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Tisztelt Képviselőjelölt! 

 

A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége kizárólag civil közéleti 
tevékenységet végez, pártpolitikai tevékenységet nem és ezt elvárja (a tagsági 
jogviszony feltétele) a tagszervezeteitől is. 

A civil közéleti munkának vannak alapvető feltételei: 

1. Szervezeti jogi háttér (magának a szövetségnek a jogszabályok szerinti 
és demokratikus működése), 

2. Az alapvető infrastrukturális háttér (helyiség, irodatechnikai és egyéb 
tárgyi, valamint humán feltételei) 

3. Partneri viszony a területén lévő állami, önkormányzati szervekkel, 
szervezetekkel és intézményekkel, valamint más civil szervezetekkel. 

A civil közéleti munka alapja egy civil szolgáltató központ (Civil Ház) a tartós 
közérdekű és közhasznú tevékenységet végző civil szervezetek támogatása 
céljából, a másik fontos szegmense a civil kontroll, jelenleg Sopronban 
egyiknek sincsenek meg az alapvető feltételei. Ezért szövetségünk két kérdést 
fogalmazott meg a Sopronban induló polgármester és képviselőjelöltek 
számára: 

1. Ön támogatja-e, hogy olyan civil koncepciót fogadjon el a város, amely 
lehetővé teszi, hogy civil szervezetek által választott delegáltak 
(tanácskozási joggal) részt vehessenek az önkormányzati döntés 
előkészítésben (pl. bizottsági munka) és amely garanciákat tartalmaz az 
önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott támogatások 
átláthatóságára? 

2. Ön támogatja a civil szervezetek kérését, hogy az önkormányzat adja 
bérbe a lehető leghosszabb időszakra (a következő választásokig) a 
Sopron, Magyar utca 14. szám alatti helyiséget a korábbi bérlő civil 
szervezetek számára és adjon tulajdonosi hozzájárulást az elektromos 
áram bevezettetéséhez? 

Sopronban a felnőtt lakosság túlnyomó része tagja és/vagy kedvezményezettje 
valamilyen civil szervezetnek, ezért is fontosnak tartjuk, hogy 2019. október 
7-11 között tájékoztassuk a város lakosságát arról, hogy mi az Ön 
az álláspontja (vagy nincs) a civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésekben. 

Kérjük, hogy a nyilatkozatokat szkennelve vagy fényképezve az  
e-mail@szovetseg.eu címre, szeptember 29-éig eljuttatni szíveskedjenek, mert 
a tájékoztatót 30-án reggel a nyomdának meg kell küldenünk. 

Sopron, 2019. szeptember 24. 

 Köszönettel és tisztelettel: 

 Bognár Béla 
 elnök 
 Sopron-Fertőd Kistérség  
 Civil Szervezetek Szövetsége 

Háttéranyagok 

 A kérelem a bérlet hosszabbítására 
 A helyiség látványterve (http://www.m14.szovetseg.eu) 
 Az önkormányzathoz eljuttatott tájékoztató 
 Az önkormányzati döntés 
 A bírósági végzés 
 Civil Szervezetek - Támogató nyilatkozatok 



http://www.szovetseg.eu/portal/index.php/2-hirek/92-onk-val-2019 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott__________________________________ , mint Sopron Megyei Jogú Város 
2019. évi önkormányzati választásokon induló képviselőjelölt 
(támogatom/nem támogatom), hogy olyan civil koncepciót fogadjon el a város, 
amely lehetővé teszi, hogy civil szervezetek által választott delegáltak 
(tanácskozási joggal) részt vehessenek az önkormányzati döntés 
előkészítésben (pl. bizottsági munka) és amely garanciákat tartalmaz az 
önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott támogatások 
átláthatóságára. 

Sopron, 2019. szeptember _____ 

 

 

 

 ______________________________ 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott__________________________________ , mint Sopron Megyei Jogú Város 
2019. évi önkormányzati választásokon induló képviselőjelölt 
(támogatom/nem támogatom), a civil szervezetek kérését, hogy az 
önkormányzat adja bérbe a lehető leghosszabb időszakra (a következő 
választásokig) a Sopron, Magyar utca 14. szám alatti helyiséget a korábbi bérlő 
civil szervezetek számára és adjon tulajdonosi hozzájárulást az elektromos 
áram bevezettetéséhez. 

