
 

A felszámolási eljárás közzétételének időpontja: 2019. március 28. 

 

A Cégközlöny felületén megjelent közzétételi végzés a következő oldalon található. 

 

 

 

 

 

 

 



A Fővárosi Törvényszék
1.Fpk.2536/2018/14. számú végzése

felszámolás megindításának közzétételéről

A bíróság  elrendeli  annak  közzétételét,  hogy  a  NetFitness  Hungary  Korlátolt  Felelősségű  Társaság
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 163. IV./15., cégjegyzékszám: 01-09-178558, adószám: 24295750-2-
41) adós felszámolását elrendelte.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2018. augusztus 7. napja

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja.

A bíróság által  kirendelt  felszámoló:  BIS Csődgondnok és  Tanácsadó Zrt.  (székhely:  1126 Budapest,
Böszörményi út 34. B./I./2., adószám: 12272910-2-43)

A felszámolóbiztos: Dr. Molnár István (1126 Budapest, Böszörményi út 34. B/I./2., születési idő: 1981.
június 22., adóazonosító jel: 8418101806, anyja születési neve: Szabó Emese)

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-01483013-
24000004

Mindazok [ideértve a zálogjogosultat, az alzálogjog jogosultját, továbbá a zálogjogosulti bizományost is –
ez utóbbit abban az esetben is, ha a biztosított követelés nem, vagy nemcsak őt illeti meg – valamint a
biztosítéki célú vételi jog alapításával, illetve jog vagy követelés biztosítéki célú átruházásával érintett, a
hitelbiztosítéki nyilvántartásba vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultakat, továbbá a 3. § (1)
bekezdés  g)  pontja  szerinti  függő követelés  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. törvény 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
követelések kivételével – csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után a hitelező a követelés
tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5.000,- Ft-ot és 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.

A bíróság az adós fizetésképtelenségét a Cstv. 27. § (2) bek. c. pontja alapján állapította meg.

A bíróság a felszámolót elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével rendelte ki.

Az eljárás – a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti – főeljárásként indult. 
A felszámoló hivatalos elektronikus elérhetősége:12272910#cegkapu

Budapest, 2019. évi március hó 27. napján

Dr Madarasi Anna s.k.
bíró




