
MUNKABÉR ÉS EGYÉB BÉRJELLEGŰ  JUTTATÁSOK BEJELENTÉSI RENDJE 

A QUAESTOR PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

"FELSZÁMOLÁS ALATT" (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszáma: 01-10-042155; 
képviseli: Kvantál Kft. felszámoló képviseletében Máhrné dr. Kazareczki Éva felszámolóbiztos 
önállóan) Adós (a továbbiakban: Adós) felszámolójaként (a továbbiakban: Felszámoló) a 

MUNKAVISZONYBÓL szÁRmAzó 

hitelezői igények bejelentési rendjével kapcsolatosan ezúton az alábbi tájékoztatást adom: 

A Fővárosi Törvényszék a 31.Fpk.01-15-001426/27. számú végzésével elrendelte annak 
közzétételét a Cégközlönyben, hogy Adós felszámolási eljárását főeljárásban elrendelte 

(továbbiakban Felszámolási eljárás). 

A végzés 2015. december 12. napjával került közzétételre. 

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról ázóló 1991. évi XLLX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 
28. §, (2) bekezdés f) pontja szerint valamennyi hitelező  — a függő  követelés jogosultja is — a 

hitelezői igényét a felszámolási eljárás kezdő  napjától számított 40 napon belül köteles 

bejelenteni a felszámolónak. A hitelezői bejelentést a felszámolóbiztos e-mailes 

formátumban is befogadja.  

Adós terhelő  munkabér és egyéb bérjellegű  juttatások tekintetében (ha az igénybejelentés erre 
vonatkozik) a Cstv. 46. § (7) bekezdése szerint a követelés nyilvántartásba vételének nem 
feltétele a nyilvántartásba vételi díj megfizetése, azonban a nyilvántartásba vételhez a 
követelés jogalapjának igazolása feltétlenül szükséges. 

A hitelezői igénybejelentés jogalapjának igazolásához az alábbi dokumentumok mellékletként 

történő  benyújtása szükséges: 

Hitelezői igénybejelentés (ehhez segítségképpen egy nyomtatványminta a www.kvantal.hu  

honlapon is elhelyezésre került, melynek használata nem kötelező, de a feldolgozást könnyíti) 

Munkaszerződés 
Felmondás / közös megegyezéses megszüntetés (ha a munkaviszony megszűnt) 

Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről 



Fenti igénybejelentést követően Felszámoló Cstv. 46. § (5) bekezdése szerint „külön 
nyilvántartásba veszi a 

a 28. § (2) bekezdés J) pontjában előírt határidőben bejelentett követeléseket, továbbá a 3. 
§ (1) bekezdés {g) pontja szerinti, bejelentett függő  követeléseket is, és 

a 28. § (2) bekezdés j9 pontjában előírt határidőn túl, de a 180 napos jogvesztő  határidőn 
belül bejelentett követeléseket." 

A Cstv. 46. § (6) bekezdése szerint "Felszámoló az (5).bekezdés b) pontja szerinti követeléseket 
a bejelentési határnapot követő  45 napon belül köteles felülvizsgálni, az érdekeltekkel 
egyeztetni és a vitathatónak minősített igényeket elbírálás végett 15 munkanapon belül a 
felszámolást elrendelő  bíróságnak megküldeni, és ezen felülvizsgálat eredményeit az 50. § (2) 
bekezdésében előírt közbenső  mérlegbe építeni. A felszámoló nem minősítheti vitathatónak azt a 
hitelezői igényt, amely az adós közokiratba foglalt tartozásán alapul, kivéve, ha a tartozás 
megfizetése részben vagy egészben már megtörtént. 

Fentiek figyelembevételével, amennyiben a hitelezői igénybejelentés teljes körű  és alapos, úgy ezt 
követően Felszámoló intézkedik a bérgarancia igény lehívásáról a Bérganncia Alapról szóló 1994. 
évi LXVI. törvény rendelkezései alapján. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és megfelelő  intézkedését! 

Budapest, 2015. december 22. 

Tisztelettel, % iL2 Ca  

01.0t\-1-°  
QUAESTORR

4. ÉNzüGYI TANÁCSADÓ ZRT "FA" 
ice\r  „ képviseletében Mahrne dr. Kazareczki Éva felszámolóbiztos 
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