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ARE-VI-NYIL-001 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

N Y I L A T KOZA T  
 

EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ 

RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 

10. § (1) bekezdése a) – d) pontok alapján) 
 

Alulírott Egyéb kötelezett 1 
 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

*Személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány / új típusú vezetői engedély / útlevél 

Személyazonosító okmány száma: _____________________________ 

Állampolgársága: ___________________________ 

Adóazonosító jele: |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

*Egyéni vállalkozó?:                    IGEN              NEM 

Adószám: (egyéni vállalkozó esetén): |___||___||___||___||___||___||___||___| - |___| - |___||___| 

Lakóhely / Tartózkodási hely címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Levelezési címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Elérhetőség: Tel: ______________________________   Email: _________________________________________ 

 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. § (1) bekezdése a) – d) 

alpontok alapján 
 

k i j e l e n t e m  

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 

□* 
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VAGY 

 

B 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. 

□* 
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 mint zálogkötelezett vagyok helytállni 

köteles. 

□* 
VAGY 

 

D az adósságrendezési eljárásban NEM VESZEK RÉSZT, de egyúttal tudomásul veszem, hogy az 

Are. törvény 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! 

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

 

  Aláírás 

  Egyéb kötelezett 1 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 2: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-002 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

N Y I L A T KOZA T  
 

A TARTOZÁS MEGFIZETÉSÉRE VALÓ KÉPTELENSÉGRŐL 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján) 

Alulírott Adós 

 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóstárs 1 

 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján 

 

k i j e l e n t e m  

 

hogy NEM VAGYOK KÉPES A TARTOZÁSAIM MEGFIZETÉSÉRE. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam az adósságrendezés 

kezdeményezésemhez mellékelt jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek. 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 
Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 2: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-003 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

N Y I L A T KOZA T  
 

ADÓSSÁRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § bekezdése alapján) 

 

Alulírott Adós 

 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóstárs 1 

 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (1) bekezdése alapján 

 

k ö t e l e z e t t s é g e t  v á l l a l o k  

 

hogy 

 

A az adósságrendezési eljárásba tartozó vagyonomnak és bevételeimnek az adósságrendezés céljára 

történő bevonására, a tartozások rendezéséhez szükséges bevételem és vagyonom rendelkezésre tartására, 

ide nem értve azokat a vagyontárgyakat és bevételeket, amelyeket az Are. törvény végrehajtási 

rendeletében az adósságrendezésbe vonás alól mentesít, 

B a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrehozásában történő közreműködésre, a főhitelező 

ezzel összefüggő tevékenységének támogatására, 

C a hitelezőkkel, egyéb kötelezettekkel, a Családi Csődvédelmi Szolgálattal és a családi 

vagyonfelügyelővel történő együttműködésre, 

D a bírósági adósságrendezés elrendelése esetére gazdálkodásomnak a családi vagyonfelügyelő általi 

ellenőrzésének és a vagyonom, bevételeim feletti rendelkezési jogom korlátozásának tűrésére, 
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E az adósságrendezésre vonatkozó megállapodás megkötéséig vagy az egyezség bírósági jóváhagyásáig 

terjedő időszakban a törlesztési kötelezettségem, illetve a folyamatos fizetési kötelezettségeim Are. 

törvény 21. § (1) bekezdésében és 45. § (5) bekezdésében meghatározott mértékű teljesítésére, 

F vagyonom, bevételeim, valamint a velem szemben – pénzkövetelés megfizetése iránt – érvényesített 

követelések fennállására, változására vonatkozó adatok és dokumentumok szolgáltatására, 

G az általam vagy ellenem indított, a pénzfizetésre irányuló vagy pénzben kifejezett vagyoni értékkel 

összefüggő igényérvényesítési eljárásokkal összefüggő adatoknak az eljárásban részt vevő felek általi 

megismerhetővé tételére. 

 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (5) és (6) bekezdései 

alapján 

h o z z á j á r u l o k  a h h o z  

 

A hogy az adósságrendezésbe vonandó vagyonommal, jövedelmemmel és az adósságállományommal 

és az ellenem indított igényérvényesítésekkel összefüggő adatokat a hitelezők, az egyéb kötelezettek, a 

hatáskörükben eljáró hatóságok, ügyészség és bíróság, a családi vagyonfelügyelő és a Családi 

Csődvédelmi Szolgálat, valamint a külön törvényben az  ilyen adat megismerésére feljogosított szervek – 

a jogaik gyakorlásához, kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges körben – megismerjék. 

 

Kötelezettséget vállalok arra 

 

B hogy ha a személyi, családi, vagyoni, jövedelmi helyzetemben, illetve a lakóhelyemmel 

összefüggésben vagy az adósságrendezésbe vonandó vagyonommal, jövedelmemmel és az 

adósságállományommal az ellenem indított igényérvényesítésekkel összefüggő adatokban változás 

következik be az azzal összefüggésben az adósságrendezési kezdeményezési eljárásban a Családi 

Csődvédelmi Szolgálat által rendszeresített és a változásra tekintettel, annak bejelentése érdekében 

általam újonnan kitöltött űrlapokat és a változással összefüggő dokumentumokat öt napon belül 

benyújtom. 

 

 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (7) és (8) bekezdés 

alapján 

h o z z á j á r u l o k  a h h o z  

 

A hogy az adósságrendezés kezdeményezése, valamint a bírósági adósságrendezéssel kapcsolatos eljárás 

megindítása, megszüntetése, valamint a jogerős mentesítő határozat a központi hitelinformációs 

rendszerbe bejegyzésre kerüljön. 

