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A kényszer-végelszámolási eljárás közzétételének időpontja: 2020. február 18. 

 

Az OBH felületén megjelent közzétételi végzés a következő oldalon található. 



Fővárosi Törvényszék
121.Pk.64.073/1990/29.

 

 

A Fővárosi Törvényszék az Orvostudomány Alapítvány "törlés alatt" elnevezésű civil szervezet
nyilvántartási ügyében hivatalból eljárva meghozta az alábbi

V É G Z É S T

A bíróság a szervezet nyilvántartási ügyében hivatalból megindított  egyszerűsített törlési eljárást
megszünteti.

A  bíróság  elrendeli a  01-01-0000690. nyilvántartási  számon  bejegyzett  Orvostudomány
Alapítvány (1146  Budapest,  Hermina  út  57-59.,  adószáma:  19650971-1-42) elnevezésű  civil
szervezet kényszer-végelszámolását.

A végelszámolás kezdő időpontja a jelen végzés jogerőre emelkedésének napja. 

A  bíróság  végelszámolónak a  BIS  Csődgondnok  és  Tanácsadó  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságot  (székhely:  1126  Budapest,  Böszörményi  út  34.,  B.  ép.  1.  em.  2.,
cégjegyzékszám: 01-10-043489) rendeli ki. 

A bíróság  egyúttal  megállapítja,  hogy  az  eddigi  ügyintéző  és  képviseleti  szerv  megbízatása
megszűnt.

A bíróság – pénzbírság kiszabásának terhe mellett –  felhívja a végelszámolót, hogy jelen végzés
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül jelentse be a képviseletében eljáró személy nevét
és  lakcímét,  továbbá  nyújtsa  be nyilatkozatát a  tisztséggel  kapcsolatos  összeférhetetlenségi
körülményekről.

A bíróság a fenti rendelkezések alapján elrendeli az alapítvány adatai alábbi változásainak
nyilvántartásban történő átvezetését. 

1. Az alapítvány neve:
Törölve:        Orvostudomány Alapítvány "törlés alatt"   
Bejegyezve:   Orvostudomány Alapítvány  „végelszámolás alatt”

2. Folyamatban lévő eljárás típusa: 
Bejegyezve:    kényszer-végelszámolás

3. Az alapítvány képviselete:

Törölve:  
         

Erdös Endre dr. 1136 Budapest, Pannónia 19. 
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4.  A kuratórium tagjai: -

Törölve:

  Bejegyezve: BIS  Csődgondnok  és  Tanácsadó  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság
(székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34., B. ép. 1. em. 2.,  cégjegyzékszám: 01-10-043489)
végelszámoló (önállóan)

A bíróság  felhívja  a  szervezet  hitelezőit,  hogy  követeléseiket  a  jelen  végzés  közzétételétől
számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be. A bejelentés akkor is szükséges, ha a
szervezettel szemben a követeléssel kapcsolatban bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban. 

A bíróság a kényszer-végelszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően intézkedik a
végzésnek a bíróságok központi internetes honlapján történő közzététele iránt.

A végzés  ellen  a  kézhezvételtől  számított  15  napon  belül  fellebbezésnek  van  helye,  melyet  a
Fővárosi  Ítélőtáblához  címezve  írásban,  három  példányban  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. 

I N D O K O L Á S

A Fővárosi Törvényszék a 2016. december 14. napján jogerőre emelkedett 16.Pk.64.073/1990/7.
számú végzésével megállapította a szervezet megszűnését.

A Fővárosi  Törvényszék  –  mint  nyilvántartó  bíróság  –  a  jogerős  ítélet  alapján  intézkedett  a
„megszűnt”  toldat  nyilvántartásban  történő  átvezetéséről,  valamint  hirdetményt  tett  közzé.
Bejelentés hiányában a bíróság a 2018. szeptember 6. napján kelt 15. számú végzésével hivatalból
elrendelte  a  szervezet  egyszerűsített  törlési  eljárását  és  rendelkezett  a  „törlés  alatt”  toldat
nyilvántartásban történő átvezetéséről. Az eljárás alatt azonban – bírósági megkeresésre – a Nemzeti
Adó-  és  Vámhivatal  bejelentette,  hogy  a  szervezet  153.000,-  forint  összegű  köztartozással
redelkezik.

