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Felhíváskövetelésbejelentésére.Határidőkbetartandók!
Convocatoriaparalapresentacióndecréditos.Plazosaplicables!
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Invitationtolodgeaclaim.Timelimitstobeobserved!
Invitationáproduireunecréance.Délaisárespecter!
Invitoall’insinuazionediuncredito.Terminedaosservare!
Oproeptotindieningvanschuldvorderingen.Inachttenementermijnen!
Avisodereclamacaodecréditos.Prazoslegaisaobservar!
Kehotussaatavanilmoittamiseen.Noudatettavatmääräajat!
Anmodanattanmälafordran.Tidsfristerattiaktta!
Výzvakpřihlašenipohledávky.Závaznélhúty!
Pozivkprijaviterjatve.Roki,kijihjetrebaupoštevati!
Nöudeesitamisekutse.Järgitavadtähtajad!
Uzaicinřjumslesniegtprasd’jumu.Termiňi,kasjřievsro!
Výzvanaprihláseniepohl’adávky.Jepotrebnédodrzatstanovenéterminy!
Stedinaghalprežentazzjonita’talba’.Limititaž-žmienlighandhomjiguosservarti!
Uzaicinajumsiesniegtprasijumu.Termini,kasjaievero!
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1. Afelszámolásieljárástelrendelő
bíróság:
___________
2. Afelszámolásieljárástelrendelő
bíróságihatározatügyszáma:
____________
3. Afelszámolásieljárástelrendelő
bíróságihatározatmeghozatalánakidőpontja:
_____________
4. Azadósneveéscíme:
____________________
5. Azeljárástípusa:főeljárás/területieljárás
_________________
6. Afelszámolóneve,címe:
______________________
7. Afelszámolásieljárástelrendelő
bíróságihatározatCégközlönybenvalóközzétételéneknapja:
______________________
8. Afelszámolásieljárástelrendelő
bíróságGazdaságiHivataladíjfedezetiszámlájánakszáma:
_________________________

Az 1. pont szerinti bíróság a 2. pont szerinti ügyszám alatt, a 3. pont szerinti időpontban hozott
határozatában a 4. pont szerinti adós ellen felszámolási eljárást indított. E felszámolási eljárás a Tanács
1346/2000/EK Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerinti eljárás (5. pont). A 3. pont szerinti
időpont a fizetésképtelenségi eljárás megindításának időpontja (Rendelet, 2. cikk f) pont). A bíróság
határozatábankijelöltea6.pontszerintifelszámolót.
Ezen értesítés alapja a Rendelet 40. cikke, amely szerint a fizetésképtelenségi eljárás megindításának
helyétől eltérő tagállamban szokásos tartózkodási hellyel, állandó lakóhellyel, székhellyel rendelkező,
ismerthitelezőkettájékoztatnikellafizetésképtelenségieljárásmegindulásáról.
A Rendelet 39. cikke szerint bármely hitelezőnek – ideértve a tagállamok adóhatóságait és
társadalombiztosítási hatóságait -, akinek szokásos tartózkodási helye, állandó lakhelye vagy
székhelye más tagállamban van, mint az eljárást megindító állam, jogában áll írásban bejelenteni
követeléseit
afizetésképtelenségieljárásban.
Ahitelezőikövetelésekbejelentéséreelőírthatáridő
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. Törvény (a továbbiakban: Cstv.) 28.
§-ának (1) bekezdése alapján a bíróság elrendelte a határozat Cégközlönyben való közzétételét. A
bírósági határozat közzététele a 7. pont szerinti időpontban megtörtént. Az ettől az időponttól számított
40 napos határidőn belül kell a követelést a hitelezőknek a felszámoló (6. pont) számára írásban
bejelenteni. (Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pont). A követelést bejelentő irat ajánlott küldeményként
postáraadhatólegkésőbbahatáridőutolsónapján.
Akövetelésbejelentésénekkötelezettségeadologibiztosítékkalrendelkezőhitelezőkreiskiterjed.
A Cstv. 36. §-ának (1) bekezdése szerint a felszámolás során csak olyan követelés számítható be,
amelyet a felszámoló elismertként nyilvántartásba vett, és amelynek tekintetében a Cégközlönyben
való közzététel időpontját – vagy ha a követelés később keletkezett, a keletkezését – követően nem
kerültsorengedményezésre.
Ahitelezőikövetelésekbejelentéséreelőírthatáridőelmulasztásánakjogkövetkezménye
Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámolás közzétételétől számított 40
napon túl, de 180 napon belül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, de az ilyen hitelező
követelése csak abban az esetben elégíthető ki, ha a határidőben bejelentett követelések (a Cstv. 57.
§-ának (1) bekezdésében felsorolt tartozások) kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet. A
Cégközlönyben való közzétételtől számított 180 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár (Cstv.
