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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 [….] 

 

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 

□* 
  



 

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 [….]: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:      

____________________________________________ 

 

Adóstárs [….]: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:      

____________________________________________ 

  