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.]   9/M. § szerint, ha az egyszerűsített törlési
eljárás során a civil szervezet vagyonára vonatkozóan érdemi adat merül fel vagy a civil szervezettel
szemben  a  bíróságnál  követelés  bejelentésére  került  sor,  ellene  bírósági,  közjegyzői  vagy más
hatósági  eljárás  van  folyamatban,  a  bíróság  az  egyszerűsített  törlési  eljárás  alá  tartozó  eljárási
cselekmények helyett dönt a végelszámolás elrendeléséről, a végelszámoló kijelöléséről és a civil 
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szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány
vagy egyesület sorsáról.

Fentiekre  tekintettel  a  bíróság  az  Ectv.  9/M.  §  bekezdése  alapján  megállapította,  hogy  az
egyszerűsített  törlési  eljárás  lefolytatására  nincs  lehetőség,  ezért  rendelkezett  annak
megszüntetéséről és a kényszer-végelszámolás elrendeléséről.

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)  9/J. §-a alapján ha bírósági határozat folytán
kell a végelszámolást lefolytatni, a végelszámolás kényszer-végelszámolásként került lefolytatásra.
A kényszer-végelszámolás esetén a bíróság a végelszámolás megindításáról szóló végzést hivatalból
hozza meg. A bíróság végelszámolónak elsősorban a szervezet bejegyzett vezető tisztségviselőjét
jelöli ki. Ha a bejegyzett vezető tisztségviselő nem jelölhető ki vagy kijelölésének mellőzését alapos
okkal  kéri,  a  bíróság  a  felszámolói  névjegyzékből  jelöli  ki  a  végelszámolót.  A  kényszer-
végelszámolásra a civil szervezet végelszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azonban
a  civil  szervezet  nem  dönthet  a  továbbműködéséről,  illetve  a  kényszer-végelszámolás
megszüntetéséről.  A  kényszer-végelszámolásra  az  Ectv.  9.  §  –  9/J.  §-aiban  foglaltakat  kell
alkalmazni.

Figyelemmel arra, hogy az eljárás alatt a szervezet képviselője – bírósági felhívásra – bejelentette,
hogy 1993-ban teljesen megszakadt a kapcsolata a szervezettel és a végelszámolói tisztséget nem
tudja  ellátni,  a  bíróság  a  felszámolói  névjegyzékből  véletlenszerű  sorsolás  útján  jelölte  ki  a
végelszámolót.

A bíróság  tájékoztatja  a  végelszámolót,  hogy a  kényszer-végelszámolás  közzétételétől  számított
tizenöt  napon  belül  –  szükség  szerint  –  értesítenie  kell  az  Ectv.  9/B.  §  (6)  bekezdés  a)  –  g)
pontjaiban felsorolt szerveket a végelszámolás megindításáról. 

A bíróság tájékoztatja a végelszámolót, hogy a kényszer-végelszámolás közzétételét követően a civil
szervezetnek haladéktalanul el kell különítenie az eljárás költségeinek fedezetét [Ectv. 9/C. § (4)
bek.].

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  szervezet  tartozásaiért  történő
helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni.

A bíróság az Ectv. 9/B. § (4) bekezdése, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  (Cet.)  93.  §  (1)-(2)
bekezdése alapján rendelkezett a szervezet nevét és képviseletét érintő változások nyilvántartáson
történő átvezetéséről.
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A végzés elleni fellebbezési jogot a Cnytv. 5. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 233. § (1)
bekezdése biztosítja. A kötelező jogi képviseletet a Pp. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja írja elő.

Budapest, 2019. november 11.

          dr. Harangi-Farkas Gabriella s.k.
      bírósági titkár

A kiadmány hiteléül: 