37.§(1)-(3)
bekezdés).
Ahitelezőikövetelésekbejelentésévelszembeniformaiéstartalmikövetelmények
A követelést bejelentő iratot a hitelezőnek „KÖVETELÉSBEJELENTÉS” felirattal ellátva 2
példányban magyar nyelven, vagy a saját szokásos tartózkodási helye, lakóhelye, székhelye szerinti
tagállam hivatalos nyelvén, vagy hivatalos nyelvei valamelyikén, de magyar nyelvű hivatalos fordítást
is csatolva kell benyújtania. A magyar nyelvű „KÖVETELÉSBEJELENTÉS” feliratot az iratnak
mindenesetbentartalmazniakell(Rendelet,42.cikk(2)bekezdés).
A követelést bejelentő iratban a hitelezőnek meg kell jelölnie követelése jellegét, keletkezésének
időpontját, összegét, továbbá azt, hogy követelése tekintetében elsőbbségre tart-e igényt, követelését
jelzálog, más dologi biztosíték vagy tulajdonjog-fenntartás biztosítja-e és zálogjoga, más dologi
biztosítékavagyfenntartotttulajdonjoga
milyenvagyontárgyakraterjedki.
A követelést bejelentő irathoz a hitelezőnek csatolnia kell a követelést megalapozó iratok másolatát.
(Rendelet,41.cikk).
A hitelezőnek a Magyar Nemzeti Banknak a Cégközlönyben való közzététel időpontja szerinti
árfolyamaalapjánforintbankellmeghatározniaköveteléseösszegét.
A Cstv. 36. §-ának (2) bekezdése szerint a Cégközlönyben való közzététel időpontját megelőzően
létrejött, pozíciólezáró nettósításra irányuló megállapodás esetén a hitelezőnek a nettó követelést kell a

felszámolónak bejelentenie, illetve a felszámoló a nettó követelést érvényesíti. A pozíciólezáró
nettósításon alapuló nettó követelés kiszámítása során irányadó értéknap a felek megállapodásában
meghatározott, de minden esetben a hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő lejártát
megelőzőidőpont.
A hitelezői igény nyilvántartásba vételének feltétele továbbá, hogy a hitelező - követelésének a
felszámolóhoz való bejelentésén felül - az adóssal szemben érvényesíteni kívánt követelés összegének
1 %át, de legalább 5000, legfeljebb azonban 200.000Ft-ot átutaljon át a felszámolási eljárást elrendelő
bíróság (1. pont) Gazdasági Hivatalának díjfedezeti számlájára (8. pont), megjelölve az adóst (4. pont)
és a felszámolási eljárást elrendelő bírósági határozat ügyszámát (2. pont). Ha a hitelező ezt az
összeget
nem utalja át a Gazdasági Hivatal fent megjelölt számlájára, s ezt nem igazolja a felszámoló részére,
úgy a felszámoló nem veszi hitelezőként nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételi díj fizetésének
kötelezettsége nem vonatkozik azokra a hitelezőkre, akiknek a követelése a Cstv. 57. §. (2) bekezdése
alapján felszámolási költségnek minősül vagy a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék,
kártérítési járadék, bányászati keresetkiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a
háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti
(Cstv.46.§
(7)bekezdés).
Abejelentetthitelezőikövetelésnyilvántartásbavétele
A Cstv. 46. §-ának (6) bekezdése szerint a felszámoló a határidőben bejelentett követeléseket a
bejelentési határnapot követő 45 napon belül köteles felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni. Ha a
felszámoló a hitelezői követelést akár a jogalap, akár az összegszerűség vonatkozásában vitatja, ezt
közli a hitelezővel. Ha a hitelező a felszámoló közlésében foglaltakkal nem ért egyet, és a felszámoló
és a hitelező közötti egyeztetés sikertelen, a felszámoló köteles a vitathatónak minősítet igényeket
elbírálás végett 15 napon belül a felszámolást elrendelő bíróságnak megküldeni. Ha a hitelező nem ért
egyet követelésének a felszámoló általi besorolásával, a Cstv. 51. §-ának (1) bekezdése szerint a
tudomásszerzéstől számított 8 napon belül kifogással élhet a felszámolási eljárást elrendelő bíróságnál
(1.pont).
Az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 15 napon belül a hitelező – a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 107. §-a alapján – igazolási kérelmet terjeszthet elő
felszámolási eljárást elrendelő bírósághoz. Ha azonban a mulasztás csak később jutott a félnek vagy
képviselőjének tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a
tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A mulasztástól számított három
hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet. Az igazolási kérelemben elő kell adni a
mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűvé teszik. Az
igazolási kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott cselekményt (a hitelezői igény
bejelentését)is.
Kérjükafentközöltekszívestudomásulvételét.
Tisztelettel:

