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ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2021000025

HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL
A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN
(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 39. § (1) bekezdése alapján)

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Igazságügyi Osztály a természetes személyek
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are tv.) 39. § (1) bekezdése alapján

közzéteszi
Családi név: Mihalik Jánosné
Születési név: Berki Éva
Születési helye, ideje: Bercel, 1966.04.11.
Anyja születési neve: Búzás Éva
Lakóhely: 3053 Ecseg, Dankó út 28. sz.

mint ADÓS ügyében a bírósági adósságrendezés eljárás elrendelése megtörtént.
Az Are. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a bírósági adósságrendezési eljárás elrendelését követően a családi
vagyonfelügyelő a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján hirdetményt tesz közzé.

I.

Az elrendelő bíróság

Neve: Balassagyarmati Járásbíróság
Székhelye: 2660 Balassagyarmat Köztársaság tér 2.

II.

A jogerős bírósági végzés ügyszáma

21.Are.900.018/2021/4.

III.

A bírósági végzés dátuma (kelte)

2021.09.17.

IV.

A bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja

2021.10.16.
FIGYELEM! Ez a dátum az adósságrendezés kezdő időpontja.

V.

ADÓSTÁRS

VI.

A kijelölt családi vagyonfelügyelő

Név: Tóthné Regős Erika
Hivatali elérhetősége:
Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervének neve: Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály,
Igazságügyi Osztály
Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.. sz.
Telefon: 06-32-795-775 / 06-32-795-777
E-mail: igazsagugy@nograd.gov.hu
FIGYELEM! Ez annak a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatnak a neve és székhelye is egyben, amelynél a családi
vagyonfelügyelő munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

VII.

ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2021000025

AZ ELJÁRÁSBA AZ ARE. TÖRVÉNY 31. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
MÉG BE NEM JELENTKEZETT
HITELEZŐKNEK SZÓLÓ FELHÍVÁS

MINDAZON HITELEZŐK [IDEÉRTVE A ZÁLOGJOGOSULTAKAT ÉS A FÜGGŐ KÖVETELÉSEK
JOGOSULTJAIT IS] AKIKNEK PÉNZBELI VAGY PÉNZBEN KIFEJEZETT KÖVETELÉSÉNEK
ESEDÉKESSÉGE MÁR LEJÁRT VAGY A BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS ELRENDELÉSÉT
KÖVETŐ ÖT ÉVEN BELÜL JÁR LE
A KAMATOKKAL, EGYÉB JÁRULÉKOKKAL EGYÜTT SZÁMÍTOTT 50 000 FORINTOT MEGHALADÓ
ÖSSZEGŰ KÖVETELÉSEIKET ÉS AZOK BIZTOSÍTÉKAIT
– AZ AZOK FENNÁLLÁSÁT IGAZOLÓ OKIRATOK EGYIDEJŰ BENYÚJTÁSÁVAL –
A HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉTŐL (KÖZZÉTÉTEL IDŐPONTJA: 2021.11.11.) SZÁMÍTOTT

30 NAPON BELÜL
ÍRÁSBAN JELENTSÉK BE A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐNÉL
HA A KÖVETELÉS TÖBB RÉSZLETBEN ÁLL FENN VAGY AZT RÉSZLETEKBEN KELL TELJESÍTENI, A
RÉSZLETEK ÖSSZEGÉT ÉS A RÉSZLETFIZETÉS GYAKORISÁGÁT IS BE KELL JELENTENI!

HA A HITELEZŐ ELEKTRONIKUS IRATBEADÁSRA KÖTELES [ARE. TÖRVÉNY 37. § (1) BEKEZDÉS],
AKKOR ELEKTRONIKUSAN REGISZTRÁLNIA KELL A BÍRÓSÁG INFORMATIKAI RENDSZERÉBEN
HA A KÖVETELÉS AZ ADÓSSÁGRENDEZÉS KEZDŐ IDŐPONTJÁT KÖVETŐEN JÖTT LÉTRE, A JELEN
HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGEKET A HITELEZŐNEK A KÖVETELÉSE
LÉTREJÖTTÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL KELL TELJESÍTENIE

