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V É G Z É S

A bíróság Dr. Tatár Szabina jogi előadó (9400 Sopron, Fő tér 1.) által képviselt Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) felperesnek – Sopron-Fertőd Kistérség Civil
Szervezetek Szövetsége I. r. (9400 Sopron, Király Jenő u. 24.), Egészségház Alapítvány II. r. (9400
Sopron,  Király  Jenő u.  24.)  és  AIDS Segély  Alapítvány  III.  r.  (9400 Sopron,  Magyar  u.  14.)
alperesek  ellen  –  lakás  kiürítése  iránt  indított  perében  a  felperes  keresetlevelének  egyidejű
megküldése mellett

f e l h í v j a

az alpereseket, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 45 napon belül írásbeli ellenkérelmet,
és/vagy beszámítást  tartalmazó iratot,  és/vagy viszontkeresetet  tartalmazó  viszontkereset-levelet
terjeszthetnek  elő  a  21/2017  (  XII.22.)  IM  rendelet  által  rendszeresített  tartalmának  megfelelő
nevezésű  külön-külön  nyomtatványo(ko)n.  (A  nyomtatványok  letölthetők  a
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok oldalról) (Pp.179.§ (1) bekezdés)

A  bíróság  tájékoztatja  az  alpereseket,  hogy  az  érdemi  ellenkérelmet,  a  beszámítást,  és  a
viszontkeresetet, a perbíróságon ügyfélfogadási időben szóban is előterjeszthetik, melyet a bíróság
az arra rendszeresített nyomtatványon rögzít ( Pp.246.§ (1) bekezdés)

Az ellenkérelem, a beszámítást tartalmazó irat, és a viszontkereset előterjesztésére nyitva álló 45
napos  határidő  az  alperes  indokolt  kérelmére,  egy  alkalommal  legfeljebb  45  nappal
meghosszabbítható.
A  viszontkereset  levelet  legkésőbb  az  írásbeli  ellenkérelem  előterjesztésével  egyidejűleg  kell
benyújtani.  A  viszontkereset-levél  tartalmi  elemeire  a  keresetlevél  tartalmára  és  mellékletére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A  beszámítást  tartalmazó  iratot  legkésőbb  az  írásbeli  ellenkérelem,  illetve  viszontkeresetlevél
előterjesztésével  egyidejűleg  kell  benyújtani.  A  beszámítást  tartalmazó  iratra  a  keresetlevél
tartalmára és mellékletére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az érdemi részében fel
kell tüntetni annak a kimutatását, hogy az ellenkövetelés a kereseti követelést milyen időponttal,
mennyiben és miként szünteti meg. (Pp.179.§ (5) bekezdés, Pp.204.§ (1) bekezdés, Pp.209.§ (1)
bekezdése)

Figyelmezteti a bíróság az alpereseket, hogy amennyiben ellenkérelmét, és a viszontkeresetet nem
formanyomtatványon terjesztik elő, akkor azt a bíróság vissza fogja utasítani.

A  bíróság figyelmezteti  az  alpereseket, hogy  amennyiben  a  megadott  határidőn  belül  az
ellenkérelem előterjesztését elmulasztják, és beszámítási kifogást tartalmazó iratot sem terjesztenek
elő, vagy azt a bíróság visszautasítja, a bíróság hivatalból, tárgyaláson kívül, az alpereseket a velük
közölt  kereseti  kérelemnek  megfelelően  bírósági  meghagyással  kötelezi, kivéve,  ha  az  eljárás
megszüntetésének van helye.

A bíróság tájékoztatja az alpereseket, hogy nem akadálya a bírósági meghagyás kibocsátásának, ha
az alperes írásbeli ellenkérelmében csak a keresetet általánosságban vitató nyilatkozatot terjeszt elő,
mely nem tartalmaz sem alaki, sem érdemi védekezést.(Pp.181.§ (1) és (2) bekezdései)

http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/ellenkerelem-nyomtatvanyok
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A bíróság tájékoztatja az alpereseket,  hogy perfelvételi  iratot akkor terjeszthetnek elő, ha arra a
bíróság felhívta,  vagy azt  törvény lehetővé  teszi.  Az ennek megsértésével  előterjesztett  irat  -  e
törvény  eltérő  rendelkezése  hiányában  –  hatálytalan.  Több  -  ugyanolyan  vagy  eltérő  fajtájú  -
perfelvételi iratot külön beadványban kell előterjeszteni. (Pp.203.§ (1) bekezdés)

