A kényszer-végelszámolási eljárás közzétételének időpontja: 2021. szeptember 6.
Az OBH felületén közzétett végzés a következő oldalon található.

[1] A határozat száma: 124.Pk.61.021/1989/101.
[2]

A Fővárosi Törvényszék a 01-02-0001327 sorszámon bejegyzett Gábor Áron Tüzér Bajtársi
Egyesület „megszűnt” (1148 Budapest, Lengyel utca 30. IV. em. / 32., adószám: 19661263-1-42)
civil szervezet vonatkozásában meghozta a következő
VÉGZÉST

[1]

A Fővárosi Törvényszék elrendeli a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület „megszűnt” civil
szervezet kényszer- végelszámolását.

[2]

A végelszámolás kezdő időpontja jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

[3]

A bíróság végelszámolónak BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (Cg.: 01-10-043489, 1126 Budapest, Böszörményi út 34/b. I/2.) rendeli ki.

[4]

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

[5]

Az egyesület neve:
Törölve:
Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület „megszűnt”
Bejegyezve: Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület „végelszámolás alatt”

[6]

Az egyesület képviselőjének neve, lakóhelye:
Törölve: Rácz László elnök (an: Kenesei Margit, lh: 1148 Budapest, Lengyel utca 30. 4.
em.32.)
Szilágyi Ferencné titkár (an: Kovács Anna, lh: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. 6.
em./1.)
Dopita Gáborné elnökhelyettes (an: Kálmán Erzsébet lh: 2072 Zsámbék, Bethlen
Gábor utca 13.)
Bejegyezve: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1126
Budapest, Böszörményi út 34/b. I/2.) végelszámoló -dr. Molnár István végelszámolóbiztos,
általános terjedelmű, önállóan, határozatlan idejű

[7]

Folyamatban lévő eljárás és annak kezdőidőpontja:
Bejegyezve: Kényszer-végelszámolás, jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

[8]

A bíróság felhívja az egyesület 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.
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[9]

A végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság a kényszer-végelszámolást elrendelő végzést az
országos névjegyzékben közzéteszi.

[10]

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi
Ítélőtáblához, melyet három példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. Az ítélőtábla
előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.
INDOKOLÁS

[1]

A Fővárosi Törvényszék 2021. február 4-én kelt és 2021. április 3-án jogerős
124.Pk.61.021/1989/92. számú végzéssel megállapította, hogy az egyesület jogutód nélküli
megszűnését eredményező ok bekövetkezett. Az eljárás során adat merült fel az egyesület
megmaradó vagyonára.

[2]

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 9/J § (1) bekezdése értelmében
amennyiben bírósági határozat folytán kerül sor a végelszámolásra, a végelszámolás kényszervégelszámolásként kerül lefolytatásra.

[3]

Az Ectv. 9/J § (3) bekezdése szerint a civil szervezet végelszámolójának elsősorban a civil
szervezet bejegyzett vezető tisztségviselőjét kell kirendelni. Figyelemmel arra, hogy a bejegyzett
képviselők képviseleti jogának ideje 2021. január 31-én lejárt, a bíróság a végelszámolót az Ectv.
9/J.§(3) bekezdésének megfelelően a felszámolói névjegyzékből jelölte ki. A végelszámoló a
2021. június 15. napján kelt beadványában úgy nyilatkozott, hogy a végelszámolói megbízatást
vállalja, vele és az általa kijelölt dr. Molnár Istvánnal szemben összeférhetetlenségre vonatkozó
követelmény, kizáró ok nem áll fenn.

[4]

A bíróság az Ectv. 9/J.§(1)-(3) bekezdésének és az Ectv. 9/B.§(4)-(5) bekezdésének megfelelően
rendelkezett a kényszer-végelszámolás elrendeléséről, annak közzétételéről és a „végelszámolás
alatt” toldat nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

[5]

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.
Budapest, 2021. június 21.
dr. Pethő Anna s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

