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Közlöny száma: CK 2018/15 Közlöny dátuma: 2018-04-11
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2018-06-10
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• Cégnév: Kele Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 42.
Eljárás: Törlés
Közlöny száma: CK 2019/30 Közlöny dátuma: 2019-07-24
Törlés hatálya: 2019-06-29
Végzés: CG.01-09-992827/26

127 Hirdetmények

• Cégközlöny
Év : 2014. Kötet: 42. Oldal: .

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2014. 09. 12.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-14-010636/9
A(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (1051 Budapest, Nádor u. 28.;) törvényességi felügyeleti eljárást kérelme-
zőnek a Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1111 Budapest, Bartók Béla út 42.; adószáma: 24150398-2-43) elleni törvényességi felügyeleti eljárásban a Fővá-
rosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő

V É G Z É S T

A bíróság a 7.sorszámú végzését közzététellel kézbesíti a társaság részére.
A közzétételt követő ötödik napon az irat kézbesítettnek tekintendő.

A(z) Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1111 Budapest, Bartók Béla út 42.; adószáma: 24150398-2-43) kérelmezett ellen 2014.05.15. napján előterjesztett
törvényességi felügyeleti kérelme alapján indult törvényességi felügyeleti eljárásban a bíróság meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság a 2014.05.15. napján indult cégtörvényességi eljárást megszünteti.
Kötelezi a bíróság a társaságot, hogy külön fizessen meg 100.000,- Ft eljárási illetéket.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a Fővárosi
Törvényszék Cégbíróságánál 3 (három) példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés első példá-
nyára 30.000.-Ft (harmincezer forint) eljárási illetéket kell leróni. A Fővárosi Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező
fél részére a jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

NAV bejelentése alapján a bíróság 2014.05.15.napján hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a
Ctv. 87.§ (1) bekezdése alapján, mivel a cég nem helyezte letétbe az éves beszámolóját.

A bíróság a KIM E-beszámoló portál megtekintését követően megállapította, hogy a cég a letétbe helyezési kötele-
zettségének eleget tett, ezért a bíróság a 2006.évi V. törvény 87.§ (3) bekezdése értelmében a rendelkező rész szerint
határozott.

Az illetékről való rendelkezés a Ctv.87.§ (4) bekezdésén alapul.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Ctv. 72.§ (2) bekezdés alapján a Pp.233.§-a biztosítja.
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Budapest, 2014. szeptember 12.

Jackli Dóra Katalin s.k.
ügyintéző
A kiadmány hiteléül:

Jackli Dóra Katalin
ügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2014. Kötet: 49. Oldal: .

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2014. 11. 04.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-14-010636/12
A(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (1051 Budapest, Nádor u. 28.;) törvényességi felügyeleti eljárást kérelme-
zőnek a Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1111 Budapest, Bartók Béla út 42.; adószáma: 24150398-2-43) elleni törvényességi felügyeleti eljárásban a Fővá-
rosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő

V É G Z É S T

A bíróság a 11.sorszámú végzést közzétéllel kézbesíti a társaság részére.
A közzétételt követő ötödik napon az irat kézbesítettnek tekintendő.

V É G Z É S
„Fővárosi Törvényszék Cégbírósága megállapítja, hogy a Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1111 Budapest, Bartók Béla út 42.; adószáma: 24150398-2-43)
Cgt.01-14-010636/7 számú végzése 2014. október 4. napján jogerőre emelkedett.”
Budapest, 2014. november 4.

Jackli Dóra Katalin s.k.
ügyintéző
A kiadmány hiteléül:

Jackli Dóra Katalin
ügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2017. Kötet: 50. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2017. 12. 11.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-17-022553/2
A bíróság a Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
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Társaság (1111 Budapest, Bartók Béla út 42.; adószáma: 24150398-2-43) céggel szemben hivatalból indított törvé-
nyességi felügyeleti eljárásban meghozta a következő
V É G Z É S T

A bíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárás
megindítását.
A végzés ellen a Cégközlönyben való megjelenéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához
címzett, de a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 3 (három) példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A
fellebbezés első példányára 30.000.-Ft (harmincezer forint) eljárási illetéket kell leróni. A Fővárosi Ítélőtábla előtti
eljárásban a fellebbező fél részére a jogi képviselet kötelező.
I N D O K O L Á S
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017. december 07. napján érkezett átiratával értesítette a Cégbíróságot, hogy a 2003.
évi XCII. tv. (Art.) 24/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerint törölte a cég adószámát és egyidejűleg a (2) bekezdésben
foglaltak szerint kezdeményezte a cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás lefolytatását.
A bíróság a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 91. § (1) bekezdése és a Ctv. 116. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.
A bíróság tájékoztatja a társaságot, hogy a Ctv. 91. § (3) bekezdése értelmében a bíróság a megszűntnek nyilvánításra
irányuló eljárást megszünteti, ha tudomására jut, hogy az állami adóhatóság az adószám törléséről szóló határozatát
visszavonta, megsemmisítette vagy azt a bíróság hatályon kívül helyezte.
A bíróság a jogerős végzését a Cégközlönyben közzéteszi, a kényszertörlés kezdő időpontja a közzététel napja.
A jogorvoslati rendelkezés a Ctv. 116. § (1) bekezdésén alapul.
Budapest, 2017. december 11.

Dr. Péli Szilvia s.k.
ügyintéző
A kiadmány hiteléül:
Dr. Péli Szilvia
ügyintéző

• eAkta: Egyéb

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2018. 04. 11.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-17-022553/4
A Cg.01-09-992827 cégjegyzékszámú Kele Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1111
Budapest, Bartók Béla út 42.; adószáma: 24150398-2-43) ellen hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság 2017. december 11. napján kelt Cgt.01-17-022553/2. sorszámú, a társaságot megszűntnek nyilvánító és
kényszertörlési eljárás megindítását elrendelő végzése 2017. december 28. napján jogerőre emelkedett.
A bíróság elrendeli a végzés közzétételét a Cégközlönyben.
A kényszertörlési eljárás kezdő időpontja a közzététel napja.
Felhívja a bíróság azokat, akiknek a céggel szemben követelése van – ide értve a számviteli törvény szerinti függő kö-
veteléseket 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 vagyontár-
gyára vonatkozó jog jogosultjaként van bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetően a javára, illetve érdekében tény
van feljegyezve, vagy a cég vagyontárgyára tarthatna igényt, valamint tudomása van a kényszertörlés közzétételének
a napját megelőző évben a cég vagyonában bekövetkezett változásról, vagy a céggel fennálló munkaviszonyon ala-
puló bérkövetelése vagy munkaviszonyból származó egyéb követelése van, hogy ezen végzésnek a Cégközlönyben
történő közzétételtől számított 60 (hatvan) napon belül jelentsék be a Cégbíróságnak.
A bíróság a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 117. § (1) és 117.§ (2) bekezdése alapján hozta meg a végzését.
A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs.
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Budapest, 2018. április 10.
Bodócsné Papp Edina s.k.
ügyintéző
A kiadmány hiteléül:Bodócsné Papp Edinaügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2018. Kötet: 25. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2018. 06. 14.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-18-004904/3
A Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
„kényszertörlés alatt” (1111 Budapest, Bartók Béla út 42.; adószáma: 24150398-2-43) elleni törvényességi felügye-
leti eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság a 01-17-021643 számú törvényességi felügyeleti eljárást megszünteti.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a Fővárosi
Törvényszék Cégbíróságánál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 30.000.-Ft (harmincezer
forint). A fellebbezési eljárásban a jogi képviselet visszautasítás terhe mellett kötelező.
I N D O K O L Á S
A céget a bíróság a Cg.01-09-992827 cégjegyzékszámon tartja nyilván.
A bíróság a cégtörvényességi eljárást megszüntette mert a céget a 2017. december 11. napján kelt és 2017. december
28. naján jogerőre emelkedett Cgt.01-17-022553/2. számú végzésével eltiltotta a további működéstől, megszűntnek
nyilvánította és elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását. A fenntiek miatt a jelen eljárás folytatásától ered-
mény nem várható.
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezést a 2006. évi V. tv. 72. § (2) bekezdés és az 1952. évi III. tv. 233. §-a szabá-
lyozza.
Budapest, 2018. június 14.

Bodócsné Papp Edina s.k.
ügyintéző
A kiadmány hiteléül:
Bodócsné Papp Edina
ügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2018. Kötet: 28. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2018. 07. 11.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-18-004904/5
A Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
„kényszertörlés alatt” (1111 Budapest, Bartók Béla út 42.; adószáma: 24150398-2-43) ellen hivatalból indult törvé-
nyességi felügyeleti eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő

V É G Z É S T

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága megállapítja, hogy a Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „kényszertörlés alatt” (1111 Budapest, Bartók Béla út 42.;
adószáma: 24150398-2-43) Cgt.01-18-004904/2 számú végzése 2018. július 7. napján jogerőre emelkedett.
Budapest, 2018. július 11.
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Bodócsné Papp Edina s.k.
ügyintéző
A kiadmány hiteléül:

