
FARKAS FAMILIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI
TÁRSASÁG „felszámolás alatt”

(1112 Budapest, Cirmos utca 6. 5. em. 30.) Adószám: 29071883-2-43

Cégkivonat 2019.09.11.-i időállapotban

1 Általános adatok

• Cégjegyzékszám: 01 06 516822
• Cégforma: Betéti társaság
• Alakulás dátuma: 1996.06.13.
• Bejegyzés dátuma: 1997.05.20.
• Törlés hatálya: 2015.06.17.

126 Eljárás adatok

• Cégnév: FARKAS FAMILIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Cím: 1112 Budapest, Cirmos utca 6. 5. em. 30.
Eljárás: Kényszer törlési eljárás megindítása
Közlöny száma: CK 2013/71 Közlöny dátuma: 2013-12-22
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2014-01-21
Végzés: Fővárosi Törvényszék Cgt.01-13-022785/2
Benyújtó: KÉNYSZERTÖRLÉS

• Cégnév: FARKAS FAMILIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 6. 5. em. 30.
Eljárás: Felszámolás
Közlöny száma: CK 2014/21 Közlöny dátuma: 2014-04-18
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2014-05-28
Végzés: Fővárosi Bíróság 52.Fpk.01-14-000913/8.sz.végzése
Csődtörvény jele: 3
Eljárás indulás dátuma: 2014-04-18
Felszámoló adatai: Keszau-Solder-Serec-L Kft., 1125 Bp., Istenhegyi út 58/b.

• Cégnév: FARKAS FAMILIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 6. 5. em. 30.
Eljárás: Lezárás
Közlöny száma: CK 2015/35 Közlöny dátuma: 2015-08-25
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2015-06-17
Végzés: Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.01-14-000913/19.sz.végzése
Benyújtó: Eljárás befejezve, cég megszüntetve.

• Cégnév: FARKAS FAMILIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Cím: 1112 Budapest, Cirmos utca 6. 5. em. 30.
Eljárás: Törlés
Közlöny száma: CK 2015/36 Közlöny dátuma: 2015-08-29
Törlés hatálya: 2015-06-17
Végzés: CG.01-06-516822/78
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• Cégnév: FARKAS FAMILIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Cím: 1112 Budapest, Cirmos utca 6. 5. em. 30.
Eljárás: Törlés
Közlöny száma: CK 2015/39 Közlöny dátuma: 2015-09-24
Törlés hatálya: 2015-06-17
Végzés: CG.01-06-516822/78

127 Hirdetmények

• eAkta: Egyéb

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2013. 12. 22.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-13-022785/2

A Cg.01-06-516822 cégjegyzékszámú FARKAS FAMILIA KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (1112 Budapest, Cirmos utca 6. 5. em. 30.;
adószáma: 29071883-2-43) ellen /hivatalból indult törvényességi
felügyeleti eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
meghozta a
következő

V É G Z É S T

A bíróság elrendeli a cég kényszertörlési eljárásának megindítását, mivel

2013. január 11. napján hozott

2013. február 23. napján jogerőre emelkedett

Cgt.01-13-000682/2. sorszámú végzésével megállapította, hogy a cég jogutód
nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási
eljárás lefolytatásának nincs helye.

A kényszertörlési eljárás kezdő időpontja: 2013. február 23.

A vezető tisztségviselő a kényszertörlési eljárás alatt köteles a
cégbírósággal együttműködni és valamennyi rendelkezésére álló
információról a cégbíróságot tájékoztatni.

Felhívja a bíróság azokat, akiknek a céggel szemben követelése van -
ideértve a számviteli törvény szerinti függő követeléseket is -,
illetőleg akiknek tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági,
közjegyzői vagy más hatósági eljárás van folyamatban, illetőleg azokat,
akiknek 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, hogy ezen végzésnek a
Cégközlönyben történő közzétételtől számított 30 (harminc) napon belül
jelentsék be a Cégbíróságnak.
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A bíróság a 2006. évi V. tv. 116. § (1) bekezdés d) pontja, és 117. § (1)
és (2) bekezdés alapján hozta meg a végzését.