 

B hogy az adósságrendezés kezdeményezése, annak sikertelensége és a bírósági adósságrendezés 

elrendelése a hitelezői igénybejelentések céljából közzétett hirdetményből megismerhető legyen. 
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A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (9) bekezdés alapján 

 

k ö t e l e z e t t s é g e t  v á l l a l o k  

 

arra, hogy a főhitelező eljárásával közvetlenül összefüggő postai és távközlési készkiadások megtérítése 

érdekében az Are. törvényben meghatározott összegű költségátalány előlegezésére és megfizetésére. 

 

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-004 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

R E N D E L KE ZÉ S  
 

LAKÓINGATLANRÓL 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

19. § (2) és (16) bekezdései alapján) 

 

Alulírott Adós 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóstárs 1 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

k i j e l e n t e m  

hogy  

 

ALÁBBI LAKÓINGATLANOM 
 

Település: ___________________________________________________________________________________________ 

Belterület/Külterület/Zártkert: ___________________________________________________________________________ 

Helyrajzi szám: _______________________________________________________________________________________ 

Ingatlan-nyilvántartási megnevezés: ______________________________________________________________________ 

Természetbeni cím: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

FIGYELEM! Az Are. törvény 19. § (3) bekezdés alapján, a nyilatkozattétel során az adós és az adóstárs, 

valamint a követelés tekintetében adóstársnak nem minősülő egyetemleges felelős és a kezes, továbbá a 

zálogkötelezett által tett közös nyilatkozattal, egyetlen jelzáloggal terhelt lakóingatlan tulajdona 

megtartására vonatkozóan, illetve egyetlen pénzügyi lízingszerződéssel érintett ingatlanra vonatkozóan 

lehet szándéknyilatkozatot tenni. 

*(A vállalt megoldási mód melletti négyzetbe tegyen „x” jelzést. Kizárólag egyetlen nyilatkozatot tehet az A-B 

tekintetében! 
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A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (2) bekezdése a) pontja 

alapján 

 

A a jelzáloggal terhelt jelen nyilatkozatomban részletesen meghatározott lakóingatlanom 

tulajdonát a bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési eljárás során, a főhitelezővel kötött 

hitelszerződésem feltételeinek számomra kedvezőbb feltételeket tartalmazó módosítása esetén 

 

meg kívánom tartani. 

□* 
 

 

 

VAGY 

 

B ha a fenti lakóingatlanomra pénzügyi lízingszerződésem van - azzal, hogy a módosított lízingdíj 

megfizetésére vonatkozóan a képességemet megvizsgálják - 

 

meg kívánom tartani és kívánom annak a módosítását. 

□* 
 

 

 

*(A vállalt megoldási mód melletti négyzetbe tegyen „x” jelzést. Kizárólag egyetlen nyilatkozatot tehet az C-E 

tekintetében! 

 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (2) bekezdése b) pontja 

alapján 

 

C Előzetesen hozzájárulok  

 

ahhoz, hogy az adósságrendezés érdekében a jelzáloggal terhelt jelen nyilatkozatomban részletesen 

meghatározott lakóingatlanom elidegenítésre kerüljön és helyette az adósságrendezési eljárás alatt 

másik, kisebb értékű, a méltányolható lakásigényt meg nem haladó jellemzőkkel bíró lakóingatlant 

kívánok vásárolni a jelzálogjog másik ingatlanra, mint új zálogtárgyra történő bejegyzésével.  

□* 
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VAGY 

 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (2) bekezdése c) pontja 

alapján 

 

D Előzetesen hozzájárulok  

 

ahhoz, hogy az adósságrendezés érdekében a jelzáloggal terhelt lakóingatlanom elidegenítésre kerüljön, 

de helyette az adósságrendezési időtartama alatt nem kívánok másik lakóingatlant vásárolni vagy 

lízingbe venni. 

□* 
 

VAGY 

 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (2) bekezdése d) pontja 

alapján 

 

E Előzetesen hozzájárulok  

 

ahhoz, hogy az adósságrendezés érdekében a jelzáloggal terhelt lakóingatlanom elidegenítésre kerüljön, 

de helyette másik, kisebb értékű, a méltányolható lakásigényt meg nem haladó jellemzőkkel bíró 

lakóingatlanra vonatkozóan pénzügyi lízingszerződést kívánok kötni azzal, hogy a módosított 

lízingdíj megfizetésére vonatkozóan a törlesztési képességemet megvizsgálják. 

□* 
 

TOVÁBBÁ 

 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (16) bekezdése alapján 

kijelentem továbbá, hogy amennyiben az adósságrendezési eljárás alatt az általam lakott lakóingatlan 

értékesítésre kerül, az ezzel összefüggő adatnak a helyi önkormányzat jegyzője részére történő átadásához, 

valamint a törvény 3. számú melléklet 21. pontja szerint az értékesítés tényének, a természetes 

személyazonosító-, és a lakcímadatok megküldéséhez a települési önkormányzat jegyzője részére. 