A hitelező az igénybejelentésében jelölje meg a kötelezettet (kötelezetteket), a követelés jogalapját, tőkeösszegét és járulékait,
és nyilatkozzon arról, hogy a követelés érvényesítése érdekében kezdeményezett-e fizetési meghagyásos eljárást, végrehajtást,
zálogtárgy bíróságon kívüli értékesítését, illetve óvadékkal biztosított követelés esetén az óvadék tárgyából történő kielégítés és
az azt követő elszámolás megtörtént-e. A hitelezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy van-e tudomása a végrehajtás korlátozása
vagy megszüntetése iránti eljárásról.
Az Are. törvény 1. § (3) bekezdése alapján az adósságrendezési eljárásba felhívás ellenére szabályszerűen be nem
jelentett hitelezői követelés az adóssal, adóstárssal, egyéb kötelezettel szemben az adósságrendezési eljárás időtartama
alatt nem érvényesíthető, a követelés nem kamatozik, a követelés elévülése a kezessel és a dologi zálogkötelezettel
szemben is folyik, a követelés érvényesítésére irányuló hitelezői cselekmények az elévülést nem szakítják meg.
A JELEN HIRDETMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT HATÁRIDŐN BELÜL A HITELEZŐKNEK A
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTELI DÍJAT IS BE KELL FIZETNIÜK [Are. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontja], ha
korábban még nem fizették meg.

A hitelező eljárásba történő bejelentkezésének költsége
Az Are. tv. 88. §-a alapján a hitelező – a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő Are. tv.-ben
meghatározott feladatai ellátásához szükséges költségekhez való hozzájárulás érdekében – nyilvántartásba-vételi díjat köteles
fizetni. A díjfizetési kötelezettség a hitelezőt terheli, annak megtérítésére az adóstól az eljárás jogerős mentesítő határozattal
történő befejezését követően sem tarthat igényt.
A nyilvántartásba-vételi díj alapja, mértéke és megfizetésének határideje
A nyilvántartásba-vételi díj alapja a hitelező adóssal, adóstárssal szemben fennálló, a bírósági adósságrendezési eljárás
elrendelésekor lejárt pénzköveteléseinek tőkeösszege, mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 10 000 forint és legfeljebb 100 000
forint. A nyilvántartásba-vételi díjat az eljárásba való bejelentkezés határidejének lejártáig kell megfizetni. A főhitelezőnek nem
kell nyilvántartásba-vételi díjat fizetnie.

FIGYELEM! A nyilvántartásba-vételi díjat az eljárásba már korábban is bejelentkezett, de nyilvántartásba-vételi díjat még be
nem fizetett hitelezőnek is határidőn belül meg kell fizetnie.
A nyilvántartásba-vételi díjat a Családi Csődvédelmi Szolgálat számára, a Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-00337177-00000000
pénzforgalmi számlájára átutalással kell megfizetni.
Az átutalás „megjegyzés” rovatában az adósságrendezési ügyszám és a befizetés jogcímének (nyilvántartásba-vételi díj)
feltüntetése szükséges. A hitelezői igénybejelentéshez csatolni kell az átutalás igazolását.

FIGYELEM! Az Are. törvény 39. § (4) bekezdése alapján jelen hirdetmény kizárólag a hitelezői igényérvényesítésekre való
felhívás közzétételének céljára, valamint a törvényben meghatározott feladatokat ellátó hatóságok, bíróságok feladatainak
ellátásához szükséges adatok megismerésére szolgál, az abban nyilvánosságra hozott adatok más személyek vagy szervezetek
által nem gyűjthetők, nem tárolhatók, nem továbbíthatók, semmilyen formában nem használhatók fel.

IX.

Jogkövetkezmények

FIGYELEM! Az Are. törvény 40. § (1) bekezdése alapján az a hitelező, aki a 39. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény
közzétételét követő 30 napon, de legkésőbb 365 napos jogvesztő határidőn belül

a) követelését – a családi vagyonfelügyelő által vitatottként nyilvántartott hitelezői követelés esetében a 46. § (5) bekezdése
szerinti igényérvényesítésre irányuló eljárást jogerősen lezáró határozatban részére megállapított követelést – nem jelenti be a
családi vagyonfelügyelőnek,
b) nyilvántartásba-vételi díjfizetési kötelezettségének a jogszabályban előírt módon e határidőn belül nem tesz eleget, vagy
c) elektronikus iratbeadásra köteles hitelezőként az elektronikus regisztrációs kötelezettségének ismételt felhívás ellenére nem
tesz eleget, a bírósági adósságrendezési eljárásban nem vehet részt.
Az Are. törvény 40. § (1) bekezdése szerint, ha a hitelező követelése a bírósági adósságrendezés kezdő időpontját követően jött
létre, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az (1) bekezdés szerinti igénybejelentési határidők
a követelés létrejöttétől – a családi vagyonfelügyelő által vitatottként nyilvántartott hitelezői követelés esetében a 46. § (5)
bekezdése szerinti igényérvényesítésre irányuló eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől – kezdődnek.
Az Are. törvény 40. § (1) bekezdése alapján az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

A közzététel időpontja: 2021.11.11.

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály,
Igazságügyi Osztály

A hitelezői igénybejelentés formanyomtatványa az alábbi linkről letölthető:
http://csodvedelem.gov.hu/hitelezoi_igenybejelentes

