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csődeljárásban meghozott végzés közzétételéről

A bíróság a Mart Építőipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" (székhely:
2120 Dunakeszi, Székesdűlő-Házgyár 8028, cégjegyzékszám: 13-09-069284, adószám: 10488140-2-44)
gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárásában az alábbiakat teszi közzé:

A bíróság elrendeli a 23. sorszámú végzésének közzététellel, hirdetményi úton történő kézbesítését a felek
részére a Cstv. 21/C. § (1) bekezdése szerint.

Első  közzététel 

A bíróság a csődeljárást megszünteti.

A bíróság a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (1137 Budapest XIII. kerület, Szent István körút 4.)
vagyonfelügyelő díját 28.772.087,- (azaz huszonnyolcmillió-hétszázhetvenkétezer-nyolcvanhét) forintban
állapítja meg, melyből 22.655.187,- (azaz huszonkétmillió-hatszázötvenötezer-száznyolcvanhét) forint a
vagyonfelügyelőt megillető díj és 6.116.900,- (azaz hatmillió-száztizenhatezer-kilencszáz) forint az áfa.

A bíróság feljogosítja a vagyonfelügyelőt, hogy a hitelezők által a számlájára befizetett 6.965.266,- (azaz
hatmillió-kilencszázhatvanötezer-kétszázhatvanhat)  forint  nyilvántartásba  vételi  díjat  vagyonfelügyelői
díja részbeni kiegyenlítéseként felhasználja.

A bíróság kötelezi az adóst, hogy 15 napon belül fizessen meg a vagyonfelügyelőnek 21.806.821,- (azaz
huszonegymillió-nyolcszázhatezer-nyolcszázhuszonegy) forintot.

A bíróság megállapítja, hogy a díj megfizetéséért Wolfgang Hatzl (2111 Szada, Dombos u. 13.) szám
alatti lakos kezesként felel.

A  vagyonfelügyelő  megbízatása  –  az  ideiglenes  vagyonfelügyelőre  vonatkozó  jogosítványokkal  a
felszámoló tevékenységének megkezdéséig – meghosszabbodik.

Az eljárás során felmerült költségeit az adós maga viseli.

A végzés  ellen a  kézbesítéstől  –  a  hitelezők a hirdetményi  úton történő kézbesítés esetén a  második
közzétételről  számított  8  munkanapon  belül  –  elektronikus  úton  benyújtott  fellebbezéssel  élhetnek.
amelyet a Fővárosi Ítélőtáblának címezve a Budapest Környéki Törvényszéken kell előterjeszteni.
A  fellebbezés  benyújtásával  egyidejűleg  30.000,-  (azaz  harmincezer)  forint  fellebbezési  illeték
megfizetését kell igazolni.
A Fővárosi Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező fél részére a jogi képviselet kötelező.
A fellebbezési határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A bíróság a fizetési haladéknak a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételi napját követő második
munkanap 0 óráig való meghosszabbításáról külön végzésben rendelkezik.

A bíróság  e  végzést  a  felek  részére  hirdetményi  úton,  a  Cégközlöny honlapján  történő  közzététellel
kézbesíti.  A  végzés  rendelkező  részét  a  bíróság  a  Cégközlöny  honlapján  két  alkalommal,  2  napos
időközökkel teszi közzé, és azt a második közzététel napján kell kézbesítettnek tekinteni. A bíróság a
végzés rendelkező részét a bíróság hirdetőtábláján is közzéteszi és postai úton megküldi az adósnak, a



vagyonfelügyelőnek  és  a  hitelezői  választmánynak,  illetve  a  hitelezői  képviselőnek.  A  végzés  teljes
szövege  a  bíróságon  átvehető.  A  végzés  elleni  fellebbezést  a  második  közzétételtől  számított  8
munkanapon  belül  a  Fővárosi  Ítélőtáblán  kell  benyújtani  4  példányban,  ez  a  határidő  jogvesztő.  A
fellebbező fél számára a jogi képviselet kötelező. A végzés ellen benyújtott esetleges fellebbezéseket a
fellebbezés  bírósághoz  érkezését  követő  3  munkanapon  belül  lehet  a  bíróságon  megtekinteni,  és  a
fellebbezés bírósághoz érkezését követő 5 munkanapon belül lehet rá észrevételt benyújtani. 

Budapest, 2018. évi június hó 11. napján

Dr. Pesti Zsuzsanna s.k.
bíró
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