ŰRLAP ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ
BENYÚJTÁSRA
B28 NYOMTATVÁNY

A kézbesítési rendszeren keresztül ÁNYK űrlapon megküldött beadványok mellékletének
maximális mérete akként van korlátozva, hogy az egyes űrlapokhoz csatolható fájlok egyenkénti
mérete a 150 MB-ot, az űrlaphoz csatolt valamennyi melléklet együttes mérete pedig a 300 MB-ot
nem haladhatja meg.
Amennyiben a kézbesítési rendszer által befogadható mérethatárt meghaladó beadványt kíván
benyújtani, azt kizárólag adathordozón teheti meg az egyes űrlapokon az erre szolgáló mező
bejelölését követően, jelen nyomtatvány kitöltése mellett.
A nyomtatvány az ítélőtáblák, törvényszékek, valamint a járásbíróságok előtti büntető peres
eljárásokban a B01, B02, B10, B14, B15, B16, B23, B24, B35, B36, B38, B39, B40, valamint
szabálysértési eljárásban az SZ01, Sz03 és SZ04 nyomtatványok benyújtását követően az
adathordozón csatolt mellékletek kísérődokumentumaként nyújtható be abban az esetben, ha a
beadvány meghaladná a kézbesítési rendszer által befogadható mérethatárt és a fenti
nyomtatványokon az adathordozón történő benyújtás lehetősége kiválasztásra kerult.
Ebben az esetben az űrlaphoz melléklet nem csatolható. A méretkorlátot meghaladó fájlok a P28
számú nyomtatványhoz mellékletként feltölthetők és az ÁNYK program segítségével .xcz
kiterjesztésű fájllá alakíthatók. Ezt az .xcz fájlt kell az elektronikus adathordozón elhelyezni.
Az adathordozót legkésőbb a főnyomtatvány bírósághoz érkezéséről kapott befogadásvisszaigazolásnak az elektronikus úton kapcsolatot tartóhoz érkezését követő három munkanapon
belül kell benyújtani a bíróság részére személyesen vagy postai úton.
Figyelem, a B28 számú nyomtatvány a bíróságok részére elektronikus úton nem küldhető be, az
kizárólag az adathordozón történő benyújtásra szolgál, amelynek segítségével az adathordozón
található dokumentumok és az eredeti beadvány összetartozása megállapítható!
A fél vagy képviselője köteles az adathordozón elhelyezett fájlokat minősített vagy minősített
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy elektronikus bélyegzőjét
elhelyezni
vagy az
azon szereplő
dokumentumokat
azonosításra
visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével hitelesíteni.
A B28 számú nyomtatványon a főnyomtatvány ÜKM azonosító számának pontos feltüntetése
szükséges, mert ellenkező esetben az adathordozón lévő fájlok és a főnyomtatvány összetartozása
nem állapítható meg.
A bíróság elektronikus adathordozóként kizárólag CD-R-, CD-R+,DVD-R-, DVD-R+, és USB
PenDrive eszközökön benyújtott beadványokat tud befogadni.
Az adathordozó beérkezéséről a bíróság a kézbesítési rendszer útján automatikusan értesítést küld
az elektronikus úton kapcsolatot tartónak.

