoglaláshoz az alábbi regisztrációs folyamat szükséges:

1. Válassza ki a szolgáltatást (1. ábra) 
2. Kattintson a Regisztráció fülre, adja meg az adatait, majd azokat jóváhagyva a rendszer a 

megadott e-mail címen értesíti a regisztráció sikerességéről. (2. ábra) Az e-mail-ben egy 
aktiválási link is megtalálható, amellyel hitelesíteni kell a regisztrációt. Erre regisztrációt 
követően egy hét áll rendelkezésére, utána a rendszer törli a kérelmet. 

http://www.fovarositorvenyszek.hu/


3. Aktivált regisztrációt követően a megadott e-mail címmel és jelszóval már bejelentkezhet 
a  www.fovarositorvenyszek.hu honlapról  az  Ügyvédnap menüpontból  a  foglalási 
rendszerbe. (3. ábra)

4. Bejelentkezést  követően  a  szolgáltatás  használatát  még  engedélyeztetni  kell.  Itt  a 
következő adatokat szükséges megadni: Ügyvédi igazolvány és Magyar Ügyvédi Kamara 
(MÜK) nyilvántartási szám! A „Mehet” gombra kattintva küldheti el engedélykérését. (4. 
ábra) 
Az engedélykérés eredményéről e-mailben kap értesítést. 
 

(1. ábra) (2. ábra)

http://www.fovarositorvenyszek.hu/


 (3. ábra)                            (4. ábra)

Időpontfoglalás folyamata:

Bejelentkezés után, a szolgáltatást kiválasztva a megjelenő naptárban tud dátumot választani (FT 
Polgári  Kollégium keddi napokra,  PKKB irodái csak szerdai napokra).  A megfelelő dátumot 
kiválasztva  megjelennek  a  lehetséges  időpontok,  jelmagyarázat  szerinti  színnel  jelölve  a 
foglaltság állapotát. 



(5. ábra)
Az  időpont  kiválasztását  követően  a  kért  ügyiratok  számát  kell  megadni.  (6.  ábra)  A 
„Megjegyzések” rovatban  lehetősége  van  az  Ön  által  tanulmányozásra  megjelölt 
iratbetekintéssel  kapcsolatos,  egyéb  körülmények  jelzésére  (pl.  nagy  terjedelmű,  vagy  a 
páncélszekrényben őrzött irat esetén a betekinteni kért iratrész megjelölésére).
A „Lefoglalom” gombra kattintással küldheti el a kiválasztott időpontfoglalását.



(6. ábra)

A lefoglalt iratbetekintési időpontot a rendszer rögzíti és a foglalásáról visszaigazolást küld az 
Ön e-mail címére. Amennyiben az irat rendelkezésre bocsátásának valamilyen akadálya van (pl. 
a  közölt  ügyszám  hibás,  vagy  az  irat  nem  a  bíróságon,  hanem  pl.  szakértőnél,  vagy  más 
bíróságon található), ennek tényéről a bírósági kezelőiroda egy napon belül értesítést küld az Ön 
e-mail  címére  és  megrendelését  törli.  Célszerű a  foglalást  az  ügyvédnapot  megelőző  néhány 
napon belül ellenőriznie. 

Reméljük, hogy a szolgáltatás segíteni fogja hivatásgyakorlásának hatékonyabbá tételében. 

Ha a regisztrációval vagy a foglalással kapcsolatos technikai nehézsége támadt, hívja a 
354-6151-es  telefonszámot,  amelyen  informatikus  munkatárs  segítséget  nyújt  ennek 
elhárításában.

Budapest, 2012. február 10. 

Fővárosi Törvényszék
Informatikai Főosztály


