
Az elektronikus kapcsolattartás szabályai 2016. július 1. napjától 

 

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. § 

(2) bekezdése 2016. július 1. napján vagy az azt követően indított jogorvoslati 

(közigazgatási) eljárások során hozott döntésekkel szemben benyújtott bírósági 

felülvizsgálati kérelmek esetén kötelezővé tette a jogi képviselővel eljáró felek, 

illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek
1
 vonatkozásában 

az elektronikus út igénybevételét. 

 

Fenti módosítás alapján a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálatát 

kezdeményező keresetlevelet a fent meghatározott alanyi körnek kizárólag 

elektronikus úton lehet benyújtani. Az elektronikus kapcsolattartás részletes 

szabályait a Pp. XXVIII. fejezete tartalmazza. 

 

A Döntőbizottság felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy a Pp. 394/I. § (1) 

bekezdésének a) pontja alapján a bíróság az elektronikus kapcsolattartásra 

vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyásával előterjesztett keresetlevelet idézés 

kibocsájtása nélkül elutasítja. 

 

A Döntőbizottság végzései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek vonatkozásában 

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes 

közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról 2005. évi XVII. 

törvény 4. §-a alapján a fenti rendelkezések eltérő szabály hiányában 

alkalmazandóak. 

 

A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Hivatali Kapu 

elérhetősége: KHKDB 

A Közbeszerzési Döntőbizottság döntése elleni felülvizsgálati kérelmet  a Hatóság 

honlapjáról letölthető űrlapon kell benyújtani.   
 

 

                                                 
1
 E körben felhívjuk a T. ügyfelek figyelmét, hogy a Pp. 396. §-a a gazdálkodó szervezetek alatt az alábbi 

szervezeteket érti:gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az 

európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az 

erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a 

közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes 

kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi 

önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével 

összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 


