A kényszer-végelszámolási eljárás kezdő időpontja: 2017.10.28.
Az OBH felületén megjelent közzétételi végzés a következő oldalon található
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A Miskolci Törvényszék az Encsi Autó-Motor Sport Egyesület "végelszámolás alatt"
(3860 Encs-Abaújdevecser, Hársfa utca 2. szám alatti székhelyű) civil szervezet kényszervégelszámolásával kapcsolatos nemperes eljárásban meghozta a következő
v é g z é s t :
A Miskolci Törvényszék a kényszer-végelszámolás lefolytatására a BIS Csődgondnok és
Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1126 Budapest, Böszörményi út 34.
B. ép. 1. em. 2. szám alatti székhelyű, cégjegyzékszám: 01-10-043489) rendeli ki.
A törvényszék jelen végzés jogerőre emelkedésével egyidőben elrendeli a civil szervezet
nyilvántartási adataiban bekövetkezett, alábbi változások átvezetését:
A civil szervezet új képviselőjének neve:
BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye:
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép. 1. em. 2.
cégjegyzékszáma:
01-10-043489
A bíróság felhívja a kényszer-végelszámolót, hogy jelen végzés jogerőre emelkedésétől
számított 15 (tizenöt) napon belül nyújtsa be a bírósághoz a tisztségével kapcsolatos
összeférhetetlenségi körülményekről szóló nyilatkozatát.
A törvényszék jelen végzés jogerőre emelkedését követően intézkedik annak az Országos
Névjegyzékben történő közzétételéről.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Debreceni Ítélőtáblához
címzett, de a Miskolci Törvényszéken, jogi képviselő útján, elektronikus úton előterjeszthető
fellebbezésnek van helye. Az ítélőtábla előtti jogorvoslati eljárásban a fellebbező fél számára
a jogi képviselet kötelező.
Indokolás
A Miskolci Törvényszék a 27. sorszám alatti, 2017. október hónap 28. napján jogerőre
emelkedett végzésével elrendelte a civil szervezet kényszer-végelszámolását.
Ezt követően a 2021. április hónap 03. napján jogerőre emelkedett, 58. sorszám alatti
végzésével felmentette az ügyben korábban eljáró kényszer-végelszámolót: a LIKVID-B
Csődmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaságot tekintettel arra, hogy
a társaság a felszámolók névjegyzékéből törlésre került.

Miskolci Törvényszék
8.Pk.62.754/1999/61. szám
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) 9. § (5)
bekezdése értelmében: a végelszámoló esetleges visszahívásáról és új végelszámoló
kijelöléséről – e törvényben foglalt kivételekkel – az határoz, aki a végelszámolót kijelölte.
Az Ectv. 9/J. § (4) bekezdése szerint: a kényszer-végelszámolásra a civil szervezet
végelszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azonban a civil szervezet nem
dönthet a tovább működéséről, illetve a kényszer-végelszámolás megszüntetéséről.
Tekintettel arra, hogy az ügyben korábban eljáró LIKVID-B Csődmenedzser és Felszámoló
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a felszámolók névjegyzékéből történő törlés miatt
felmentésre került ezen tisztség alól, ezért a törvényszék a rendelkező részben foglaltak
szerint, és a hivatkozott jogszabályhelyek alapján új kényszer-végelszámoló szervezetet
rendelt ki az ügyben az eljárás további folytatására a BIS Csődgondnok és Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság személyében.
Tájékoztatja a törvényszék a kirendelt új kényszer-végelszámolót, hogy a kényszervégelszámolást az Ectv. II. fejezetének II/A. fejezete szerint köteles lefolytatni.
Figyelmezteti a törvényszék a felmentett kényszer-végelszámolót, hogy amennyiben a
civil szervezet iratanyagát nem adja át a kirendelt új kényszer-végelszámoló részére, úgy
emiatt is pénzbírsággal sújtható az Ectv. 9/I. § (2) bekezdése alapján.
A végzéssel szembeni fellebbezés joga a Cnytv. 5. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp.
365. § (2) bekezdés b) pontján és (6) bekezdésén, míg a kötelező jogi képviseletre vonatkozó
tájékoztatás pedig Pp. 72. § (1) bekezdésén, valamint a 73. § (1) bekezdésének a) pontján
alapul.
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dr. Gubás Péter Bertalanné dr. Kelemen Judit s. k.
törvényszéki titkár
A kiadmány hiteléül:
Varga Nikolett Eszter
törvényszéki írnok

