Tisztelt Szakszervezeti Tagok és Munkavállalók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az A.R-J. Ruhagyár Zrt. felszámolás alá került és a felszámolás kezdetének
időpontja 2020. november 23. A felszámolói feladatokat a BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (HU-1126 Budapest, Böszörményi út 34. B.ép. ép. 1. em. 2.) látja el, a
felszámoló pedig Dr. Molnár István.
Jelen levelem mellékletét képezi a felszámolás közzétételéről szóló, a Cégközlönyben megjelent
hirdetmény, amely alapján a hitelezpknek 40 napjuk van 2020. november 23-tól számítva a hitelezői

igényeik bejelentésére. A határidő 2021. január 2-án jár le, azaz eddig az időpontig az
igénybejelentéseknek be kell érkezniük a felszámolóhoz. Mivel ez jogvesztő határidő, így nem a
postára adás napja, hanem a felszámolóhoz érkezés napja számít!
Önöknek, mint munkavállalóknak nem kell fizetniük a felhívásban szereplő bejelentési díjat, mert
Önök a Cstv. 57. § (1) bekezdés a.) pontja alá tartoznak.
A felszámoló 2020. december 10-én eljuttatta a BDSZ részére a munkavállalók hitelezői
igénybejelentésére vonatkozó nyomtatványt, amit a jelen levelemhez mellékelek. A felszámoló átvette
a cégnél levő munkaügyi iratokat, de az a kérése, hogy az igények tisztázása végett mindenki juttassa
el a részére a követelését a mellékelt igénybejelentőn.
Felhívom figyelmüket, hogy a követelésüket bruttó összegben kell bejelenteniük! Csatolniuk kell a 3.
oldalon meghatározott okiratokat is! Abban az esetben, ha valami kérdésük van a kitöltéssel
kapcsolatosan, akkor keressék a felszámolót az alábbi elérhetőségén:
Dr. Molnár István felszámolóbiztos
e-mail: drmolnaristvan@biszrt.hu
telefon: +36 1 201 1357
telefon/fax: +36 1 202 5580
vagy abban az esetben, ha nem érik el, akkor a felszámoló cég, BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt.
alábbi elérhetőségein érdeklődjenek:
Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 34/B. I/2.
Postacím: 1276 Budapest, Pf.: 27.
telefon: +36 1 201 1357
telefon/fax: +36 1 202 5580
e-mail: biszrt@biszrt.hu
web: www.biszrt.hu
A felszámoló jelezte, hogy aki tudja, az az igénybejelentéseket a mellékleteivel együtt küldje el neki emailben a fent megjelölt e-mail címére.
Az igénybejelentéseket a következőképpen tehetik meg:
1. Töltsék ki a mellékelt nyomtatványt a lehető legpontosabban és szedjék össze az összes
okiratot, amelyik a 3. oldalon fel van sorolva és az Önök rendelkezésére áll. Ha rendelkeznek
szkennerrel vagy szkennelési lehetőséggel, akkor szkenneljék be az okiratokat és küldjék el Dr.
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Molnár István felszámolóbiztos drmolnaristvan@biszrt.hu emailcímére. Az e-mail tárgya a
következő legyen: A.R.J. Ruhagyár Zrt. "f. a." munkavállalói hitelezői igénybejelentés
2. Ha nem tudnak szkennelni akkor keressék Újvári Bertalannét, a BDSZ helyi titkárát, és ő
segíteni fog a szkennelésben és a szkennelt anyag felszámolóhoz történő elektronikus
elküldésében.
3. Ha mindebben akadályoztatva vannak, akkor küldjék el tértivevényes ajánlott levélben a teljes
anyagot a következőképpen megcímezve:
Dr. Molnár István felszámolóbiztos
BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt.
1276 Budapest, Pf.: 27.
Ebben az esetben legkésőbb december 27-én adják postára az igénybejelentést, hogy az január
2. napjáig biztosan megérkezzen. Nem szükséges elsőbbsági vagy egyéb emelt díjas
szolgáltatást választaniuk, elég az egyszerű tértivevényes ajánlott küldemény.
A szkennelés megkönnyítésére szolgál az okos telefonokkal rendelkezők részére a következő
ingyenesen letölthető applikáció Android rendszerhez, ez az Office Lens PDF scanner. Ezzel csak egy
oldalt lehet szkennelni, de jó minőségben készít PDF dokumentumot. Hasonlók vannak az Apple Storeban is. Ezekkel lehet szkennelni és küldeni is, de ez igényel némi informatikai felhasználói ismeretet.
Ha bármilyen kérdésük van, akkor a BDSZ képviselői is az Önök rendelkezésére állnak a következő
elérhetőségeken:
Újvári Bertalanné
Tel: 06-30-855-2292
E-mail: Bertalanné Újvári ujvarine.zsuzsa@gmail.com
Dr. Rácz József ügyvéd
Tel: 06-20-958-1150
E-mail: info@raczpaliroda.hu
A karácsonyi és újévi ünnepek alatt, abban az esetben, ha nem elérhetőek a kollégák, akkor küldjenek
mailt vagy SMS-t, és írják meg, hogy milyen ügyben és ki kereste őket.
Kívánok Önöknek nagyon kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog újévet.
Vásárosnamény, 2020. december 10.

Újvári Bertalanné
Mellékletek:
Hitelezői igénybejelentés
Felszámolás közzététele
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