A kényszer-végelszámolás közzétételének időpontja: 2019. január 24.
Az OBH felületén megjelent közzétételi végzés a következő oldalon található.
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A Fővárosi Törvényszék a DANUBIA Komolyzenei Alapítvány "megszűnt" kényszervégelszámolási ügyében hivatalból eljárva meghozta az alábbi
V É G Z É S T :
I.
A bíróság elrendeli a 01-01-0005852 törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett
DANUBIA Komolyzenei Alapítvány "megszűnt" [székhely: 1027 Budapest, Erőd u. 10.
II.em. 13., adószám: 18079667-2-41 (törölve)] kényszer-végelszámolását.
A kényszer-végelszámolás kezdő időpontja jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.
A bíróság végelszámolónak a BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt.-t (Cg.01-10-043489,
székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 34/B. I/2.) rendeli ki azzal, hogy a végelszámoló
megbízásából a végelszámolói feladatokat ellátó természetes személy (végelszámoló-biztos):
Dr. Molnár István, akinek lakóhelye: 2941 Ács, Jázmin u. 8., értesítési címe BIS Zrt., 1126
Budapest, Böszörményi út 34/B. I/2.
A bíróság egyúttal megállapítja, hogy az eddigi vezető tisztségviselők megbízatása a
kényszer-végelszámolás kezdő időpontjában megszűnik.
II.
A bíróság felhívja a DANUBIA Komolyzenei Alapítvány hitelezőit, hogy követeléseiket a
jelen végzés közzétételétől számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be. A
bejelentés akkor is szükséges, ha az alapítvánnyal szemben a követeléssel kapcsolatban
bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban.
III.
A bíróság a fenti rendelkezések alapján elrendeli az alapítvány adatai alábbi változásainak
nyilvántartásban történő átvezetését.
1. Az alapítvány neve:
Törölve:
DANUBIA Komolyzenei Alapítvány "megszűnt"
Bejegyezve: DANUBIA Komolyzenei Alapítvány „végelszámolás alatt”
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2. Képviselők listája:
Törölve:
Baranyai Piroska, 1015 Budapest, Batthyány u. 14.
Héja Domonkos, 1027 Budapest, Erdő u. 10.
Benkő Ferenc, 2544 Neszmély, Mátyás kir. u. 4.
Bejegyezve: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt. végelszámoló, 1126 Budapest,
Böszörményi út 34/B. I/2. (végelszámoló-biztos: Dr. Molnár István,
2941 Ács, Jázmin u. 8.) (általános terjedelmű, önállóan) (határozatlan
idő)
3. Alapítványi ügyvezető szervek listája:
Törölve:
Bejegyezve: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt. végelszámoló, 1126 Budapest,
Böszörményi út 34/B. I/2. (végelszámoló-biztos: Dr. Molnár István,
2941 Ács, Jázmin u. 8.) (határozatlan idő)
4. Folyamatban lévő eljárás típusa, kezdete:
Törölve:
Bejegyezve: (Kényszer-)Végelszámolás, jelen végzés jogerőre emelkedésének napja
(dátum szerint).
A bíróság intézkedik a jelen – hitelezői felhívást is tartalmazó – jogerős végzésnek a
bíróságok központi internetes oldalán való közzététele céljából.
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve írásban, elektronikusan a Fővárosi Törvényszéknél lehet
benyújtani. A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti
eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.
INDOKOLÁS
A Fővárosi Törvényszék 18.P.25.750/2011/6. számú, 2012. november 27. napján jogerőre
emelkedett ítéletével a tárgyi alapítvány megszűnését megállapította. Az alapítvány
megszűnésének megállapítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi
Ptk.) 74/E. § (3) bekezdése alapján került sor.
Miután a megszünés megállapításakor hatályos jogszabályok alapján az egyszerűsített törlési
eljárás lefolytatására nm volt lehetőség. a bíróság tájékoztatta a szervezet bejegyzett
képviselőiét, hogy az alapítvány kényszer-végelszámolásának elrendelésére fog sor kerülni, és
felhívta őket, hogy nyilatkozzon a végelszámolói megbízatáshoz kapcsolódó törvényes
követelményekről.
A bejegyzett képviselők a felhívást átvették, ám arra nem reagáltak. A bíróság az előbbiek
alapján a volt képviselők végelszámolókénti kijelölését mellőzte, és a felszámolók
névjegyzékéből elektronikus sorsolással kijelölte a végelszámoló szervezetet, majd felhívta a
szükséges nyilatkozatok megtételére és rendelkezett a hitelezőknek szóló felhívásról, valamint
hivatalból elrendelte a kapcsolódó adatváltozások bejegyzését a nyilvántartásba.
A bíróság tájékoztatja a hitelezőket, hogy a követeléseik bejelentésére szolgáló 40 napos
határidő elmulasztása nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat
elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt alapítvány tartozásaiért történő
helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni [Ectv. 9/D. § (1) bek.].
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A bíróság felhívja a végelszámoló figyelmét, hogy a kényszer-végelszámolás lefolytatásának
szabályait az Ectv. 9-9/J. §§-ai tartalmazzák, melyek alapos áttanulmányozása fokozott
jelentőséggel bír.
Az egyszerűbb ténybeli és jogi megítélésű ügyekben alkalmazott jogszabályok az alábbiak:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/E. § (3) bekezdése;
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 9/B. § (4)-(5) bekezdése, 9/C. § (1)
bekezdése, 9/J. § (1) és (3) bekezdései, 9/K. § (1) bekezdése.
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) 5. § (1) bekezdése által felhívott, a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 221. § (3) bekezdése.
Budapest, 2018. október 25.
dr. Bán Béla Bánk s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

