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A Fővárosi  Törvényszék  a  KVANTÁL  Gazdasági  Tanácsadó  és  Szolgáltató  Kft.  (1115
Budapest,  Keveháza u.  3.;  felszámolóbiztos:  Máhrné dr.  Kazareczki  Éva)  felszámoló által
képviselt  QUAESTOR  Pénzügyi  Tanácsadó  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság
„felszámolás alatt” (1132 Budapest, Váci út 30.) adós elleni felszámolási eljárásban meghozta
a következő

V É G Z É S T:

A  bíróság  a  KVANTÁL  Gazdasági  Tanácsadó  és  Szolgáltató  Kft.  (1115
Budapest, Keveháza u. 3.;  felszámolóbiztos:  Máhrné dr. Kazareczki Éva)
felszámolót hivatalból felmenti.

A bíróság felhívja a felmentett felszámolót, hogy 8 napon belül jelentse be számlával igazolt
költségeit és az eddig elvégzett tevékenységére tekintettel felszámolói díj iránti igényét. 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

In d o k o l á s

Az adós ellen 2015. április 8. napján, dr. Bativai Schüle Imre János hitelező kérelmére indult
felszámolási  eljárásban  a  bíróság  a  10.  sorszámú  végzésével  megállapította  az  adós
fizetésképtelenségét  és  elrendelte  felszámolását,  mely  végzés  a  Fővárosi  Ítélőtábla,  mint
másodfokú bíróság 31.Fpkf.44.405/2015/6. számú, 2015. november 2. napján kelt végzésével
jogerőre emelkedett. 
A bíróság a végzés jogerőre emelkedését követően felszámolóként a KVANTÁL Gazdasági
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t jelölte ki, külön végzéssel. 
A hitelezőknek  szóló  felhívás  a  Cégközlönyben  2015.  december  12.  napján  közzétételre
került, mely időpont a felszámolás kezdő időpontja.

Az eljárásra a többször módosított, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályai az irányadók.

A bíróság az eljárás során hat közbenső mérleget hagyott jóvá. 

A felszámoló  2022.  március  21.  napján,  334.  sorszám  alatt  terjesztette  elő  VII.  számú
közbenső mérlegét jóváhagyás végett, majd a 2022. április 7. napján érkezett 336. sorszámú
beadványához  mellékelt  tértivevények  másolatával  igazolta,  hogy  azt  a  hitelezőknek
közvetlenül megküldte. 

Az adós felszámolási eljárásában a felszámoló a bíróság felhívására, a 2022. június 27. napján
érkezett beadványában bejelentette és a mellékelt okirattal igazolta, hogy a Magyar Állam
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képviseletében  eljáró  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  Észak-budapesti  Adó-  és
Vámigazgatósága bűnügyi hitelezői igényt jelentett be az adóssal szemben, 5.248.746.645,-Ft
erejéig.  Ennek  alátámasztására  csatolta  beadványához  a  Budai  Központi  Kerület  Bíróság
13.Bny.4019/2015/3.  sz.,  valamint  13.Bny.2478/2015/3.  sz.  határozatát,  zár  alá  vétel
elrendeléséről.

A Cstv.  79/A.  §  (7)  bekezdése  értelmében,  ha  a  felszámolás  elrendelésére  bűnügyi  igény
alapján  kerül  sor,  vagy  az  adós  ellen  folyamatban  lévő  eljárásban  bűnügyi  hitelezői
igénybejelentés történik, felszámolóként a bíróság - kivéve, ha törvény alapján a pénzügyi
szervezet felszámolására létrehozott állami felszámoló szervezetet kell kirendelnie - a Cstv.
66. § (2) bekezdés szerinti  állami felszámolót rendeli  ki.  Ha a bíróság a Cstv.27/A. § (1)
bekezdése szerint korábban már jelölt ki más felszámolót, annak felmentéséről, költségeinek
megtérítéséről, díjazásának megállapításáról, továbbá az állami felszámoló kirendeléséről az
állami  adó-  és  vámhatóság  bűnügyi  hitelezői  igénybejelentésről  való  értesítésének
kézhezvételét  követő  5  munkanapon  belül  hoz  végzést,  a  bíróság  további  eljárására,  a
felmentett felszámoló és az állami felszámoló jogaira és kötelezettségeire a Cstv. 66. § (3)
bekezdését megfelelően alkalmazni kell. A felmentett felszámoló költségtérítése és díjazása
megállapítására, a felmentett felszámoló kötelezettségeire a Cstv. 27/A. § (11) bekezdésében
és 66. § (3) bekezdésében, a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére pedig a Cstv.
27/A. § (11a) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

A fentiekre  tekintettel  –  a  törvényi  határidő  betartása  érdekében  -  a  bíróság  mellőzte  az
előterjesztett VII. számú közbenső mérleg elbírálását.

A Cstv.  66.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  továbbiakban  felszámolóként  a  Kormány  által
rendeletben kijelölt, kizárólagos állami tulajdonban álló, nonprofit gazdasági társaság járhat
el. 

A Cstv.  66.  §  (3)  bekezdése  értelmében a  bíróság  végzésében rendelkezni  kell  a  korábbi
felszámoló számlával igazolt költségei megtérítéséről és az addig elvégzett tevékenységéért
járó arányos díjazásáról is, amely legfeljebb 100.000,- forint lehet, de különösen bonyolult
ügyben  magasabb  díjazás  is  megállapítható.  A  végzés  fellebbezésre  tekintet  nélkül
végrehajtható,  és  csak  a  díjmegállapító  rendelkezése  ellen  lehet  fellebbezéssel  élni.  A
felmentett felszámoló kötelezettségeire a Cstv.27/A. § (11) bekezdésében foglaltak irányadók
azzal, hogy a honlapján a felmentéséről szóló végzés kézhezvételét követő napon közzé kell
tennie a kijelölés megszűnésének dátumát, az állami felszámolóval szemben együttműködési
kötelezettség terheli, és elő kell segítenie az állami felszámoló feladatátvételét. 

A bíróság a felszámoló nyilatkozata után külön végzéssel határoz a felmentett felszámoló díja,
illetve számlával igazolt költsége megállapításáról.

A végzés ellen a Cstv. 66. § (3) bekezdése értelmében fellebbezésnek helye nincs.

Budapest, 2022. június 28.
                                                                                                dr. Balázsné dr. Balogh Csilla s.k.
                                                                                                                  bíró
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