
 

 

[1] A határozat száma: 123.Pk.60.936/2003/26.

[2] A Fővárosi  Törvényszék  a  Magyarországi  Nemzeti-,  Etnikai  Kisebbségek  Érdekvédelmi
Egyesülete  „felszámolás  alatt”  nyilvántartásból  való  törlési  ügyében  hivatalból  eljárva
meghozta az alábbi

V É G Z É S T :

[1] A bíróság elrendeli a 01-02-0010797 szám alatt nyilvántartott tárgyi egyesület nyilvántartott
adatai alábbi változásának bejegyzését:

[2] A felszámolás befejező időpontja (mint egyéb külön törvényben meghatározott adat:) 
Bejegyezve (kiegészítésként): A felszámolás befejező időpontja: 2021. március 26.

[3] Az  alapítványt  törlő  határozat  száma és  jogerőre  emelkedésének  időpontja  (mint  egyéb
külön törvényben meghatározott adat): 
Bejegyezve (kiegészítésként): 
Törlő határozat:  Fővárosi  Törvényszék 123.Pk.60.936/2003/26.  sz.  végzés,  jogerő: 2021.
május 21. 

[4] A bíróság ezzel egyidejűleg elrendeli a tárgyi egyesület nyilvántartásból való törlését.

[5] A bíróság intézkedik a törlést elrendelő végzésnek a bíróságok központi internetes oldalán
való közzététele érdekében.

[6] A végzés ellen fellebbezésnek, illetve felülvizsgálatnak nincs helye.

I N D O K O L Á S

[1] A tárgyi  egyesületet  a  Fővárosi  Bíróság  7.Pk.60.936/2003/4.  számú,  2004.  február  27.
napján jogerőre emelkedett végzésével 10797. szám alatt vette nyilvántartásba. 

[2] A Fővárosi Törvényszék – fizetésképtelenség folytán – 25.Fpk.766/2019/27. sz. kivonatos
végzésével  elrendelte  az  egyesület  felszámolása  megindításának  közzétételét.  A
felszámolás kezdő napja 2019. november 18. napja volt. 

[3] A  Fővárosi  Törvényszék  2021.  március  04.  napján  jogerőre  emelkedett  végzésével  a
felszámolási  eljárást  egyszerűsített  módon  befejezte,  és  az  adóst  (a  tárgyi  egyesületet)
megszüntette.  A felszámolás  egyszerűsített  módon  történő  befejezésére  az  1991.  évi  IL.
törvény (Cstv.) 63/B.§-a alapján került sor. A felszámolás befejezésének közzétételéről szóló
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25.Fpk.766/2019/40. sorsz. végzés 2021. március 26. napján a civil szervezetek országos
névjegyzékében közzétételre került.

[4] Az állami adóhatóságnak a felszámolás során módjában állt az egyszerűsített befejezéshez
kapcsolódó, törvény szerinti iratokra észrevételt, illetve kifogást tenni [1991. évi IL. törvény
(Cstv.)  63/B.  §  (2)-(3)  bek.].  A kérelemre  kifogást  az  erre  rendelkezésre  álló  jogvesztő
határidőn belül nem terjesztett elő. Ezért a bíróság szükségtelennek ítélte az állami adó- és
vámhatóság külön megkeresését  a  2011.  évi  CLXXXI.  törvény (Cet.)  43/A.  §-a szerinti
adatszolgáltatás végett.

[5] Mindezek alapján a nyilvántartó bíróság a Cet. 43. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése
alapján  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  határozott.  A  rendelkező  rész  szerinti
nyilvántartási adatok bejegyzése a Cet. 93. § (1) bek. b) pontja, 92. § (1) bek. o) pontja,
illetve a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 10. § (7) bekezdése alapján kerül elrendelésre. A
fellebbezési jog és a felülvizsgálat kizártságát a Cet. 43. § (3) bekezdése alapozza meg. 

[6] Az  –  egyszerűbb  ténybeli  és  jogi  megítélésű  –  ügyben  alkalmazott  jogszabályi
rendelkezések az előbbiekben már rögzítésre kerültek.

Budapest, 2021. május 21.

dr. Szotáczky Sarolta s.k.
                 bíró

A kiadmány hiteléül:
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