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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2013. február 28-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat az Újpesti Média Szolgáltató Közhasznú Társaság végelszámolásának 

lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2006. évi IV., illetve V. törvények előírták, hogy valamennyi közhasznú társaságnak kötelező 
jelleggel nonprofit gazdasági társasággá kell átalakulnia. Az Újpesti Média Szolgáltató 
Közhasznú Társaság az átalakulásra előírt törvényi határidőt elmulasztotta, mivel a Társaság 
vezetése az ehhez szükséges intézkedéseket csak részben tette meg. Az átalakulás elmaradása 
miatt a Fővárosi Cégbíróság a Társaságot a további tevékenységtől eltiltotta, egyben elrendelte 
annak kényszer-végelszámolását és végelszámolóként egy, a névjegyzékben szereplő erre 
feljogosított céget jelölt ki. A kényszer-végelszámoló kirendelésével kapcsolatban a Közhasznú 
Társaság akkori ügyvezetője, Nemesházi Beatrix kérelmet nyújtott be a Cégbírósághoz, melyben 
saját maga végelszámolóként való kirendelését kérte. A Cégbíróság ezen kérésnek sajátos 
módon helyt adva 2010 áprilisában a korábbi cég helyett Nemesházi Beatrixet a Társaság 
kényszer-végelszámolójává kijelölte. 
Mivel az Újpesti Média Kht. 2010 februárjától már érdemi gazdasági tevékenységet nem 
folytathatott, így az Önkormányzatnak gondoskodnia kellett a tájékoztatási feladatok 
ellátásáról. Ennek érdekében az Önkormányzat jelentős anyagi ráfordítással kénytelen volt új 
gazdasági társaságot, az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 
megalakítani. 
2010 októberében megállapítottuk, hogy Nemesházi Beatrix, mint sajátos módon kijelölt 
kényszer-végelszámoló érdemben nem látja el a feladatait, tőle érdemi információkat nem 
kaptunk, sőt mivel megváltozott elérhetőségeit nem jelentette be, így Vele a kapcsolatfelvétel 
hónapokig akadozott. 
2010 októberétől Önkormányzatunk a Cégbíróságtól több alkalommal is kérte Nemesházi Beatrix 
végelszámolói tisztségből való felmentését, melyre végül csak lemondását követően, 2011 
májusában került sor. Ezt követően a Cégbíróság kényszer-végelszámolóként az A+P Módszer 
Gazdasági Tanácsadó Kft.-t jelölte ki. 
Az újonnan kijelölt kényszer-végelszámoló által lefolytatott vizsgálat, amely részben épült az 
Önkormányzatunk által 2010. év őszétől kezdett tényfeltárásra, megállapította, hogy Nemesházi 
Beatrix a jogszabály által előírt végelszámolói kötelezettségeinek nem tett eleget, nem készítette 
el a hitelezők jegyzékét és a végelszámolói nyitómérleget, a Társaság vagyonáról és 
iratanyagairól teljes körűen nem tudott számot adni, a Társaság könyvelése hiányos maradt, a 
követelések nem kerültek behajtásra, és a – részben saját maga részére kifizetett – rendezetlen 
munkáltatói kölcsönök megmaradtak. Nemesházi Beatrix az újonnan kirendelt kényszer-
végelszámoló felé sem tett eleget vagyon- és iratátadási kötelezettségének. Előzményi iratok 
hiányában a Társaság vagyona csak részlegesen volt felmérhető.  
A kényszer-végelszámoló azt is megállapította, hogy a bejelentett hitelezői igények át nem 
adása a tulajdonos számára kockázatot jelent. A vevő követelések nem voltak karbantartva – 
határidőben felszólítva –, ezért az 5.196.000,- Ft-ból csak 320.000,- Ft-ot sikerült behajtani.  
A fellelhető tárgyi eszközöket Önkormányzatunk hathatós közreműködésével sikerült megőrizni, 
majd azokat pályázaton értékesíteni. 
 
A fentiek alapján a végelszámoló 2012. március 27. napján bűntető feljelentést tett számvitel 
rendjének megsértése és hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt, amelynek során az 
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elkövetési értéket 44.207.000,- Ft-ban jelölte meg. A nyomozás a XV. Kerületi Rendőr-
kapitányságon folyamatban van, melynek eredményességét Önkormányzatunk is segíti. 
 
A kényszer-végelszámoló A+P Módszer Gazdasági Tanácsadó Kft. a rendelkezésére álló hiányos 
okiratok alapján elvégezte a Társaság végelszámolását és ennek alapján elkészítette a mellékelt 
szöveges beszámolót. Ebből megállapítható többek között, hogy a Társaságnak két volt 
munkavállalójával szemben a mai napig ki nem fizetett munkáltatói kölcsönből eredő 
követelése áll fenn, Nemesházi Beatrix esetében 1.865.946,- Ft, Harkai Péter esetében 739.000,- Ft 
erejéig.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kényszer-végelszámolási eljárás befejezéséhez 
szükséges döntéseket hozza meg. Ezen döntések meghozatala a folyamatban lévő bűntető 
eljárást nem befolyásolja. 
 
 
Határozati javaslat 
 
1. A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint a társaság 

egyedüli tagja jogkörében eljárva elfogadja az Újpesti Média Szolgáltató Közhasznú Társaság 
„végelszámolás alatt” 2012. december 31-re elkészített tevékenységzáró mérlegét 4.232.000, - 
Ft mérlegfőösszeggel. 

 
2. A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint a társaság 

egyedüli tagja jogkörében eljárva elfogadja az Újpesti Média Szolgáltató Közhasznú Társaság 
„végelszámolás alatt” vagyonfelosztási javaslatát az alábbiak szerint: 
- a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a végelszámoló átutaljon a hitelezőknek  

- Brite Könyvelő Kft. részére 150.000,- Ft-ot; 
- Fővárosi Önkormányzat részére 132.000,- Ft-ot; 
- NAV késedelmi póték számlájára 676,- Ft-ot; 
- bírósági eljárás tartalékára 83.000,- Ft-ot. 

- a Képviselő-testület a végelszámoló munkadíját (a bevétel 4 % + ÁFA) nettó 173.281,- Ft + 
46.786,- Ft + ÁFA (bruttó 220.067, - Ft) összegben jóváhagyja; 

- a Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető fennmaradó készpénzvagyont 1.041.044,- 
Ft összegben elfogadja; 

- a Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Társaság volt munkavállalóival szemben az 
Önkormányzat jogosult engedményezés címén az általuk vissza nem fizetett kölcsönt 
érvényesíteni. Ennek megfelelően Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint 
engedményes érvényesítheti – vissza nem fizetett munkáltatói kölcsön jogcímen – 
Nemesházi Beatrix kötelezett 1.865.946,- Ft és Harkai Péter kötelezett 739.000,- Ft összegben 
fennálló tartozását és annak járulékait. 

 
3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a végelszámoló kezdeményezze a társaság 

végelszámolásának a befejezését, és a törlési dokumentációt benyújtsa a Törvényszékhez. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végelszámolás befejezéséhez szükséges 

egyéb intézkedések megtételére és jognyilatkozatok kiadására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Újpest, 2013. február 19.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
Melléklet: Szöveges beszámoló 
 