hozzájárulok    □* 

nem járulok hozzá.   □* 
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Kijelentem továbbá, hogy jelen nyilatkozatomban meghatározott lakóingatlanomban van a tényleges 

lakóhelyem: _______ (év) ______________ (hó) ______ nap óta és jelenleg is, továbbá a hatósági 

nyilvántartás szerint is ez az ingatlan a lakóhelyem. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam az adósságrendezés 

kezdeményezésemhez mellékelt jelen nyilatkozatokban rögzített adatokat, valamint a 

kezdeményezésemhez mellékelt valamennyi dokumentumban szereplő és általam szolgáltatott adatok, 

okiratok, okiratmásolatok a valóságnak megfelelnek. 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 2: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstársnak nem minősülő egyetemleges felelős 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstársnak nem minősülő Kezes 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Zálogkötelezett 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

FIGYELEM! Nem lehet tanú az adóstárs, az egyéb kötelezett, vagy a hitelező! 
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ARE-VI-NYIL-005 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

N Y I L A T KOZA T  
 

ADÓSTÁRSRÓL 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

19. § (10) bekezdés alapján) 

Alulírott Adós 

 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. § (10) bekezdés alapján az 

alábbiak szerint 

n e v e z e m  m e g  

 

az alábbiakban felsorolt valamennyi velem szemben fennálló követelés vonatkozásában – 

követelésenkénti bontásban – Adóstársamat 
 

A ADÓSTÁRS 1 ADATAI 

 

Közös háztartásban vagy vagyonközösségben él az adóssal?*:                IGEN              NEM 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

B A KÖVETELÉS, amely tekintetében az adós adóstárssal együtt helytállni köteles 

 

1. A követelés megnevezése, leírása:____________________________________________________________ 

A követelés esedékességének időpontja:__________________________________________________________ 

A követelés jogcíme:_______________________________________________________________________ 

A követelés összege (tőke + kamat + költség):______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A követelés tőke összege:____________________________________________________________________ 

A követelés kamatának mértéke:_______________________________________________________________ 
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A követeléssel összefüggésben megfizetni kért költség jogcíme és összege:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A követelést támasztó fél/jogosult adatai 

Természetes személy esetében 

Név és utónév:___________________________________________________________________________ 

Születési családi és utónév:___________________________________________________________________ 

Születési hely és idő:_______________________________________________________________________ 

Anyja neve:_____________________________________________________________________________ 

Lakóhelye:_____________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:________________________________________________________________________ 

Szervezet esetében a nyilvántartásba vett adatok 

Szervezet neve:__________________________________________________________________________ 

Nyilvántartási száma:______________________________________________________________________ 

Székhelye:_____________________________________________________________________________ 

Telephelye:____________________________________________________________________________ 

Képviselő adatai 

Képviselő neve és utóneve:___________________________________________________________________ 

Képviselő/szervezet elérhetősége:______________________________________________________________ 

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

  



 

13 

ARE-VI-NYIL-006 ÜGYSZÁM: _________________________ 

N Y I L A T KOZA T  
 

ADÓSSÁGRENDEZÉSBE BEVONHATÓ EGYÉB KÖTELEZETTRŐL 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

19. § (11) bekezdés alapján) 

Alulírott Adós 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóstárs 1 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

k i j e l e n t e m  

hogy  

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

*Személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány / új típusú vezetői engedély / útlevél 

Személyazonosító okmány száma: _____________________________ 

Állampolgársága: ___________________________ 

Adóazonosító jele: |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

*Egyéni vállalkozó?:                    IGEN              NEM 

Adószám: (egyéni vállalkozó esetén): |___||___||___||___||___||___||___||___| - |___| - |___||___| 

Lakóhely / Tartózkodási hely címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Levelezési címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Elérhetőség: Tel: ______________________________   Email: _________________________________________ 
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A EGYÉB KÖTELEZETTKÉNT az adósságrendezésbe BEVONHATÓ. 

 

B Kijelentem, hogy a fenti Egyéb kötelezett egyetemleges felelőssége vagy zálogkötelezettsége az 

alábbi tartozásokra vonatkozóan áll fenn: 

 

1. A tartozás megnevezése, leírása:____________________________________________________________ 

A tartozás esedékességének időpontja:___________________________________________________________ 

A tartozás jogcíme:________________________________________________________________________ 

A tartozás összege (tőke + kamat + költség):_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A tartozás tőke összege:_____________________________________________________________________ 

A tartozás kamatának mértéke:________________________________________________________________ 

A tartozás összefüggésben megfizetni kért költség jogcíme és összege:________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

A tartozás támasztó fél/jogosult adatai 

Természetes személy esetében 

Név és utónév:___________________________________________________________________________ 

Születési családi és utónév:___________________________________________________________________ 

Születési hely és idő:_______________________________________________________________________ 

Anyja neve:_____________________________________________________________________________ 

Lakóhelye:_____________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:________________________________________________________________________ 

Szervezet esetében a nyilvántartásba vett adatok 

Szervezet neve:__________________________________________________________________________ 

Nyilvántartási száma:____________________________________________________________ 

Székhelye:__________________________________________________________________ 

Telephelye:_____________________________________________________________________________ 

Képviselő adatai 

Képviselő neve és utóneve:___________________________________________________________________ 

Képviselő/szervezet elérhetősége:______________________________________________________________ 

 

 

 

C Fenti Egyéb kötelezettként nyilatkozom, hogy kötelezettséget vállalok az adósságrendezés alatt 

a törvényben meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésére. 

igen    □*      nem   □* 
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FIGYELEM! Nemleges válasz esetén az Adós, Adóstárs igazolja, hogy az Egyéb kötelezettet az 

adósságrendezés kezdeményezését megelőzően nyilatkozattételre felhívta és a felhívást jelen 

adósságrendezés kezdeményezéséhez a VIII. űrlapfejezethez csatolja. 