A  bíróság  tájékoztatja  az  alpereseket,  hogy  amennyiben  a  bíróság  felhívásában  meghatározott
valamely  perfelvételi  nyilatkozatot  nem  tüntet  fel  a  perfelvételi  iratban,  úgy  kell  tekinteni  -
mindaddig, amíg nyilatkozatot nem tesz -, hogy a fél az ellenfél érintett tényállítását, jogállítását,
illetve  bizonyítékát  nem vitatja,  az  ellenfél  érintett  kérelme,  illetve  indítványa  teljesítését  nem
ellenzi, és a fél ellenkérelme megalapozásához nem kíván, illetve nem tud az érintett perfelvételi
nyilatkozat  szerinti  tényállítást,  jogállítást,  kérelmet,  bizonyítékot  vagy  bizonyítási  indítványt
előterjeszteni( Pp.203.§ (2) bekezdés)

A  bíróság  tájékoztatja  az  alpereseket,  hogy  nem  kötelező  a  jogi  képviselet  a  járásbíróság
hatáskörébe tartozó perekben. (Pp.72.§ (2) bekezdés)

A bíróság tájékoztatja az alpereseket, hogy ha a fél járásbíróság hatáskörébe tartozó perben jogi
képviselő közreműködését veszi igénybe, azt a jogi képviselővel történő eljárás választásának kell
tekinteni  és  ennek  időpontjától  az  eljárás  jogerős  befejezéséig  -  kivéve  a  (2)  bekezdésben
meghatározott esetet - a jogi képviseletet köteles fenntartani. Ha a fél a jogi képviselővel történő
eljárást választotta, rá a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel a kötelező jogi képviselet
szabályait,  valamint  a  XI-XIV. Fejezet  rendelkezéseit  az  e  fejezet  szerinti  eltérések  nélkül  kell
alkalmazni akkor is, ha a jogi képviselete megszűnik.

Ha fél  a jogi  képviselővel  történő eljárást  választotta,  egy alkalommal áttérhet  a jogi  képviselő
nélküli  eljárásra.  Az  áttérés  a  fél  bejelentésétől  kezdve  hatályos.  A  félnek  a  jogi  képviselővel
történő  eljárás  választására  és  az  áttérésre  vonatkozó  perbeli  cselekménye  a  fél  jogutódjával
szemben nem hatályos.
Ha a fél a jogi képviselővel történő eljárást választotta, a perben jogi képviselőnek kell tekinteni az
ügyvédjelöltet és a jogi előadót is.( Pp. 244.§ (1), (2) és (3) bekezdés)

A  bíróság  tájékoztatja  az  alpereseket,  hogy  a  2003.  évi  LXXX.  tv.  alapján  az  állam  jogi
segítségnyújtás  keretében  jogi  segítő  igénybevételét  biztosítja  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a polgári peres eljárásokban.

Az alperes beadványait elektronikus úton is benyújthatja.

A  belföldi  székhellyel  rendelkező  gazdálkodó  szervezet,  a  jogi  képviselővel  eljáró  fél,  a
közigazgatási  szerv,  az  állam,  az  önkormányzat,  a  költségvetési  szerv,  az  ügyész,  a  jegyző,  a
köztestület, a közigazgatási hatóság elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden
beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít
a részére.

A bíróság figyelmezteti  az alperest,  hogy a beadványok egyszerű e-mailben (egyéb üzenetküldő
szolgáltatás  útján)  történő  megküldése  nem  szabályszerű,  az  nem  minősül  elektronikus
benyújtásnak.
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A beadvány  elektronikus  úton  kizárólag  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános  szabályairól  szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvényben  (E-ügyintézési  tv.)  és  végrehajtási
rendeleteiben meghatározott módon terjeszthető elő szabályszerűen. A beadvány elektronikus úton
történő  benyújtását  az  elektronikus  út  vállalásának  kell  tekinteni.  Az elektronikus  út  választása
esetén 

az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli  perorvoslatot is – az
alperes, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság
is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére. Ha az elektronikus úton kapcsolatot
tartó alperes beadványát nem elektronikus úton, vagy elektronikus úton, de nem az E-ügyintézési
tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon terjeszti elő, a bíróság a fellebbezést, a
felülvizsgálati  kérelmet  és  a  perújítási  kérelmet  visszautasítja,  az  egyéb  beadványban  foglalt
nyilatkozat  pedig  hatálytalan,  úgy  kell  tekinteni,  hogy  az  alperes  nyilatkozatot  egyáltalán  nem
terjesztett elő. [Pp. 618. § (1) bekezdés]

Sopron, 2019. szeptember 10.

dr. Sebestyén Anett s.k.
bíró
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