Bodócsné Papp Edina
ügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2019. Kötet: 21. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2019. 05. 21.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kt.01-18-003435/10

A Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
„kényszertörlés alatt” (1111 Budapest, Bartók Béla út 42.; adószáma: 24150398-2-43) elleni kényszertörlési eljá-
rásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő

V É G Z É S T

A bíróság elrendeli a cég kényszertörlését.
A bíróság Medve László (an.: Lajtos Erzsébet, sz: 1957.11.19., 2030 Érd, Toroczkói utca 13.) volt vezető tisztség-
viselőt eltiltja a végzés jogerőre emelkedésétől számított 3 évig attól, hogy gazdasági társaság kizárólagos, vagy
többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagjává, valamint közkereseti társaság, egyéni cég tagjává és
betéti társaság beltagjává váljon, valamint cég vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja legyen.
A végzés ellen a Cégközlönyben való megjelenéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye
a Fővárosi Ítélőtáblához. A fellebbezést a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához kell elektronikus úton benyújtani
30.000.-Ft (harmincezer forint) fellebbezési illeték megfizetése mellett. A Fővárosi Ítélőtábla előtti eljárásban a fel-
lebbező fél részére a jogi képviselet a fellebbezés visszautasításának terhével kötelező.

I N D O K O L Á S

A céggel szemben a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 91.§ alapján indult törvényességi felügyeleti eljárásban az adóhatóság
bejelentette, hogy az adószám törlésére került sor.
A bíróság a 2017.12.11. napján hozott Cgt. 01-17-022553/4. számú végzésével megszűntek nyilvánította a céget, és
a 116. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kényszertörlésére irányuló eljárást megindította. A kényszertörlés megindí-
tását elrendelő végzés a Cégközlönyben 2018.04.10. közzétételre került.
Az eljárás alatt a céggel szemben az alábbi követelések bejelentésére került sor:
NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 574.000.- Ft
A bejelentett követelések együttes összege: 574.000.- Ft.
A bíróság felhívta Medve László volt vezető tisztségviselőt, hogy a kézbesítéstől számított 30 napon belül nyilat-
kozzon arról, hogy vitatja-e a céggel szemben bejelentett követeléseket, a cég által megvalósított mulasztást, továbbá
azokról az intézkedésekről, amelyeket megtett annak érdekében, hogy a cég az őt terhelő jogszabályi rendelkezéseket
teljesítse.
A végzés 2019.02.12. napján kézbesítettnek tekintendő.
A Medve László volt vezető tisztségviselő nyilatkozatot nem tett.
A cég vagyonára vonatkozóan nem merült fel adat, a Cégközlönyben közzétett felhívásra bejelentés nem érkezett, és
a Ctv. 118. § (2) és (3) bekezdése szerinti megkeresésekre a cég vagyonára vonatkozó bejelentés nem érkezett.
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Ezért a bíróság a cég kényszertörléséről a Ctv. 118. § (2) bekezdés alapján rendelkezett.
A bíróság a volt vezető tisztségviselő eltiltására vonatkozó rendelkezése Ctv. 9/C. § (3) bekezdés b) pontján és a 118.
§ (2) bekezdésén alapul.
A bíróság a céget a végzés jogerőre emelkedését követően hivatalból törli a cégjegyzékből.
A végzés elleni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a 2006. évi V. tv. 118. § (7) bekezdésén alapul.
A bíróság tájékoztatja az eltiltottakat, hogy ha a végzés kézbesítésétől számított 15 nap alatt a társasággal szemben
bejelentett követeléseket megfizetik és erről a bíróságot igazolási kérelem formájában tájékoztatják, a bíróság mellőzi
az eltiltást.

Budapest, 2019. május 21.

Dr. Mamusich Gertrúd s.k.
bíró

A kiadmány hiteléül:

Kormosné Szalay Patrícia
szerkesztő

• Cégközlöny
Év : 2019. Kötet: 30. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2019. 07. 22.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kt.01-18-003435/12

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága megállapítja, hogy a Cg.01-09-992827 számon bejegyzett Kele Trafik Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „kényszertörlés alatt” (1111 Budapest, Bartók Béla út 42.;
adószáma: 24150398-2-43) Kt.01-18-003435/10 számú, a Cégközlöny 2019.05.23 számában megjelent hivatalbóli
törlést elrendelő végzése 2019. június 29. napján jogerőre emelkedett.

Budapest, 2019. július 18.

Dr. Mamusich Gertrúd s.k.
bíró

A kiadmány hiteléül:
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Kormosné Szalay Patrícia
szerkesztő

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 13:12
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2019.09.10.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2019.09.11.
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