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-007 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

KÉ R E L EM  BÍR ÓS Á GI  A D ÓS S Á GR E N D EZÉ S I  E L J Á RÁ S  

KE ZD E M É NY E ZÉ S É R ŐL  
 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

19. § (13), (14) és (15) bekezdései, valamint 1. számú melléklet 3. pont f) alpont alapján) 

 

Alulírott Adós 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóstárs 1 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

hogy amennyiben  

 

A bíróságon kívüli adósságrendezés nem indul meg 

 

VAGY 

 

B a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás nem jön létre 

 

akkor jelen kérelmemmel BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉST  

 

k e z d e m é n y e z e k .  

 

Egyidejűleg nyilatkozom arról, hogy  

 

C más adósságrendezési eljárást sem belföldön, sem külföldön nem kezdeményeztem 

 

igen    □*      nem   □* 
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D ilyen eljárás indult 

 

igen    □*      nem   □* 

 

E ilyen eljárás hatálya alatt állok 

igen    □*      nem   □* 

 

F ha igen a tartozásaim alól mentesültem 

igen    □*      nem   □* 

 

G Kötelezettséget vállalok arra, hogy ilyen eljárást a törvényben meghatározott időtartamon belül 

nem kezdeményezek. 

 

H Kijelentem továbbá, hogy az adósságrendezés kezdeményezését megelőző öt naptári éven belül 

500 000 forintot meghaladóan vállaltam ingyenesen kötelezettségvállalást 

igen    □*      nem   □* 

 

I utasítottam vissza örökséget 

igen    □*      nem   □* 

 

J idegenítettem el vagyontárgyat 

igen    □*      nem   □* 

 

H-J kérdésre adott „igen” válasz esetén, kérjük részletezni az alábbi keretes részben: 

 

Milyen vagyontárgyra vonatkozott? / Milyen értékben? / Milyen jogcímen? 
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Az Are. törvény 1. számú melléklet f) pontja alapján  

 

n y i l a t k o z o m  

 

______________________________________________________ Adós / Adóstárs [….] lakóhelye 

szerint illetékes bíróságnál kezdeményezem az adósságrendezési eljárást. 

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-008 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

N Y I L A T KOZA T  
 

NEMZETI ESZKÖZKEZELŐNEK TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSRÓL 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

1. számú melléklet 3. pont b) alpont alapján) 

Alulírott Adós 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóstárs 1 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóstárs 2 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 1. számú melléklet 3. pont b) 

alpont alapján 

k i j e l e n t e m  

 

hogy  

 

A kezdeményeztem a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény értelmében a lakóingatlana NET általi megvásárlását  

igen    □*      nem   □* 
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HA IGEN 

 

B Akkor valamennyi érintett pénzügyi intézmény hozzájárult-e lakóingatlan tulajdonjogának 

átruházásához 

igen    □*      nem   □* 

 

C A NET a lakóingatlant megvásárlását elutasította-e? 

igen    □*      nem   □* 

 

VAGY  

 

D Tett-e erre szándéknyilatkozatot? 

igen    □*      nem   □* 

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 2: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-009 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

A D ÓS ,  A D ÓS T Á R S (A K)  N Y I L A T KOZA T A  
 

AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL 
 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

3. számú melléklet alapján) 

Alulírott Adós 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóstárs 1 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóstárs 2 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 3. számú melléklet  alapján 

 

VÁLLALOM 

 

a törvény szerinti jogi korlátozásokat a bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezés időtartama és 

hatálya alatt 

 

A a vagyonra, pénzeszközökre, bevételekre, vagyoni-pénzügyi követelésekre vonatkozó rendelkezési 

jogom korlátozását 
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B az eljárás kezdeményezésekor az adósságrendezésbe tartozó vagyonomnak és bevételeimnek az 

adósságrendezési eljárás céljára történő rendelkezésre tartását 

 

C az adósságrendezésbe tartozó vagyonom értékének megőrzését, állagának megőrzését 

 

D az eljárás hatálya alatt szerzett, a törvény értelmében az adósságrendezésbe tartozó vagyonom és 

bevételeim adósságkezelési célra történő rendelkezésre tartását 

 

E a jogszabályban meghatározott adatokra, illetve körülményekre vonatkozó változások bejelentését 

 

F belföldön bejegyzett pénzügyi intézménynél olyan fizetési számla nyitását és folyamatos 

fenntartását, amelyen az adósságrendezési eljárások hatálya alatt az adósságrendezési eljárásba vont 

bevételeim, és az adósságtörlesztési teljesítésével kapcsolatos pénzforgalmam lebonyolításra kerül a 

családi vagyonfelügyelő rendelkezési jogának biztosításával 

 

G a F pont szerinti pénzforgalmi számlámra az adósságrendezésbe vont készpénzvagyont és az 

adósságrendezésbe vont bevételeket átutalom 

 

H a mindennapi életvezetésemhez szükséges bevételek kiadások kezelésére külön számla nyitását, 

annak pénzforgalmáról a családi vagyonfelügyelő tájékoztatását 

 

I az adósságrendezési eljárás alatt teljesítendő törlesztési kötelezettség teljesítésére Adóssal / 

