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Veszprém Megyei Bíróság
Veszprém

Felterjesztendő:  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Erdészeti  Igazgatósága  által  (8200 
Veszprém, Szent Margit park 2.)

Tisztelt Veszprém Megyei Bíróság!

Az SF Alapítvány (8251 Zánka, Fő u. 3-7.) felperes a közigazgatási eljárásban már meghatalmazással 
igazolt jogi képviselőm útján a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (1023 Budapest, Frankel Leó 
út 42-44.) alperes ellen közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt a törvényes határidőn 
belül az alábbi

k e r e s e t e t

terjesztem elő:

Kérem,  hogy  az  alperes  jogszabálysértő,  04.4/1220-2/2011.  iktatószámú határozatát  hatályon 
kívül helyezni szíveskedjenek a Ket. 111. § (1) bekezdése és a Pp. 339. § (3) bekezdése alapján.

Kérem  továbbá,  hogy  a  Tisztelt  Bíróság  a  jelen  keresettel  támadott  jogerős  határozat 
végrehajtását a Pp. 332. § (3) bekezdése, illetve a Ket. 110. § (1) bekezdése alapján függessze fel.

Kérem, hogy az ügyben a Tisztelt Megyei Bíróság a Pp. 338. § (2) bekezdése alapján tárgyalást 
tartani szíveskedjék.

Kérem az alperes perköltségben való marasztalását.

Indokolásképpen az alábbiakat adom elő:

Az alperesi határozat jogszabálysértő, határozata a 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Etv.) 15. § (1) bekezdés c) pontjába, a 77. §-ba, az Etv. végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) 
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54. § (1) bekezdés e) pontjába ütközik.  

Nyilatkozom,  hogy  keresetem  részletes  indokolását  30  napon  belül  külön  felhívás  nélkül 
előterjesztem.

Kérem,  hogy  alperest  a  perköltségekben  marasztalni  szíveskedjen  azzal,  hogy  a  felperes 
képviseletében eljáró ügyvédi  iroda ÁFA-köteles, az ügyvédi  munkadíj megállapításánál a bírósági 
eljárásban  megállapítható  ügyvédi  költségekről  szóló  32/2003.  (VIII.22.)  IM  rendelet  általános 
rendelkezéseit kérem, hogy szíveskedjen figyelembe venni. 



Nyilatkozom, hogy az alperesi határozat a felperes részére 2011. november 22. napján került postai 
úton kézbesítésre.

A Tisztelt Bíróság illetékessége a Pp. 326. § (1) bekezdésén, hatásköre a Pp. 23. § (1) bekezdésének i)  
pontján alapul.

Jelen peres eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján illeték- feljegyzési jog illeti meg.

 

Tisztelettel:

SF Alapítvány felperes
képv.: Dr. Szigeti Balázs ügyvéd
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Veszprém Megyei Bíróság

8200 Veszprém

  felterjesztendő: Veszprém Megyei  
Kormányhivatal  Erdészeti  
Igazgatósága  által  (8210 
Veszprém, Pf. 1122.)

SF Alapítvány

8251 Zánka
Fő u. 3-7.

felperes

képv.:  Dr. Szigeti Balázs ügyvéd

keresetlevele

Mezőgazdasági  Szakigazgatási 
Hivatal

1023 Budapest
Frankel Leó út 42-44.

alperes



ellen  közigazgatási  határozat 
felülvizsgálata iránt.
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