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Tárgy: Munkaviszonyból származó
hitelezői igény bejelentése
Tisztelt Felszámoló!

Alulírott
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

születési neve:
születési helye:
születési ideje:
anyja neve:
lakóhely:
tartózkodási helye, levelezési címe:
lakcímkártya száma:
személyi igazolvány száma:
TAJ száma:
adóazonosító jele:
nyugdíjas törzsszáma (amennyiben nyugdíjas):
rokkantsági fok:
átutalási bankszámlaszám:
telefonos elérhetőség:
elektronikus elérhetőség:
munkaviszony kezdete:
munkaviszony megszűnése:
munkakör:
munkavégzés helye:
havi (utolsó munkaszerződés szerinti) bér:
heti munkaidő:

hitelezőnek a
„f.a.” adós gazdálkodó szervezet, mint munkáltatóval
szemben áll fennálló követelést a felszámolási eljárásában az alábbi hitelezői igényként jelentem be:
Elmaradt bruttó munkabér:
forint; azaz

-tól

-ig terjedő időszakra:
forint. A munkaviszony

megszűnésével járó, kifizetetlen

•
•
•
•

felmondási időre járó munkabér:
napra
végkielégítés
hóra
forint
szabadság megváltás
napra
forint
egyéb:
o kártérítés
hóra
forint
o jutalom/ jubileumi jutalom, prémium
forint
o ösztöndíj
hóra
forint
o béren kívüli juttatások __________forint
o költség térítés
-tól
-ig terjedő időszakra: ________
forint. kamat
%
forint
o perköltség:
forint
o egyéb:
forint
jogcímen.

forint

forint; azaz

Nyilatkozat
Alulírott ____________________________________ kijelentem, hogy a

„f.a.”

kötelezett az engem illető ___________________________________ Ft; azaz _______________________________________ forint
összeget a mai napig nem fizette meg.
Munkaviszonyomból származó hitelezői igényemet az alábbi dokumentumokkal támasztom alá
1.) munkaszerződés (ennek hiányában OEP igazolás a biztosított jogviszonyról)
2.) bérlapok, adóigazolások, járulék igazolások, bérkartonok, tartozás-elismerési nyilatkozat1
3.) felszámolást megelőző munkaviszony megszüntetés esetén a munkaviszonyt megszüntető dokumentum
4.) a munkaviszony megszűntetésével járó igazolások:
a. munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor,
b. SZTK-kiskönyv,
c. tb-igazolvány
d. adatlap a levont szja.-ról,
e. igazolás a társadalombiztosítási nyilvántartás adatairól,
f. nyugdíj-biztosítási egyéni nyilvántartó lap
5.) bírósági végzés, ítélet, jegyzőkönyv, jogerős fizetési meghagyás (per esetén)
6.) kismamák esetén a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata, GYED, GYES határozat,
7.) Lakcímkártya, Taj kártya
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, illetve tények a valóságnak
megfelelnek, valamint a követelésem behajtása érdekében nincs folyamatban bírósági végrehajtási
eljárás, nem terjesztettem elő végrehajtás elrendelése iránt kérelmet, illetve ilyen kérelmem alapján a
követelésem nem nyert kielégítést. Kijelentem, hogy bírósági végzés alapján munkabéremből levonási
vagy tartásdíj fizetési kötelezettségem nincs.
Kelt: _______________________________ , _____________________

Melléklet:

db
_______________________________________________
aláírás
Postai cím: _____________________________________________
Telefon/fax: ___________________________________________________
E-mail cím: _____________________________________________________
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Az igényhez csatolt dokumentumok aláhúzandók

