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EGYÉB KÖTELEZETT NYILATKOZATA

Alulírott Egyéb kötelezett
Titulus:
Családi név:

Utónév 1:

Születési név:

Utónév 2:

Utónév 1:

Utónév 2:

Születési helye, ideje:

,

Anyja születési neve:

Utónév 1:

év

hó

nap

Utónév 2:

Személyazonosító okmány típusa: személyazonosító igazolvány / új típusú vezetői engedély / útlevél
Személyazonosító okmány száma:
Adóazonosító jele:
Egyéni vállalkozó?

IGEN

NEM

Adószám (egyéni vállalkozó esetén):

-

-

Állampolgársága:
Lakóhely:

ir.szám

település
közterület

Tartózkodási hely:

jellege

ir.szám
jellege

szám/hrsz

ir.szám

em/ajtó
település

közterület
Elérhetőség: Tel.:

em/ajtó
település

közterület
Levelezési cím:

szám/hrsz

jellege

szám/hrsz

em/ajtó

E-mail:

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 10. § (1) bekezdése
a) – d) alpontok alapján kijelentem, hogy

A

Az adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mint közvetlen kötelezett mellett RÉSZT VESZEK oly
módon, hogy helytállok az adósságrendezési megállapodásban, az adósságrendezési egyezségben vagy az
adósságtörlesztési határozatban az adós számára meghatározott fizetési kötelezettség teljesítéséért oly módon, hogy
ha az adós a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a hitelezők erről szóló felhívásától számított 8 napon
belül megfizetem a hitelező számára az elmaradt adósságtörlesztést.
*
VAGY
Az adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mint közvetlen kötelezett mellett RÉSZT VESZEK oly
módon, hogy az adósságrendezési megállapodásban, az adósságrendezési egyezségben vagy az adósságtörlesztési
határozatban az adós számára meghatározott fizetési kötelezettség teljesítéséért helytállok a fenti A pontban
meghatározott módon, ezen kívül az adós törlesztési kötelezettségének KIEGÉSZÍTÉSÉRE is kötelezettséget
vállalok az adósságrendezés érdekében a bíróságon kívüli vagy a bírósági adósságrendezési eljárásban.

B

*
VAGY
C
Az eljárásban azzal a KORLÁTOZÁSSAL VESZEK RÉSZT, hogy a bíróságon kívüli adósságrendezési
megállapodásban, a bírósági adósságrendezési egyezségkötésben, illetve az adósságtörlesztési határozat
végrehajtásában kizárólag az adósnak a törvény szerinti azon fizetési kötelezettsége fenti A pontban meghatározott
módon történő teljesítéséért vállalok kötelezettséget, amely kötelezettségért, mint egyetemleges kötelezett vagy
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mint zálogkötelezett vagyok helytállni köteles.
*
VAGY
D
Az adósságrendezési eljárásban NEM VESZEK RÉSZT, de egyúttal tudomásul veszem, hogy az Are. tv.
26. § (2) bekezdés és 28. § (1), (2) és (4) bekezdések szerinti igényérvényesítésekkel szembeni védelem nem illet
meg.
*
*(A vállalt kötelezettség melletti négyzetbe tegyen „x” jelzést. Kizárólag egyetlen nyilatkozatot tehet!)
Az Are. tv. 3. számú melléklet alapján vállalom, hogy


a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott adatszolgáltatási, iratbenyújtási, adatváltozásbejelentési kötelezettségemet teljesítem.



az adóstársakkal, egyéb kötelezettekkel, családi vagyonfelügyelővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal és a
hitelezőkkel együttműködöm.

 ha vagyontárgyam bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő tulajdonába kerül, a szerződés
felmondására vonatkozó kötelezettségvállalásomat és a felmondást tartalmazó jognyilatkozatomat csatolom.
HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy
 az eljáró szervek (bíróság, hatóságok, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, főhitelező)
megismerhessék és kezelhessék a törvényben meghatározott adataimat.


a Családi Csődvédelmi Szolgálat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (a továbbiakban: KHR)
betekintéssel és az azzal kapcsolatos tájékoztatással összefüggő feladatait elláthassa.



a Családi Csődvédelmi Szolgálat, a családi vagyonfelügyelő, az eljáró hatóságok, bíróságok és a főhitelező a
törvény szerinti feladatuk teljesítése érdekékben a rám vonatkozó banktitkot, biztosítási titkot, értékpapírtitkot,
pénztártitkot, adótitkot, vámtitkot, amennyiben van, egyéni vállalkozásommal összefüggő üzleti titkot képező
adatokat is megismerhessék.



az adósságrendezésre, annak időbeli hatályára vonatkozó adataim a törvényben meghatározott eljárásrend
szerint a KHR-be, a közhiteles nyilvántartásokba, az adónyilvántartásokba, közigazgatási nyilvántartásokba és
az ARE nyilvántartásba kerüljenek.

A

A bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrehozásában, a bírósági adósságrendezési
egyezségkötésben, illetve adósságtörlesztési határozat végrehajtásában a törvény szerint fizetési kötelezettséget
VÁLLALOK, és egyben hozzájárulok, hogy az ezzel összefüggő adataim a KHR-be kerüljenek.
*
VAGY

B

Az egyezségkötésben, illetve a törlesztési határozat végrehajtásában a törvény szerint fizetési kötelezettséget
NEM VÁLLALOM, de egyúttal tudomásul veszem, hogy az igényérvényesítésekkel szembeni csődvédelem nem
illet meg.
*
Fenti Egyéb kötelezettként nyilatkozom, hogy kötelezettséget vállalok az adósságrendezés alatt a törvényben
meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésére.
igen
*
nem
*
*(A vállalt kötelezettség melletti négyzetbe tegyen „x” jelzést. Kizárólag egyetlen nyilatkozatot tehet!)
,
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Aláírás
Egyéb kötelezett