Sopron, 2019. szeptember _____ 

 

 

 

 ______________________________ 
 

 

 
Kérjük, hogy a „támogatom” vagy a „nem támogatom” szövegrész egyértelmű 
aláhúzásával jelezze álláspontját. 



 

Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége 

 H-9401 Sopron, Pf.: 217. 
 Sopron, Király Jenő utca 24. 

 Sopron, Kölcsey Ferenc u. 5. 

 
 
 

+ 36 70/938-9400 
+ 36 70/938-9401 
+ 36 99/788-435 

Adószám: 18985933-1-08 Bankszámlaszám: 11737083-20117751-00000000 
 

e-mail@szovetseg.eu  www.szovetseg.eu 

 

SMJV POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelt: Sopron, 2018. október 29. 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY Hivatk.sz.:  

Papné Horváth Barbara Iktatási sz.:  072-10/2018 

osztályvezető Ügyitézőjük:  

Fő tér 1. Ügyintézőnk:  

Sopron Tárgy: Magyar u. 14.    
9 4 0 0 helyiségbérlet hosszabbítása 

 

Tisztelt Városgazdálkodási Osztály! 

 

 Az AIDS Segély Alapítvány, az Egészségház Alapítvány és a Sopron-Fertőd 

Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége 1995 óta bérli a Sopron, Magyar utca 14. szám 
alatti önkormányzati tulajdonban lévő raktárat, melyet 1995-2000 között alakítottak 
ki a fenti szervezetek rendelő, váró, iroda és raktárhelyiségekké. 

 Tekintettel arra, hogy az önkormányzat gazdasági bizottsága határozataiban 
csak egy évre teszi lehetővé a bérleti szerződés megkötését, az egészségügyi 

tevékenységeket 2000 óta szünetelteti kényszerülünk a helyiségben. Fűtés és 
elektromos áram hiányában jelenleg irodai, archiválási és raktár célokra tudják 
használni a civil szervezetek. 

 A 2018. évben felújítottuk az iroda helyiséget, ahol a szövetség  
98 tagszervezetének arhív iratait tároljuk, illetve a raktárhelyiségek polcolását is 

megkezdtük, az oktatási és egészségügyi szervezetek könyveinek, felszereléseinek és 
egyéb tárgyainak tárolására. 

 A három civil szervezet a továbbiakban is a korábbi feltételek szerint bérlője 

kíván lenni a helyiségeknek. Ezúton is kérjük a Gazdasági Bizottságot, hogy a civil 
szervezetek helyiségekben végzendő tartós közérdekű és közhasznú tevékenységeinek 

végzéséhez az elektromos áram bevezetését engedélyezni és a tulajdonosi 
hozzájárulást megadni szíveskedjen. 

 

    Tisztelettel: 

 

 

 

 Bognár Béla 
 Sopron-Fertőd Kistérség  
 Civil Szervezetek Szövetsége 
 szövetségi elnök 
 AIDS Segély Alapítvány 
 kuratóriumi elnök 
 Egészségház Alapítvány 
 kuratóriumi elnök 



Tájékoztató 
Sopron, Magyar utca 14. sz. alatti helyiség ügye 

 
AIDS Segély Alapítvány 

Székhely: 9400 Sopron, Magyar utca 14. 

 
Egészségház Alapítvány 

Székhely: 9400 Sopron, Király Jenő utca 24. 

 

Sopron-Fertőd Kistérség 
Civil Szervezetek Szövetsége 

Székhely: 9400 Sopron, Király Jenő utca 24. 

 

Készült: 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 
 
 
 

Sopron, 2018. december 

 
 
 

         Bognár Béla 



2 

 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 1995-2018 

Az épületrész 

A Sopron, Magyar utca 14. szám alatti udvar hátsó részében lévő helyiség a  
II. világháború előtt kovácsműhelyként illetve festőműhelyként funkcionált, 
középső része macskaköves átjáró volt a lovaskocsik számára a korábbi 
Szeder, ma Király Jenő utca felé. Az ’50-es évektől a Posta, később a MATÁV 
használta kábeldobok tárolására 1995-ig. Felújítás, festés az épületrészben 
1940-es évek óta nem volt. (II. világháborús sérülések, feliratok a falakon). 

