
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Cgt.13-13-000642/2 

A Cg.13-09-121414 cégjegyzékszámú Magyar Atlanti Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (2016 Leányfalu, Boldogtanya utca 4. M. lház. 

3. em. 1.; adószáma: 14386277-2-13) ellen  hivatalból indult törvényességi felügyeleti 

eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő 

V É G Z É S T 

A bíróság megállapítja a végelszámoló tisztségének megszűnését azzal, hogy a 

kényszertörlési eljárás során köteles a cégbírósággal együttműködni, és valamennyi 

rendelkezésre álló információról a cégbíróságot tájékoztatni.  

A cégbíróság a végelszámolói díj megállapítását mellőzi. 

Felhívást tesz közzé a cégbíróság, akiknek: 

- a céggel szemben követelése van - ideértve a számviteli törvény szerinti függő követeléseket 

is -, 

- tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás van 

folyamatban, 

- a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, vagy a cég vagyontárgyára vonatkozó jog 

jogosultjaként van bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetően a javára, illetve érdekében 

tény van feljegyezve, vagy �rgyára tarthatna igényt, 

azt 30 (harminc) napon belül jelentsék be a Cégbíróságnak. 

A kényszertörlési eljárás kezdő időpontja: 2013. október 11.  

A bíróság a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjáról elektronikus úton értesíti az állami 

adóhatóságot. 

A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs. 

I N D O K O L Á S 

 A cégbíróság 2011. október 24. napján hozott, és 2012. január 16. napján jogerőre 

emelkedett Cgt.13-11-007197/2 sorszámú végzésével  - törvényességi felügyeleti 

hatáskörében eljárva - a céget eltiltotta a további működéstől és elrendelte kényszer-

végelszámolását figyelemmel arra, hogy a társaság a felhívásokat nem vette át, a 

küldemények "nem kereste" postai jelzéssel érkeztek vissza a feladóhoz. A cég a törvényes 

működését nem állította helyre. A bíróság a  2006. évi V. tv. 100. §. (1) bekezdése 

alapján hozta meg döntését. A bíróság a kényszer-végelszámolási eljárás lefolytatására a BIS 

Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1123 Budapest, 

Kékgolyó u. 10. 2. em. 6. Cg.01-10-043489) rendelte ki. 

A végelszámoló költségei és díja megállapítását nem kérte. 



A Ctv. 131/A. (1) bekezdés értelmében a Módtv. 136.§-ának hatálybalépésekor folyamatban 

lévő kényszer-végelszámolásokban - amennyiben a cégbíróság még nem kezdeményezett 

felszámolási eljárást - a végelszámoló 2013. január 1 - jéig kényszertörlési eljárás 

megindítását kezdeményezi, ha sem az a) sem a b) pontban meghatározott feltételek nem 

állnak fenn. Tekintettel arra, hogy ennek a végelszámoló nem tett eleget, a cégbíróság a Ctv. 

131/A.§ (5) bekezdése alapján hivatalból indítja meg a kényszertörlési eljárást.  

 A cégbíróság felhívja a figyelmet a Ctv.116.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra: a 

kényszertörlési eljárás alá került cég gazdasági tevékenységet nem végezhet. A 

kényszertörlési eljárás során a cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a kényszertörlési 

eljárás alatti működtetéséről, a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről, valamint a cég 

átalakulásáról. A kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően a cég szervei nem 

hozhatnak a kényszertörlési eljárás céljával ellenkező döntéseket. A cégbíróság nem dönthet a 

kényszertörlési eljárás megszüntetéséről. 

A végelszámoló együttműködési kötelezettségét a Ctv. 131/A. § (4) bekezdése állapítja meg. 

A bíróság a kényszertörlési eljárás megindításának időpontját hivatalból jegyzi be a 

cégjegyzékbe és a Ctv. 117.§ (1) bekezdése alapján a kényszertörlési eljárás megindításáról 

szóló végzést a Cégközlönyben közzéteszi. 

A rendelkező részbe foglalt felhívás a Ctv. 117.§ (2) bekezdésén alapul. 

A jogorvoslat lehetőségét a Ctv. 117. § (1) bekezdése zárja ki. 

Budapest, 2013. október 11. 

 