Adóstárssal közös fizetési számlát nyitok, és erre vonatkozóan a családi vagyonfelügyelő számára 

együttes rendelkezési jogot biztosítok, ezen túlmenően új fizetési számlát vagy értékpapírszámlát csak a 

családi vagyonfelügyelő előzetes hozzájárulása esetén nyithatok 

 

J a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott adatszolgáltatási, iratbenyújtási, 

adatváltozás-bejelentési kötelezettséget 

 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy 

 

K az eljáró szervek (bíróság, hatóságok, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, 

főhitelező) megismerhessék és kezelhessék a törvényben meghatározott adataimat 

 

L a Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-be betekintéssel és az azzal kapcsolatos tájékoztatással 

összefüggő feladatait elláthassa 

 

M a családi vagyonfelügyelő a törvényben meghatározott felügyeleti, ellenőrzési, intézkedési és a 

vagyonnal, bankszámlával való rendelkezési joga gyakorlásához 

  



 

23 

 

N az adósságrendezésre, annak időbeli hatályára vonatkozó adatok a törvényben meghatározott 

eljárásrend szerint a központi hitelinformációs rendszerbe, a közhiteles nyilvántartásokba, az 

adónyilvántartásokba, közigazgatási nyilvántartásokba és az ARE nyilvántartásba kerüljenek 

 

O 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 

 

P a törvényben meghatározott, személyi és vagyoni, jövedelmi és lakcímadataimat a családi 

vagyonfelügyelő és az eljáró szervek megismerhessék, az érintett hitelezők pedig megismerhessék az 

adósságrendezésbe vont vagyonommal összefüggő vagyoni és személyi adataimat a jogérvényesítésükhöz 

szükséges mértékben 

VÁLLALOM, hogy 

 

Q az adóstársakkal, az egyéb kötelezettekkel, a családi vagyonfelügyelővel, a Családi Csődvédelmi 

Szolgálattal és a hitelezőkkel együttműködöm 

 

R a Are. törvény a 45. § (4) és (5) bekezdése szerinti fizetési kötelezettségek folyamatos teljesítését 

az adósságrendezés elrendeléséről szóló jogerős határozat meghozataláig, az adósságrendezés elrendelése 

esetén pedig az egyezséget jóváhagyó jogerős végzésig, egyezség hiányában pedig a tartós törlesztési 

határozat jogerőre emelkedéséig, 

 

S a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, bírósági adósságrendezési egyezség, illetve az 

adósságtörlesztési határozat végrehajtása érdekében a fizetőképességem helyreállítását céljából minden 

szükséges intézkedést (aktív korúak esetében munkavállalás, egyéb jövedelemszerző tevékenység, ha erre 

nincs lehetősége, akkor álláskeresési, képzési szolgáltatások igénybevétele) megteszek 

 

T az adósságrendezés kezdeményezésekor rendelkezésemre álló és az eljárás időtartama alatt szerzett 

bevételeimet és vagyonomat az adósságrendezésre rendelkezésre tartom, a törvényben meghatározott 

mértékben és módon az adósságrendezésre fordítom és tartózkodom az olyan magatartástól, amely az 

adósságrendezés igénybevételére méltatlanná tesz vagy az eljárás megszüntetését vonná maga után, 

továbbá tartózkodom az olyan magatartástól, amely következtében olyan személyi és vagyoni 

szankciókkal sújthatnak, amely a törlesztési képességét hátrányosan befolyásolhatja 

 

U ha vagyontárgyam bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő tulajdonába kerül, a 

szerződés felmondására vonatkozó kötelezettségvállalásomat és a felmondást tartalmazó 

jognyilatkozatomat csatolom 

 

V az engem megillető követelések érvényesítését 
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W a pénzügyi eszközeim elhelyezésére vonatkozó szerződések felmondását, a pénzügyi eszközeim 

adósságrendezésbe vonása érdekében, kivéve, ha a családi vagyonfelügyelő ez alól mentesítést ad 

 

X ha kamattal és egyéb járulékokkal együtt 50 000 forintot meghaladó, vagy a családi 

vagyonfelügyelő által a mindennapi családi kiadásokra engedélyezett havi pénzkereten felül, előre nem 

látható okból keletkezik új kifizetési kötelezettségem, ennek a körülménynek az indokoltságáról, a fizetési 

kötelezettség tényéről, jogalapjáról, összegéről, jogosultjáról, a kötelezettség jogalapjának és összegének 

elismeréséről vagy vitatásáról, a tartozásban érintett Adóst / Adóstársat és a családi vagyonfelügyelőt 

haladéktalanul értesítem, a családi vagyonfelügyelőnek a fizetési kötelezettség keletkezését tanúsító 

okiratot bemutatom, továbbá a jogosultat is tájékoztatom arról, hogy adósságrendezés hatálya alatt állok, 

és ezért a követelését új hitelezőként a családi vagyonfelügyelőnél is nyilvántartásba kell vetetnie magát a 

jogosultnak. 

