
A Veszprém Megyei Bíróság 7.Fpk.19-11-000225/9. sz. végzése felszámolás 
megindításának közzétételéről  

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2011. július 19. 
napján jogerőre emelkedett végzésével a(z) PNP Daniel Mezőgazdasági, Építőipari és 
Kereskedelmi Betéti Társaság "végelszámolás alatt" (8246 Tótvázsony, Magyar utca 32.; 
cégjegyzékszáma: 19 06 502104; adószáma: 26013930-2-19) adós felszámolását főeljárásként 
elrendelte.  

Előző elnevezése(i): PARLÓ Mezőgazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság PNP Daniel 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság PNP Daniel Mezőgazdasági, Építőipari és 
Kereskedelmi Betéti Társaság  

Előző székhelyei(i): 5000 Szolnok, Városmajor u. 44 5474 Tiszasas, Ady E. u. 10 5475 
Csépa, Rákóczi u. 104 8230 Balatonfüred, Nádor u. 43 8416 Dudar, Dózsa György utca 6.  

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth 
György u. 1/C. cégjegyzékszáma: 01 10 043489.  

A felszámolóbiztos(ok): dr. Viszkok József Gábor (an: Kecskés Kamilla) 1123 Budapest, 
Kékgolyó u. 10. 2/6.  

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2011. május 
4.  

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.  

A Veszprém Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 
10048005-01483192-24000004.  

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.  

Veszprém, 2011. július 20.  

A közzététel időpontja: 2011. július 22.  

 


