
A Pest Megyei Bíróság 14.Fpk.13-15-000774/7. sz. végzése felszámolás 

megindításának közzétételéről 

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2015. 

június 12. napján jogerőre emelkedett végzésével a(z) HL-LOGISTIC 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f. a." (2740 

Abony, Ráday utca 2.(telephelye:2740 Abony, 0301/7.); cégjegyzékszáma: 13 09 

118317; adószáma: 14225062-2-13) adós felszámolását főeljárásként elrendelte. 

A bíróság által kijelölt felszámoló: Hardeco Pénzügyi és Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság, 2234 Maglód, Sallai u. 64., adószáma: 14588163-2-

13 cégjegyzékszáma: 13 09 160314. 

A felszámolóbiztos(ok): Szabó Árpád szül.:1981. 06. 09. 

adóazonosító:8417971955 (an: Zsednai Anna) 1056 Budapest, Váci u. 45. 

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának 

időpontja: 2015. május 20. 

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja. 

A felszámolási eljárást 2011. augusztus 22. napjától végelszámolás előzte meg. Az 

adós egyszemélyes társaság: Trepák Norbert (2740 Abony, Radák K. u. 85/a.) A 

bíróság a felszámolási eljárást a Cstv. 22. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelte 

el. A felszámoló kijelölése elektronikus úton történt. 

A Pest Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 

10032000-01484681-24000004. 

Mindazok [ideértve a zálogjogosultakat, és a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 

függő követelések jogosultjait is], akik az adóssal szemben fennálló ismert 

követeléseiket - kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban 

[27. § (2) bekezdés e) pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket - a 

felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e 

végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be a felszámolónak. 

A felszámoló - a módosított 1991. évi XLIX. tv. 57. § (1) bekezdés a) és c) 

pontjában meghatározott követelések kivételével - csak azt a bejelentést veszi 

nyilvántartásba, amely után az igénybejelentő a követelés 1 %-át, de legalább 5.000 

Ft-ot, legfeljebb 200.000 Ft-ot az e végzésben megjelölt számlára - a bírósági 

ügyszámra (végzés számra) hivatkozással - 40 napon belül befizetett és ezt a 

felszámoló részére igazolta. 

Budapest, 2015. augusztus 28. 

A közzététel időpontja: 2015. szeptember 9. 