 

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 2: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-010 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

E GY É B  KÖT E L E ZE T T (EK)  N Y I L A T KO ZA T A  
 

AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL 
 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

3. számú melléklet alapján) 

Alulírott Egyéb kötelezett 1 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Egyéb kötelezett 2 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Egyéb kötelezett 3 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 3. számú melléklet  alapján 

 

VÁLLALOM 

 

A a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott adatszolgáltatási, iratbenyújtási, 

adatváltozás-bejelentési kötelezettségemet teljesítem 

B adóstársakkal, egyéb kötelezettekkel, családi vagyonfelügyelővel, Családi Csődvédelmi 

Szolgálattal és a hitelezőkkel együttműködöm 

C ha vagyontárgyam bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő tulajdonába kerül, a 

szerződés felmondására vonatkozó kötelezettségvállalásomat és a felmondást tartalmazó 

jognyilatkozatomat csatolom  
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HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy 

D az eljáró szervek (bíróság, hatóságok, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, 

főhitelező) megismerhessék és kezelhessék a törvényben meghatározott adataimat 

E a Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-be betekintéssel és az azzal kapcsolatos tájékoztatással 

összefüggő feladatait elláthassa 

F 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 

G az adósságrendezésre, annak időbeli hatályára vonatkozó adataim a törvényben meghatározott 

eljárásrend szerint a központi hitelinformációs rendszerbe, a közhiteles nyilvántartásokba, az 

adónyilvántartásokba, közigazgatási nyilvántartásokba és az ARE nyilvántartásba kerüljenek, 

 

 

 

H 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 

 

I 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. 

□* 
 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Egyéb kötelezett 1: 
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Egyéb kötelezett 2: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Egyéb kötelezett 3: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-011 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

KÖ ZE L I  HO Z ZÁ T A R T O ZÓ (K)  É S  A D ÓS S A L  E GY  

HÁ ZT A R T Á S B A N  E GY Ü TT  É L Ő(K)  N Y I L A T KOZA T A  
 

AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL 
 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

3. számú melléklet alapján) 

Alulírott Közeli hozzátartozó 1 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

Alulírott Adóssal egy háztartásban együtt élő 1 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 3. számú melléklet  alapján 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy 

A az eljáró szervek (bíróság, hatóságok, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, 

főhitelező) adataimat megismerhessék és kezelhessék 

B a Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-be betekintéssel és az azzal kapcsolatos tájékoztatással 

összefüggő feladatait elláthassa 

C a törvényben meghatározott, személyi és vagyoni, jövedelmi és lakcímadataimat a családi 

vagyonfelügyelő és az eljáró szervek megismerhessék, az érintett hitelezők pedig megismerhessék az 

adósságrendezésbe vont vagyonommal összefüggő vagyoni és személyi adataimat a jogérvényesítésükhöz 

szükséges mértékben. 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

Közeli hozzátartozó 1: 
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóssal egy háztartásban együtt élő 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-012 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

KI M U T A T ÁS  
 

AZ 50 000,-FT-OT MEG NEM HALADÓ TARTOZÁSOKRÓL 
 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (11) bekezdése alapján) 

Alulírott Adós 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (11) bekezdése alapján az 

alábbiakban 

MUTATOM BE 

 

az adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt keletkezett 50 000 forintot meg nem haladó, bírósági 

vagy hatósági úton behajtható tartozásaimat. 
 

50 000 FORINTOT MEG NEM HALADÓ, BÍRÓSÁGI VAGY HATÓSÁGI ÚTON 

BEHAJTHATÓ TARTOZÁSOK 

JOGCÍM JOGOSULT NEVE ÖSSZEG KELETKEZÉS IDEJE ESEDÉKESSÉG 

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

 

FIGYELEM! Ezeket a tartozásokat adós – ha tartozás jogcíme, összege okirattal igazolható – az 

adósságrendezési eljárás alatt a családi vagyonfelügyelő előzetes jóváhagyásával és akkor lehet kifizetni, 

ha az nem veszélyezteti a folyamatos törlesztési kötelezettség, továbbá az egyezségben, illetve törlesztési 

határozatban megállapított törlesztési kötelezettség teljesítését. Ezek a követelések a Ptk. szerinti ügyleti 

kamattal kamatoznak, és elévülésük az adósságrendezési eljárás alatt nyugszik. 

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

Adós: 
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 
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ARE-VI-NYIL-013 ÜGYSZÁM: _________________________ 

 

M E GHA T A LM A ZÁ S  
 

ADÓSSÁGRENDEZÉS SORÁN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁSBAN 

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK ÉS JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE 
 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 17. § (2) bekezdése alapján) 

 

Alulírott  

Szerződésbeli jogállás: □ ADÓS □ ADÓSTÁRS 

Titulus: ___________________ 

Családi név: __________________    Utónév 1: ____________________    Utónév 2: ___________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

*Személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány / új típusú vezetői engedély / útlevél 

Személyazonosító okmány száma: _____________________________ 

Lakóhely / Tartózkodási hely címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Levelezési címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Elérhetőség: Tel: ______________________________   Email: _________________________________________ 

mint Meghatalmazó 

MEGHATALMAZOM 

Szerződésbeli jogállás: □ ADÓS □ ADÓSTÁRS 

Titulus: ___________________ 

Családi név: __________________    Utónév 1: ____________________    Utónév 2: ___________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

*Személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány / új típusú vezetői engedély / útlevél 

Személyazonosító okmány száma: _____________________________ 

Lakóhely / Tartózkodási hely címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Levelezési címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Elérhetőség: Tel: ______________________________   Email: _________________________________________ 

mint Meghatalmazottat 
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hogy az általunk kezdeményezett adósságrendezési eljárásban helyettem és a nevemben teljes jogkörrel 

eljárjon, az eljárásban szükséges cselekményeket és jognyilatkozatok helyettem és képviseletemben 

megtegye. 

