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A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. J
Gy
Ügyvédi Iroda (
ügyintéző: dr. .1
Gy
) által képviselt Magna
Vitapress Kft. (1145 Budapest. Szugló utca 82.) felperesnek a dr. Bitai Zsófia jogtanácsos által
képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben
hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a bíróság meghozta az
alábbi

végzést.
A bíróság a 2014. február 25.-én kelt 8. sorszám alatti ítélet rendelkező részét akként javítja ki
„kötelezi a bíróság felperest, hogy az illetékügyi hatóság külön felhívására az állam javára fizessen
meg 426.375 (azaz négyszázhuszonhatezer-háromszázhetvenöt) forint illetéket".
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet ennél a
bíróságnál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve lehet három példányban írásban benyújtani.
I n d o k o l á s

A bíróság 2014. február 25. napján ítéletet hirdetett, amely ítélet leírása során a kihirdetett ítélettel
nem egyezően, a felperes illetékkötelezettsége helyett elírásként perköltség került szerepeltetésre. A
bíróság az irattárba helyezést megelőzően észlelte, hogy a leírás során hiba történt, ezért jelen
végzésével azt a kihirdetett kis ítéletnek megfelelően kijavította, miután az írásba foglalás során
elírás történt.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban Pp) 224. § (1) bekezdése
szerint a bíróság névcsere, hibás névírás, szám, vagy számítási hiba, vagy más hasonló elírás esetén
a határozat kijavítását végzéssel, bármikor hivatalból is elrendelheti. Erre figyelemmel a bíróság
miután az iroda jelzésére figyelemmel észlelte, hogy az illetékkötelezettség a kihirdetett ítélettel
szemben az írásba foglalás során nem megfelelően került rögzítésre, ezért az írásba foglalt ítéletet e
szerint kijavította.
A végzés ellen a fellebbezés lehetőségét a Pp. 224. § (4) bekezdése biztosítja.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. J
Gy
Ügyvédi Iroda (
ügyintéző: dr. J
Gy
) által képviselt Magna
Vitapress Kft . (1145 Budapest, Szugló utca 82.) felperesnek a dr. Bitai Zsófia jogtanácsos által
képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben
hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a bíróság 2014. május
5.-én kelten megállapította záradékában, hogy a kézbesítésre figyelemmel a 8. sorszám alatti ítélet
2014. április 25. napján jogerőre emelkedett, amely záradékot a bíróság hatályon kívül helyezi,
miután az írásba foglalt és feleknek kézbesített ítélet kijavítása váll szükségessé.
Budapest, 2014. május 27.
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