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Cgt.13-12-011866/4 

A Cg.13-06-020037 cégjegyzékszámú KALÁZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 

Társaság "végelszámolás alatt" (2011 Budakalász, Szentendrei u 7.; adószáma: 24554242-

1-13) ellen hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban a Budapest Környéki 

Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő 

V É G Z É S T 

A cégbíróság a Cgt. 13-11-005776  szám alatt elrendelt kényszer-végelszámolási eljárást 

megszünteti és elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását. és annak bejegyzését mai 

napig hatállyal a cégjegyzékbe. 

A cégbíróság megállapítja a végelszámoló tisztségének megszűnését azzal, hogy a 

kényszertörlési eljárás során köteles a cégbírósággal együttműködni, díjáról, illetve 

készkiadásairól - kérelemre - külön végzésben határoz. 

Felhívást tesz közzé a cégbíróság, hogy akinek: 

a) a céggel szemben követelése van - ideértve a számviteli törvény szerinti függő követelést is 

-, 

b) tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás van 

folyamatban, vagy 

c) a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, vagy a cég vagyontárgyára vonatkozó jog 

jogosultjaként van bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetően a javára, illettény van 

feljegyezve, vagy a cég vagyontárgyára tarthatna igényt, 

ezt harminc napon belül jelentse be a cégbíróságnak. 

A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs. 

I N D O K O L Á S 

 A cégbíróság a cég kényszer-végelszámolását 2011. október 01-én jogerős Cgt.13-11-

005776/3. számú határozatával elrendelte. 

A kényszer-végelszámolás lefolytatására BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt-t jelölte ki. 

A végelszámoló 2012. október 18-án és 2014. január 13-án érkezett beadványában kérte, hogy 

a  bíróság indítsa meg a cég kényszertörlési eljárást a Ctv.131/A.§ (1) bekezdése c) pontja 

alapján és állapítsa meg díját, illetve rendelkezzen díjának és készkiadásainak megfizetéséről. 

A Ctv.131/A.§ (3) - (4) és (6) bekezdése szerint a bíróság kényszer-végelszámolási eljárás 

megszüntetésével egyidejűleg megindítja kényszertörlési eljárást és megállapítja a 

végelszámoló elvégzett munkával arányos díját, illetrve rendelkezik a díj és a készkiadások 

megfizetéséről. 



A fentiekre és arra való tekintettel, hogy díjmegállíptás esetén külön fellebbezésnek van 

helye, a bíróság a rendelkező rész szerint határozott. 

Tájékoztatja a bíróság, hogy a kényszertörlés alá került cég gazdasági tevékenységet nem 

folytathat. A cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a kényszertörlési eljárás alatti 

működtetéséről, kényszertörlési eljárás megszüntetéséről, valamint a cég átalakulásáról, és a 

bírósg sem dönthet a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről (Ctv. 116. § (3) - (4) bekezdés). 

A végzés elleni jogorvoslati  jogot a Pp.117.§ (1) bekezdés zárja ki.   

Budapest, 2014. április 2. 

 