 

FIGYELEM! A meghatalmazást írásban kell megtenni és azt az adott eljárási cselekmény vagy 

jognyilatkozat megtételekor a családi vagyonfelügyelőnek, illetve a bíróságnak be kell mutatni.  

Nem lehet tanú az adóstárs, az egyéb kötelezett, vagy a hitelező! 

 

 

 
 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap 
 

 

 

 

 

 

 

Aláírás 

 
 Aláírás 

Meghatalmazó  Meghatalmazott 

   

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

Aláírás  Aláírás 

Tanú 1.  Tanú 2. 
Név:___________________________  Név:___________________________ 

Születési hely:___________________  Születési hely:___________________ 

Születési idő:____________________  Születési idő:____________________ 

Anyja neve:_____________________  Anyja neve:_____________________ 

Cím:___________________________  Cím:___________________________ 

_______________________________  _______________________________ 

Okmány típus:___________________  Okmány típus:___________________ 

Száma:_________________________  Száma:_________________________ 

 

 

  



 

31 

ARE-VIII. ÜGYSZÁM: _________________________ 
 

PÓT L A P ÖS S ZE S Í T Ő  

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján) 
 

FIGYELEM! Ahol pótlapra volt szüksége kérem, jelölje meg a csatolt pótlapok darabszámát! 

 

PÓTLAP SZÁMA NEVE 

CSATOLT 
PÓTLAPOK  

X 
DARAB 
SZÁMA 

ARE-I.1. TOVÁBBI ADÓSTÁRS   

ARE-I.2. TOVÁBBI KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK   

ARE-I.3. TOVÁBBI EGYÉB KÖTELEZETT   

ARE-III.1. TOVÁBBI INGATLAN   

ARE-III.2.A.1. TOVÁBBI KÖZÚTI JÁRMŰ   

ARE-III.2.A.1. TOVÁBBI VÍZI-, LÉGI JÁRMŰ   

ARE-III.2.A.1. TOVÁBBI IPARI-, MEZŐGAZDASÁGI GÉP, BERENDEZÉS   

ARE-III.2.B. TOVÁBBI MŰVÉSZETI ALKOTÁS   

ARE-III.2.B. TOVÁBBI GYŰJTEMÉNY   

ARE-III.2.B. TOVÁBBI NEMESFÉM, ÉKSZER   

ARE-III.2.B. 
TOVÁBBI MŰSZAKI, INFORMATIKAI, HÍRADÁSTECHNIKAI 
ESZKÖZ 

  

ARE-III.2.B. 
TOVÁBBI LAKBERENDEZÉS, SPORTESZKÖZ, EGYÉB 
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG 

  

ARE-III.2.D. 
TOVÁBBI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYNÉL ELHELYEZETT 
MEGTAKARÍTÁSOK, FIZETÉSI, ILLETVE PÉNZFORGALMI 
SZÁMLÁK, ÉRTÉKPAPÍROK, ÜZLETRÉSZEK 
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ARE-III.2.E. 
ADÓST, ADÓSTÁRSAT MEGILLETŐ TOVÁBBI VAGYONI 
ÉRTÉKŰ JOGOK (INGATLANOK, INGÓK, VAGYONI 
ELEMEK) 

  

ARE-III.2.E. 
ADÓS, ADÓSTÁRS TOVÁBBI ÓVADÉKKAL LEKÖTÖTT 
VAGYONA 

  

ARE- III.2.F. 
TOVÁBBI TARTOZÁSOK - ADÓS, ADÓSTÁRS FIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGEI (KIVÉVE ADÓTARTOZÁS!) 

  

ARE- III.2.G. 

TOVÁBBI ADÓTARTOZÁSOK - ADÓK, EGYÉB 
KÖZTARTOZÁSOK, ÁLLAMMAL, HELYI 
ÖNKORMÁNYZATTAL, KÖZTESTÜLETTEL SZEMBENI, 
KÖZJOGI JOGVISZONYBÓL FENNÁLLÓ ADÓSI, ADÓSTÁRSI 
TARTOZÁSOK 

  

ARE- III.2.H. 
TOVÁBBI KÖVETELÉSEK - AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSBE 
BEVONHATÓ VAGYONT NÖVELŐ KÖVETELÉSEK ADATAI 

  

ARE-VI-NYIL-001. 
TOVÁBBI EGYÉB KÖTELEZETT NYILATKOZATA AZ 
ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ 
RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL 

  

ARE-VI-NYIL-002. 
TOVÁBBI ADÓSTÁRS NYILATKOZATA A TARTOZÁS 
MEGFIZETÉSÉRE VALÓ KÉPTELENSÉGRŐL 

  

ARE-VI-NYIL-003. 
TOVÁBBI ADÓSTÁRS NYILATKOZATA ADÓSSÁRENDEZÉSI 
ELJÁRÁSBAN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 

  

ARE-VI-NYIL-004. 
TOVÁBBI ÉRDEKELTEK NYILATKOZATA 
ADÓSSÁRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN AZ INGATLAN 
TEKINTETÉBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 

  

ARE-VI-NYIL-005. 
NYILATKOZAT TOVÁBBI ADÓSTÁRSRÓL ÉS TOVÁBBI 
KÖVETELÉSRŐL 

  

ARE-VI-NYIL-006. 
NYILATKOZAT ADÓSSÁGRENDEZÉSBE BEVONHATÓ 
TOVÁBBI EGYÉB KÖTELEZETTRŐL 

  

ARE-VI-NYIL-007. 
TOVÁBBI KÉRELEM BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉSI 
ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL 

  

ARE-VI-NYIL-009. 
TOVÁBBI ADÓSTÁRS(AK) NYILATKOZATA AZ 
ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL 

  

ARE-VI-NYIL-010. 
TOVÁBBI EGYÉB KÖTELEZETT(EK) NYILATKOZATA AZ 
ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL 

  

ARE-VI-NYIL-011. 