Ezen helyiségeket Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1995 nyarán 
adta bérbe az AIDS Segély Alapítvány részére öt év időtartamra azzal a céllal, 
hogy országos, regionális és helyi HIV/AIDS megelőzési tevékenységet végezzen. 
Az Alapítvány több mint hatmillió forintos ráfordítással, rengeteg felajánlással 
és önkéntes munkával újította fel a helyiségeket, melyet az ÁNTSZ – a kiadott 
működési engedélyben – elfogadott rendelővé.  (4. oldal) 

AIDS Segély Alapítvány 

Magyarország egyetlen vidéki AIDS Segélyközpontját Dr. Gimesi Szabolcs 
polgármester és Bertino Somaini, a Svájci Közegészségügyi Hivatal igazgatója 
adták át ünnepélyesen 1996 szeptemberében. 

Nem személyes jellegű tanácsadások   (országos projekt) 
Telefonos tanácsadás munkanapokon 17-20 h között +36 99/788-435 

Internetes honlap (tájékoztatás, informálás)  www.aidsinfo.hu 

E-mail-es tanácsadás:      e-mail@aidsinfo.hu 

Skype, Viber, WhatsApp tanácsadás:   +36 70/938-9401 

Ifjúsági HIV/AIDS prevenció     (megyei projekt) 

1995-2013 között a soproni, győri, kapuvári és csornai középfokú oktatási 
intézményekben, meghívásos alapon tartottak előadásokat erre a célja képzett 
önkénteseink. Az utolsó peer-edukációs képzést 2009-ben végeztük 
Sopronban, 2013-tól a KLIK rendelkezései alapján csak az iskolák 
egészségügyi ellátását biztosító szolgálat láthatja el ezt a feladatot, illetve az 
intézményvezető kérhet fel külső szervezetet. Ez az adminisztrációs terhek és 
mechanizmusok miatt gyakorlatilag megszüntette a meghívásokat. 

AIDS betegek háziápolása     (megyei projekt) 

A háziápolási tevékenységre két személynél 1997-2007 között volt szükség, 
mindkét esetben Győrben. 

Ingyenes és névtelen HIV szűrés    (helyi projekt) 

A HIV szűrés 2014-ig zajlott a Magyar utcai rendelőben szerdánként 17-20 h 
között. Ekkorra a helyiség állapota annyira leromlott, hogy alkalmatlanná vált 
egészségügyi tevékenység végzésére. Szükségessé vált a bejárati ajtó cseréje, a 
rendelő álmennyezetesítése és az egyes falrészeinek újraburkolása, festése, illetve 
a kapcsolódó bútorok cseréje. A költség mértéke (800-1.000 eFt) között lett 
volna, ami a hasznos időtartam miatt nem rentábilis: február: helyiségbérleti 
szerződés megkötése  március: beruházások megvalósítása  április: 
engedélyeztetési eljárás  június: tevékenység elkezdése  december: 
tevékenység befejezése.   

A Magyar utcai helyiséget 2010 óta eszközeinek és szakkönyvtárának 
raktáraként használja. 
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Egészségház Alapítvány 

Az elsődleges cél egy civil fenntartású, alacsony küszöbű egészségház 
létrehozása és működtetése volt, amely egészséges életmódra vonatkozó 
tanácsadással, a cardio-vasculáris betegségek rizikó faktorainak szűrésével 
(vérnyomás, vércukor- és koleszterin) és az ezekhez kapcsolódó megelőzést 
célzó egészségvédelmi programokkal, tanfolyamokkal, rendezvények 
szervezésével és lebonyolításával foglalkozik. Az alapítvány később azért vette 
át a helyiség „főbérlői” jogait, hogy a heti egy alkalommal működő HIV szűrés 
mellett kihasználja a kialakított rendelőt, az infrastruktúrát és a humán 
erőforrásokat olyan prevenciós célokra, melyek a Magyarországon az egyik 
leggyakoribb betegcsoportot, a szív- és érrendszeri betegeket érintik. 

Sajnos, hiába történtek meg a szükséges (EKG, holter és egyéb diagnosztikai 
műszerek) beszerzése és a szakmai képzési anyagok összeállítása, hiszen 
stabil bázis – rendelő és képzési hely – hiányában ezek a tevékenységek nem 
végezhetők.  

A Magyar utcai helyiséget 2010 óta jelenleg eszközeinek és szakkönyvtárának 
raktáraként használja. 

Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége 
A szövetségnek jelenleg 74 jogi személy és 24 egyéb tagszervezete van. Tartós 
közérdekű és közhasznú célja a Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén 
működő öntevékeny civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) 
támogatása, érdekképviselete és az öntevékeny közösségek fejlesztése.  
A Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén civil tájékoztató és oktató 
központ létrehozása és működtetése, ahol a szövetség a civil szervezetek 
számára közgazdasági, jogi, kommunikációs, informatikai és pályázati 
tanácsadást végez, valamint ezekkel kapcsolatban szolgáltatásokat nyújt: 

 Létesítő okiratok készítése, módosítása  
o alakulás, változás, megszűnés és aktualizálás (civil tv. új ptk) 

 Civil tájékoztatás  
o SZJA 1%, (igénylés, felhasználás, beszámolás) 
o foglalkoztatás (önkéntesség, ifjúsági közösségi szolgálat, 

közérdekű munka, közfoglalkoztatás) 
 Pénzügyi megfeleltetés 

o ügyvitel (könyvelés, bevallások, adatszolgáltatások, statisztikák) 
o adományelszámolás és az államháztartási támogatások analitikái 

 Pályázati menedzsment 
o helyi, térségi, országos pályázatok írása 
o folyamattámogatás (a megvalósítás segítése) 
o beszámolók összeállítása és az ellenőrzések támogatása 

 Érdekképviselet 
o Időszaki visszatérítendő támogatások (önrész, likviditási gondok) 
o civil területi és szakmai érdekképviseleti fórumok 

A Magyar utcai helyiséget 2010 óta tagszervezeti eszközeinek és könyvtárának 
raktáraként és irattáraként használja. 
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AZ ELVÉGZETT ÉPÍTÉSI, FELÚJÍTÁSI BERUHÁZÁSOK 

Bejárat és váró 

 víz- és csatorna bevezetés 
 ajzatbetonozás és PVC burkolás 
 falburkolás (impregnált fa)  
 álmennyezet (gipszkarton) szellőzőrendszerrel 
 nemenként elkülönített kézmosóval ellátott WC-k szellőzőrendszerrel 

járólap burkolás, csempézés 
 fűtési rendszer kiépítése 

Rendelő 

 víz- és csatorna bevezetés 
 ajzatbetonozás és járólap burkolás 
 vakolatjavítás, csempézés, festés, vérvételi paraván beépítés 
 fűtési rendszer kiépítése 

Iroda és pihenő 

 víz- és csatorna bevezetés 
 parketta és járólap burkolás 
 vizesblokk kialakítás 
 álmennyezet (gipszkarton) készítés vakolatjavítás, festés (2017/2018) 

KÖZÜZEMEK 

Helyiség:   2001-től az önkormányzat csak egy-egy éves helyiségbérleti  
   szerződésekről döntött, a felújításhoz, átalakításokhoz  
   soha nem nyújtott támogatást. A megállapított bérleti  
   díjakat mindig folyamatosan, elmaradás nélkül fizetjük. 

Víz-és csatorna: Az AIDS Segély Alapítvány közvetlen szerződésben áll a  
   Soproni Vízművel, a víz- és csatornadíjakat mindig  
   folyamatosan, elmaradás nélkül fizetjük. 

Elektromos áram: Saját áramvételezési hely hiányában a szomszédos Egresits 
   és Fiai Kft-től kaptunk világítási célú áramot, külön 
    almérővel, a csekély fogyasztásra való tekintettel ingyen. 
   Ezért nem élünk vissza a felajánlással, hogy ezzel fűtsünk is. 

Földgáz és fűtés: A helyiségekben nincs földgáz csatlakozás és kémény, ezért 
   a fűtés kizárólag elektromos árammal oldható meg. Bojler  
   és radiátoros melegvíz keringetés, kiegészítve helyi fűtéssel. 

Hulladékszállítás: A keletkező kevés hulladékra való tekintettel az STKH  
   emblémájával ellátott kommunális hulladékgyűjtő 
   zsákokkal történik. 

TERVEK 2020 < ? 

Ameddig a Magyar utca 14. szám alatti bérleményt az önkormányzat csak egy 
évre biztosítja, és nem járul hozzá, hogy saját költségen bevezessük az 
elektromos áramot, csak raktárként van lehetőségünk fenntartani és 
működtetni a helyiséget. A helyiségben a legalább 4-5 éves bérlet esetén a 
felújítási munkák folytatásával, fejlesztéssekkel alkalmassá tehető a két 
közérdekű feladat ellátásra: Civil Információs Központként és Civil 
Egészségházként. 

 



 



Soproni Járásbíróság
P.20.759/2019/2.

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)
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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
































