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A  Fővárosi  Törvényszék  a  Magyarországi  Nemzeti-,  Etnikai  Kisebbségek  Érdekvédelmi
Egyesülete  (székhely:  1103  Budapest,  Gergely  u.  68.;  adószám:  18182226-1-42) elnevezésű
szervezet  nyilvántartási  ügyében  hivatalból  indult  változásbejegyzési  eljárás  során meghozta az
alábbi

V É G Z É S T :

A  bíróság  elrendeli a  01-02-0010797. törvényszéki  nyilvántartási  szám  alatt  bejegyzett
Magyarországi  Nemzeti-,  Etnikai  Kisebbségek  Érdekvédelmi  Egyesülete elnevezésű  szervezet
nyilvántartási adataiban az alábbi változások átvezetését, valamint bejegyzését:

Külső eljárások lista:
1. Eljárás típusa
Bejegyezve: végrehajtási eljárás

2. Eljárás elrendelésének dátuma:
Bejegyezve:  2018. március 08.
 

3. Megjegyzés:
Bejegyezve:

A végrehajtást  Dr.  Huszár  Éva  közjegyző  rendelte  el  a  2018.  03.  08.  napján  kiállított  
14031/Ü/70172/2018/4. számú végrehajtási lappal. A végrehajtás alapjául  szolgáló  
határozat: a 2017. 09. 08. napján jogerőre emelkedett 14031/Ü/31013/2017/6. számú fizetési
meghagyás. 
Végrehajtást kérő: Díjbeszedő Faktorház Zrt. 

Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I N D O K O L Á S:

A szervezet nyilvántartási ügyében a nyilvántartó bíróság Dr. Huszár Éva közjegyző tájékoztatása
alapján megállapította, hogy az egyesülettel szemben fent nevezett közjegyző a 2018. március 08.
napján kiállított 14031/Ü/70172/2018/4. számú végrehajtási lappal végrehajtást rendelt el.

A bíróság a 2011. évi CLXXXI. tv. (Cet.) 93. § (1) bek. g) pontja értelmében köteles feltüntetni az
érintett szervezet nyilvántartási adatai között a szervezet elleni végrehajtás elrendelését.
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A bíróság a fentiekre tekintettel a Cet. 93.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

A Cet.  93. § (1) bekezdésében felsorolt  nyilvántartási  adatok – a jogszabályi  rendelkezésben is
kifejezetten  kimondottan  –  hitelezővédelmi  okokból  és  célból  kerülnek  a  nyilvántartásban
feltüntetésre. Emellett bár jelen végzés – a nyilvántartásba való bejegyzés szempontjából – érdemi
végzés, de nem tartalmaz egy adott ügy érdemében való döntést. Ezért e végzés az eljárás folyamán
hozott  végzésnek minősül.  Mindezek  alapján  a  fellebbezés  joga  a  Cet.  5.  §  (1)  bek.-e  alapján
alkalmazandó 2017. évi CXVIII. törvény  (Pnptv.) 1. § (5) bekezdése és a 2016. évi CXXX. törvény
(Pp.) 365. § (2) bek. b) pontjának együttes alkalmazásával kizárt

Budapest, 2018. 05. 02.

Dr. Szalay Mihály Tamás s. k.
  bírósági ügyintéző

A kiadmány hiteléül:
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