TOVÁBBI KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ(K) ÉS ADÓSSAL EGY 
HÁZTARTÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ(K) NYILATKOZATA AZ 
ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL 
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ARE-VI-NYIL-012. 
KIMUTATÁS TOVÁBBI 50 000,-FT-OT MEG NEM HALADÓ 
TARTOZÁSOKRÓL 

  

ARE-VI-NYIL-013. 
MEGHATALMAZÁS ADÓSSÁGRENDEZÉS SORÁN 
TÖRTÉNŐ ELJÁRÁSBAN ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK ÉS 
JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE 

  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam az adósságrendezés 

kezdeményezésemhez mellékelt jelen nyilatkozatokban rögzített adatokat, valamint a 

kezdeményezésemhez mellékelt valamennyi dokumentumban szereplő és általam szolgáltatott adatok, 

okiratok, okiratmásolatok a valóságnak megfelelnek. 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Adós:         
_____________________________________________ 

Aláírása:     

_____________________________________________ 

Adóstárs 1: 
_____________________________________________ 

Aláírása:     

_____________________________________________ 

Adóstárs 2: 
_____________________________________________ 

Aláírása:     

_____________________________________________ 
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ARE-VIII. ÜGYSZÁM: _________________________ 
 

C S A T OL A N DÓ I R A T OK  

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

1. számú melléklet 2. pontja) 
 

Az elektronikus kitöltést és kinyomtatást követően a kérelemhez az alábbi eredeti vagy fénymásolt 

iratokat, dokumentumokat kívánom csatolni valamennyi adós (adóstárs) vonatkozásában:  
 

Okirat, dokumentum megnevezése Csatolt lapok száma 

1. adó-, jövedelem- és illetőségigazolás: ___________________ 

2. adótartozás vagy más köztartozás esetén az ezzel kapcsolatos valamennyi lényeges 

irat (pl. a tartozás megállapításáról szóló határozat, esetleges részletfizetésről, fizetési 

kedvezményről vagy halasztásról szóló határozat): 
___________________ 

3. diákhitel tartozás (Diákhitel Központ Zrt. által kiállított igazolás): ___________________ 

4. az eljárásba bevont tartozások fennállására és összegszerűségére vonatkozó 

dokumentumok, részletfizetési kedvezménnyel, tartozásmérsékléssel vagy 

elengedéssel, fizetési halasztással, futamidő-meghosszabbítással kapcsolatos iratok: 
___________________ 

5. számlával igazolandó kiadások, a legutóbbi fizetési felszólítások, terhelési értesítők: ___________________ 

6. elszámolási törvény szerinti tájékoztató levél és a legutóbbi banki egyenlegközlő: ___________________ 

7. záloggal biztosított követelés esetén a zálogtárgy forgalmi értékének 

meghatározásával vagy annak módosításával kapcsolatos iratok: 
___________________ 

8. hitel- és egyéb szerződések felmondása vagy lejárttá tétele esetén ezzel 

összefüggésben keletkezett iratok: 
___________________ 

9. kezesség vállalásával, tartozásátvállalással, dologi kötelezettségvállalással 

kapcsolatos iratok, kezesség beváltásával összefüggő adatok, zálogjog esetén a 

zálogkötelezettség vállalásával kapcsolatos iratok: 
___________________ 

10. vagyontárgyak forgalmi értékének megállapításával összefüggő iratok (adó- és 

értékbizonyítvány, pénzügyi intézmény értékbecslése, egyéb értékbecslés): 
___________________ 

11. adós, adóstárs által kezdeményezett vagy ellene indult jogi eljárásokra vonatkozó 

iratok (keresetlevél, fizetési meghagyás, bírósági határozat, hatósági határozat, 

végrehajtást elrendelő határozat, zálogtárgy értékesítésére vonatkozó iratok), 

végrehajtás foganatosítása során hozott határozatok: 

___________________ 

12. havi rendszeres jövedelemre, egyéb bevételre vonatkozó legutóbbi kifizetői okirat, 

nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, egyéb társadalombiztosítási ellátás, fogyatékossági 

ellátás, anyasági ellátások, keresetpótló juttatások, pénzbeli szociális ellátások esetén az 

ezek összegét megállapító legutóbbi határozat, kamat-, hozam- és osztalékbevételre 

vonatkozó okiratok: 

___________________ 

13. az adóssal szemben kiállított végrehajtható okiratok: ___________________ 

14. ha az adós bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelőre ruházta 

vagyontárgyait az ezzel összefüggésben kötött szerződések és a vagyonkezelő 

elszámolásai 
___________________ 

15. az Are. törvény 22. § (2) bekezdés utolsó mondata szerinti hitelezőknek szóló 

tájékoztatás az adósságrendezés kezdeményezéséről: 
___________________ 

16. a lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő általi megvásárlásának kezdeményezésével 

kapcsolatos iratok: 
___________________ 
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További okiratok, dokumentumok Csatolt lapok száma 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

Megnevezés: 

____________________________________________________________ ___________________ 

  

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 1: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs 2: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

 

 

 

 


