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A Kecskeméti Törvényszék a Dr. Reketyei Szilvia elnök (6000 Klapka utca 10/B. III. emelet 

28.) által képviselt Platon Párt (6000 Kecskemét, Palló Imre utca 40.) ügyében a Kecskeméti 

Törvényszék 3.P.20.832/2022/21. számú, 2023. március 4-én jogerőssé vált ítélete alapján – 

polgári nemperes eljárásban – hivatalból meghozta a következő 

 

 

V é g z é s t: 

 

 

A Kecskeméti Törvényszék elrendeli a civil szervezet alábbi adatainak bírósági nyilvántartásba 

vételét: 

 

Egyesület formájának módosítása: egyesület 

 

ezzel egyidejűleg elrendeli a korábbi egyesületi forma (párt) törlését.  

 

Felhívja a nyilvántartás kezelőjét, hogy a változást a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásában 03-02-0003613. nyilvántartási szám alatt vezesse át. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, a végzés a meghozatala napján jogerős. 

 

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 részre 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. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A keresetlevélben, illetve az 

eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság eljárását 

jogszabálysértőnek. 

 

Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő voltára alapítja, csak olyan 

jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie kellett volna. Az 

ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba ütközés okának 

megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja, és e közérdek sérelmének fennállását 

valószínűsíti. 
 

I n d o k o l á s 

 

 

A Platon Párt elnevezésű, politikai tevékenység folytatása céljából létesült szervezetet a 

Kecskeméti Törvényszék a Pk.60.186/2016/21. számú, 2017. március 14. napján jogerős 

végzésével vette nyilvántartásba, az egyesület formáját pártként feltüntetve a bírósági 

nyilvántartásban. 
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A párt ellen a párt működése megszűnésének megállapítása iránt az ügyész indított pert a 

Kecskeméti Törvényszéken, mely a 3.P.20.832/2022/21. számú, 2023. március 4. napján 

jogerős ítéletében a felperes keresetének helyt adva, megállapította az alperes szervezet pártként 

való működésének megszűnését, az egyesületként való további működésének érintetlenül 

hagyásával. A perbíróság jogerős ítéletét megküldte a Kecskeméti Törvényszék nyilvántartást 

vezető bíróságához az adatváltozás bírósági nyilvántartásban való átvezetése céljából. 

 

A fenti megkeresésre a nyilvántartó bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 

ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 92. § (3) 

bekezdése szerint eljárva, a peres eljárást lefolytató bíróság által megküldött jogerős ítélet 

alapján hivatalból rendelkezett az adatváltozás bírósági nyilvántartásban történő átvezetéséről. 

 

A bíróság tájékoztatja a civil szervezetet, hogy az egyesület korábbi formájának törlésével 

összefüggésben álló nyilvántartási adatok módosítása iránt terjesszen elő változás bírósági 

nyilvántartásba való bejegyzése iránti kérelmet. Az érintett adatok változására irányuló kérelem 

hiányában a bíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a szervezettel szemben. 

 

A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés 

elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A – 46/B. §-on alapul. A perindítás 

határideje az országos névjegyzékben (www.birosag.hu / Civil szervezetek / Civil szervezetek 

névjegyzéke) történt közzétételétől számított hatvan nap. 
 

Kecskemét, 2023. március 17. 

 

                 dr. Trényi Diána Márta   

                 bírósági titkár 
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