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VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék a 13-01-0003645 számon nyilvántartott Szamovár a Szláv
Kultúra Ápolásáért Alapítvány (bejegyzett székhelye: 2115 Vácszentlászló, Fő u. 64.)
elnevezésű civil szervezet nyilvántartási ügyében elrendeli az alábbi változások nyilvántartáson
történő átvezetését:
1./ Az alapítvány új székhelye: 2100 Gödöllő, Ambrus köz 15. II. 7.
2./ Az alapító okirat módosításának kelte: 2020. január 31.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául
szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész,
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan
– pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye
szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának a végzés országos névjegyzékben
történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye, amely határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.
A bíróság a végzést közzététel céljából továbbítja az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére.
INDOKOLÁS
Kérelmező jogi képviselő útján Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelmet nyújtott be,
amelynek a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, a Cnytv. 37. § (1) bekezdése, 23-24. §-ai, a 11/2012. (II.29.)
rendelet rendelkezéseire figyelemmel helyt adott és elrendelte a változások nyilvántartásba való
bejegyzését.
A jogorvoslati jogról való tájékoztatás a Cnytv. 46/A. § (1) és (2) bekezdésen alapul. A végzés
a meghozatala napján jogerős.
A szervezet közhasznú jogállású, ezért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 5.§ (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel az eljárás illetékmentes.
A bíróság megállapította, hogy a szervezet a változásbejegyzés iránti kérelem benyújtásakor –
2020. február 20. napján - 10.500.- Ft (azaz tízezer-ötszáz forint) eljárási illetéket megfizetett.
Kérelmező a megfizetett eljárási illetéket az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján az illetékes
állami adóhatóságtól, az adózás rendjéről szóló törvény adóvisszatérítésre vonatkozó szabályai
szerint visszaigényelheti.
Az eljárási illeték visszatérítése iránti kérelmet az állami adóhatósághoz címezve az eljáró
bíróságnál kell benyújtani, mely az eljárási illeték megfizetésének tényét igazolva a kérelmet
továbbítja az állami adóhatósághoz.
Budapest, 2020. március 05.
dr. Kis Teréz
bírósági titkár

