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felszámolás megindításának közzétételéről

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a PANEVIKO Mezőgazdasági Szolgáltató, Termeltető Kft
(székhely: 2040 Budaörs, Feketesas utca 7/a., cégjegyzékszám: 13-09-085776, adószám: 12515051-2-13)
adós felszámolását elrendelte.

A felszámolási  eljárás  megindítására  irányuló  kérelem benyújtásának  időpontja:  2020.  november  23.
napja

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

A  bíróság  által  kirendelt  felszámoló:  BIS  Csődgondnok  és  Tanácsadó  zártkörűen  működő
Részvénytársaság (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép./1. em./2., adószám: 12272910-2-
43)

A felszámolóbiztos:  Dr.  Molnár  István  (2941  Ács,  Jázmin  utca  8,  születési  idő:  1981.  június  22.,
adóazonosító jel: 8418101806, anyja születési neve: Szabó Emese)

A Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-
01484681-24000004

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. a. 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 követelések – kivéve a Cstv. 57. § (1) bekezdés a és c) pontjában foglalt követeléseket – nyilvántartásba
vételének az is feltétele, hogy a Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 40 napos határidőben
a  hitelező  a  követelés  tőkeösszegének  0,5  %-át,  de  legalább  5.000,-Ft  és  legfeljebb  40.000,-Ft
költségáltalányt  a  felszámoló  MAGNET Bank  Zrt-nél  vezetett  16200120-18534630-00000000  számú
pénzforgalmi  számlájára  –  a  bírósági  ügyszámra  hivatkozással  –  befizessen  és  ezt  a  felszámolónak
igazolja. A hitelezők által befizetett összeget, mint hitelezői követelést, a Cstv. 57. § (1) bekezdésének f)



pontja szerint kell besorolni. A felszámoló a költségáltalány összegét a vagyonkutatási és vagyonszerzési
tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használja fel.

A felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napja: 2021. július 22.

A felszámoló elektronikus elérhetősége: 12272910  #cegkapu

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

Az elektronikus  kapcsolattartásra  vonatkozó  szabályokat  a  csődeljárásról  és  a  felszámolási  eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 6. § (3) – (5a) bekezdései, a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi  CXXX.  törvény  (Pp.)  604.  §  –  621.  §-ai,  valamint  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
9. §, 14. §, 16. §-ai tartalmazzák.

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett a 2016. július 1. napján és ezt követően indult ügyekben:

1. a gazdálkodó szervezet
(beadványait,  okirati  bizonyítékait  kizárólag  elektronikusan,  az  űrlapbenyújtás  támogatási
szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz);

2. ha a fél jogi képviselővel jár el, a jogi képviselő
(minden beadványt,  okirati  bizonyítékot kizárólag elektronikusan az űrlapbenyújtás támogatási
szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz);

3. a közigazgatási szerv és az ügyész.

A bíróság  az  elektronikus  úton  kapcsolatot  tartó  részére  a  kézbesítési  rendszer  útján,  elektronikusan
kézbesíti az iratokat.

Jogi képviselőnek kell tekinteni a a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 65. §
(1)  bekezdésében  meghatározott  személyeket,  a  meghatalmazás  alaki  kellékeit  elektronikus
kapcsolattartás során a Pp. (3) §-a és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv. tartalmazza.

A nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményei

Ha az elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványát nem elektronikus úton terjeszti elő, a bíróság a
polgári  perrendtartásáról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp) 618. § alapján visszautasítja, az egyéb
beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan.

Az elektronikus úton kapcsolatot tartó köteles gondoskodni a beadvány mellékleteit képező papír alapú 
okiratok digitalizálásáról és a papír alapú okiratok megőrzéséről

Budapest, 2021. évi szeptember hó 21. napján

Vágóné Türei Márta s.k.
bírósági ügyintéző
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