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Tájékoztatás Behajthatatlansági nyilatkozat kiadásáról 
  
  
A Felszámolóbiztos a bejelentett hitelezői igényét csak abban az esetben tudja a felszámolás alatt 
nyilvántartásba venni, illetve a behajthatatlansági nyilatkozatot kiadni, amennyiben  
 
a.) a követelését alátámasztó bizonylatok, szerződések másolatát hiánytalanul a felszámolónak 
megküld 
valamint   
 
b.) a regisztrációs díjat megfizeti és azt a felszámolónak igazolja. 
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 tőkekövetelés 1 %-
át, de legalább 5.000 Ft-ot, legfeljebb 200.000 Ft-ot a «Eljárásban_érintett_törvényszék»nél vezetett, a 
«Eljárás_végzés_száma» bírósági ügyszámra hivatkozással befizet és ezt a felszámoló részére igazolja. Így 
kérjük, hogy hitelezői igényük regisztrációs díjának befizetését a kézhezvételtől számított 8 napon belül 
igazolják. 
 
valamint a 2021. július 1. napot követően jogerós felszámolási eljárásokban  
 
c.) A módosított 1991. évi XLIX. tv. 57. §. (7a)  az (5) bekezdésben meghatározott követelések - kivéve az 
57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket - nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a 28. § 
(2) bekezdés f) pontjában meghatározott 40 napos határidőben a hitelező a követelése tőkeösszegének 
0,5%-át, de legalább 5000 forint és legfeljebb 40 000 forint költségátalányt a felszámoló 27/C. § (4) bekezdés 
a) pont ac) alpontja szerinti pénzforgalmi számlájára - a bírósági ügyszámra hivatkozással, költségátalány 
megnevezéssel- is befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. A hitelezők által befizetett összeget mint 
hitelezői követelést, az 57. § (1) bekezdésének f) pontja szerint kell besorolni. A felszámoló a költségátalány 
összegét a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére 
használhatja fel. 
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d.) a bejelentett hitelezői igényét, követelését nem kívánja a továbbiakban nyilvántartani, úgy a 
felszámoló a hitelező kérelmére behajthatatlansági nyilatkozatot állít ki:  
 
Amennyiben nem kívánják megfizetni az 1%-ot, min, 5 000 Ft-ot, vagy a már bejelentett hitelezői igényét 
nem kívánja a továbbiakban nyilvántartani, úgy a 2000. évi C. tv. 3. § (4) bek. 10. pontja szerinti igazolást 
(behajthatatlansági nyilatkozatot) csak abban az esetben tudjuk az Önök részére kiadni, amennyiben a 2009. 
évi LI. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. tv. 46. § (8) bekezdése alapján megfizetik részünkre a 2.000,- 
Ft + ÁFA, azaz összesen 2.540,- Ft összegű díjat. 
Amennyiben a fenti összegű díjat megfizetik a CIB Banknál vezetett  
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számú bankszámlánk javára az adós társaság nevének feltüntetésével, társaságunk kiadja a kért igazolást, 
számlát állít ki a megfizetett díjról. 
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Hitelezői igények bejelentési határideje:  
- A felszámolás Cégközlönyben történt közzétételtől, vagy a felszámolás alatt keletkezés napjától 
számított 40 napon belül bejelentett hitelezői igények minősülnek határidőn belül bejelentettnek.  
- A 40 napon túl, de 180 napon belül bejelentett követeléseket a felszámoló határidőn túli hitelezői 
igényként tartja nyilván.  
- 180 napon túl hitelezői igényeket bejelenteni nem lehet. Ez az időpont jogvesztő. 

 
Jelen felszámolási eljárásban a  

- hitelezői igénybejelentési határidő: «Eljárás_közzététel_plusz_40_naptári_nap»  

- 180 napos (jogvesztő) határidő: «Eljárás_közzététel_plusz_180_naptári_nap» 

 
Amennyiben már megfizette a regisztrációs díjat, úgy kérjük nyilatkozzon, hogy erre vonatkozóan 
is kéri a behajthatatlansági nyilatkozatot.  
Amennyiben erről nem nyilatkozik, úgy tekintjük, hogy a regisztrációs díjra vonatkozóan nem kéri 
a nyilatkozat kiadását.  
 
 
 


