Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cgt.13-13-002576/2
A Cg.13-06-049274 cégjegyzékszámú FIXÉPÜL Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó
Betéti Társaság "végelszámolás alatt" (2119 Pécel, Bartoshegy utca 13.; adószáma:
21821938-2-13)ellen hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban a Budapest
Környéki Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő
VÉGZÉST
A bíróság megszünteti a kényszer-végelszámolási eljárást, egyben hivatalból elrendeli a
kényszertörlési eljárás megindítását valamint a kényszertörlésre vonatkozó adatok
bejegyzését a cégjegyzékbe.
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, hogy akinek:
- a céggel szemben követelése van - ideértve a számviteli törvény szerinti függő követelést is
-,
- tudomása van arról,hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás van
folyamatban, vagy
- 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
a
cég
vagyontárgyára
tarthatna
igényt,
az harminc napon belül jelentse be a cégbíróságnak.
A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs.
INDOKOLÁS
A 13-06-049274 cégjegyzékszámon nyilvántartott cég kényszervégelszámolását Cgt. 13-11008752/3 számú, 2011. december 7 -én kelt és 2012. január 17 -én jogerős végzésével
rendelte el a cégbíróság.
A kényszer-végelszámolás lefolytatására a BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt.-t jelölte ki.
A végelszámoló 2012. május 24-én érkezett beadványában felszámolási eljárás lefolytatását
kérte, mivel a cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő.
A 2006. évi V. törvény (Ctv.) 131/A. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a
kényszervégelszámoló felszámolási eljárást kezdeményez, amennyiben a kényszervégelszámolás befejezésére nincs mód, és a cég vagyona a hitelezők követelésének fedezésére

nem elegendő, de megállapítható, hogy fedezni fogja a 118. § (6) bekezdésben meghatározott
felszámolási költségeket. Jelen esetben a cég vagyona nem fedezi a felszámolási költségeket.
A végelszámoló költségei és díja megállapítását nem kérte.
A Ctv.131/A.§/1/ bekezdés c./ pontja értelmében a Módtv.136.§-ának hatálybalépésekor
folyamatban lévő kényszer-végelszámolási eljárásokban és a 2006. július 1-én folyamatban
volt be nem fejezett végelszámolási eljárásokban - amennyiben a cégbíróság még nem
kezdeményezett felszámolási eljárást - a végelszámoló 2013. január 1-ig kezdeményezi a
kényszertörlési eljárás megindítását ha sem az a./ pont szerinti, a cég törlésére irányuló
változásbejegyzés iránti kérelem, sem a b./ pont szerinti, a felszámolási eljárás
kezdeményezésére
irányuló
kérelem
feltételei
nem
állnak
fenn.
A /2/ bek. értelmében a végelszámoló a kérelemmel egyidejűleg tájékoztatja a cégbíróságot a
kényszer-végelszámolás során megtett intézkedésekről, a cég vagyonára és követeléseire
vonatkozó
információkról,
valamint
az
egyéb
körülményekről.
A /3/ bek. szerint a cégbíróság a kényszer-végelszámolási eljárást megszünteti, és a
végelszámoló
elvégzett
munkájával
arányos
díjat
megállapítja.
A /4/ bek. értelmében a cégbíróság az /1/ bek.c./pontja szerinti esetben a kényszervégelszámolási eljárás megszüntetésével egyidejűleg megindítja a kényszertörlési eljárást
azzal, hogy az együttműködési, valamint a 117.§ /4/ bekezdésében foglalt kötelezettség a
végelszámolót is terheli. /Gondoskodni az iratok elhelyezéséről, az adósás rendjéről szóló
törvény szerinti kötelezettségek teljesítéséről, és ennek megtörténtét a cégbíróságnál igazolja./
A 131/A.§ /5/ bekezdés szerint amennyiben a végelszámoló az /1/ bekezdésben
foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a cégbíróság hivatalból indítja meg a
kényszertörlési eljárást.Figyelemmel arra, hogy a cég vagyona nem fedezi a Ctv. 118. § (6)
bekezdésben meghatározott felszámolási költségeket, a bíróság - a végelszámoló határidőben
érkezett kérelme ellenére - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A kényszertörlési eljárás alá került cég gazdasági tevékenységet nem végezhet.
A cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a kényszertörlési eljárás alatti működtetéséről,
illetve az eljárás megszüntetéséről, valamint a cég átalakulásáról, s a cégbíróság sem
dönthet a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről. /Ctv.116.§ /3/-/4/ bek./
A Ctv.117.§ /1/ bek. alapján a cégbíróság a kényszertörlési eljárás megindításáról szóló
végzést a Cégközlönyben közzéteszi.
A jogorvoslati lehetőség kizárása a Ctv.117.§ /1/ bekezdésén alapul.
Budapest, 2014. március 10.