A bíróság a kényszertörlési eljárás megindításának időpontját hivatalból
jegyzi be a cégjegyzékbe és tesz közzé. A végzés ellen fellebbezésnek és
felülvizsgálatnak helye nincs.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a 2006. évi V. tv. 117. § (1)
bekezdésén alapul.

Budapest, 2013. december 7.

• eAkta: Egyéb

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2013. 12. 22.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-06-516822/65

A Cg.01-06-516822 cégjegyzékszámú FARKAS FAMILIA KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (1112 Budapest, Cirmos utca 6. 5. em. 30.;
adószáma: 29071883-2-43) ellen /hivatalból indult törvényességi
felügyeleti eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
meghozta a
következő

V É G Z É S T

A bíróság elrendeli a cég kényszertörlési eljárásának megindítását, mivel

2013. január 11. napján hozott

2013. február 23. napján jogerőre emelkedett

Cgt.01-13-000682/2. sorszámú végzésével megállapította, hogy a cég jogutód
nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási
eljárás lefolytatásának nincs helye.

A kényszertörlési eljárás kezdő időpontja: 2013. február 23.

A vezető tisztségviselő a kényszertörlési eljárás alatt köteles a
cégbírósággal együttműködni és valamennyi rendelkezésére álló
információról a cégbíróságot tájékoztatni.

Felhívja a bíróság azokat, akiknek a céggel szemben követelése van -
ideértve a számviteli törvény szerinti függő követeléseket is -,
illetőleg akiknek tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági,
közjegyzői vagy más hatósági eljárás van folyamatban, illetőleg azokat,
akiknek a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, vagy a cég
vagyontárgyára vonatkozó jog jogosultjaként van bejegyezve, valamely
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vagyontárgyat illetően a javára illetve érdekében tény van feljegyezve,
vagy a cég vagyontárgyára tarthatna igényt, hogy ezen végzésnek a
Cégközlönyben történő közzétételtől számított 30 (harminc) napon belül
jelentsék be a Cégbíróságnak.

A bíróság a 2006. évi V. tv. 116. § (1) bekezdés d) pontja, és 117. § (1)
és (2) bekezdés alapján hozta meg a végzését.

A bíróság a kényszertörlési eljárás megindításának időpontját hivatalból
jegyzi be a cégjegyzékbe és tesz közzé. A végzés ellen fellebbezésnek és
felülvizsgálatnak helye nincs.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a 2006. évi V. tv. 117. § (1)
bekezdésén alapul.

Budapest, 2013. december 7.

• eAkta: Felszámolási eljárások

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2014. 04. 18.
A Fővárosi Bíróság
52.Fpk.01-14-000913/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételéről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z)
2014. február 24. napján jogerőre emelkedett végzésével a(z) FARKAS
FAMILIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG „kta” (1112
Budapest, Cirmos u. 6. 5. em. 30.; cégjegyzékszáma: 01 06 516822;
adószáma: 29071883-2-43) adós felszámolását főeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló:
Keszau-Solder-Serec-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és
Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/b.

A felszámolóbiztos(ok):
dr. Fekete László 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának
időpontja: 2014. február 11.

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének
napja.

A Fővárosi Bíróság elnevezése 2012. január 1-től Fővárosi Törvényszék. A
bíróság a felszámolót elektronikus, véletlenszerű kiválasztás
segítségével rendelte ki.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma:
10032000-01483013-24000004.
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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.

Budapest, 2014. április 2.

A közzététel időpontja: 2014. április 18.

• eAkta: Felszámolási eljárások

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2015. 08. 25.
A Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.01-14-000913/19. sz. végzése
egyszerűsített felszámolási eljárás befejezésének közzétételéről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z)
FARKAS FAMILIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG „f. a.”
(1112 Budapest, Cirmos u. 6. 5. em. 30.; cégjegyzékszáma: 01 06
516822; adószáma: 29071883-2-43) gazdálkodó szervezet elleni
felszámolási eljárás, mint egyszerűsített felszámolás, a(z) 2015. május
21. napján kelt és 2015. június 17. napján jogerőre emelkedett végzése
alapján befejeződött.

A felszámolás megindítása közzétételének időpontja: 2014. április 18.

Budapest, 2015. július 1.

A közzététel időpontja: 2015. augusztus 25.

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos
adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2019.09.11 13:08
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2019.09.10.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2019.09.11.
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