
 

A kényszer-végelszámolás közzétételének időpontja: 2021. április 28.  

 

Az OBH felületén megjelent közzétételi végzés a következő oldalon található 



Szegedi Törvényszék
15.Pk.60.250/1996/20.

A Szegedi Törvényszék a 06-02-0001217. szám alatt nyilvántartott Első Beton Szabadidő
Sportkör  Egyesület  "törlés  alatt" (6728  Szeged,  Dorozsmai  út  5-7.)  civil  szervezet
nyilvántartási ügyében meghozta a következő

v é g z é s t:

A bíróság elrendeli a civil szervezet kényszer-végelszámolását.

A  bíróság  a  végelszámolási  eljárás  lefolytatására  a  BIS  Csődgondnok  és  Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1126 Budapest, Böszörményi út, 34. B. ép. 1. em. 2.
szám alatti székhelyű gazdasági társaságot rendeli ki végelszámolóként.

A bíróság elrendeli a végelszámolással összefüggő alábbi adatok nyilvántartásba vételét:

Az civil szervezet új neve: Első Beton Szabadidő Sportkör Egyesület "végelszámolás alatt" 

Roszkos Zoltán képviseleti joga megszűnt. 

A civil  szervezet  új  képviselője:  BIS  Csődgondnok  és  Tanácsadó  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság 1126 Budapest, Böszörményi út, 34. B. ép. 1. em. 2. szám alatti székhelyű
végelszámoló

A végelszámolást elrendelő határozat kelte: 2021. március 18.

A végelszámolás kezdő időpontja: e végzés jogerőre emelkedésének napja.

A bíróság e végzését  jogerőre emelkedése után megküldi  az Országos Bírói  Hivatalnak a
www.birosag.hu honlapon való közzététel végett.

A bíróság felhívja a végelszámolás alatt álló szervezet hitelezőit, hogy követeléseiket ezen
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  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 jogi személy tartozásaiért történő
helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a Szegedi
Ítélőtáblához,  melyet írásban, elektronikusan a Szegedi Törvényszékhez kell  benyújtani.  A
fellebbezési  eljárásban  a  jogi  képviselet  kötelező,  a  jogi  képviselő  nélkül  eljáró  fél
fellebbezését a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja.
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I n d o k o l á s 

A  bíróság  a  civil  szervezetet 06-02-0001217.  szám  alatt  tartja  nyilván.  A  Szegedi
Törvényszék 2020. december 22. napján jogerőre emelkedett 15.Pkt.60.250/1996/13. számú
végzésével  a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 68/B.§ (1) bekezdés c) pontja alapján
megállapította a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztét

A bíróság 15.Pk.60.250/1996/15. szám alatt hirdetményt tett közzé annak érdekében, hogy a
szervezet  vagyona,  illetve  a  vele  szemben  fennálló  követelések,  eljárások  bejelentésre
kerüljenek. A nyitva álló határidő alatt Erste Bank Hungary Zrt. bejelentette, hogy a szervezet
az általa vezetett  11998006-06146344-10000001 HUF pénzforgalmi számlán 20.731 Ft-tal
rendelkezik.

Tekintettel  arra,  hogy a  civil  szervezet  vagyonára  vonatkozóan  érdemi  adat  merült  fel,  a
bíróság az Ectv. 9/M. §-a és 9/J. § (1) bekezdése alapján elrendelte a civil szervezet kényszer-
végelszámolását és határozott az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásba vételéről.

A bíróság az Ectv. 9/J. § (3) bekezdése alapján végelszámolónak a felszámolói névjegyzékből
a  BIS  Csődgondnok  és  Tanácsadó  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  1126  Budapest,
Böszörményi út, 34. B. ép. 1. em. 2. szám alatti székhelyű végelszámolót jelölte ki.

Tájékoztatja  a  bíróság  a  végelszámolót,  hogy  a  végelszámolást  az  Ectv.  II.  fejezet  2/A.
címében foglalt szabályok szerint kell lefolytatni.

A kényszer-végelszámolást elrendelő végzés közzétételére az Ectv. 9/B. § (4) és (5) bekezdése
alapján kerül sor.

A végzés  elleni  fellebbezési  jog  a  Cnytv.  5.  §  (1)  bekezdése  folytán  alkalmazandó  a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 365. §-án alapul. 

Szeged, 2021. március 18. 

dr. Ottovay István s.k.
bírósági titkár




