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NYILATKOZATOK

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 

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 TARTOZÁS MEGFIZETÉSÉRE VALÓ KÉPTELENSÉGRŐL

(Az Are. tv. 18. § (1) bekezdése alapján)

Az  Are.  tv. 18.  §  (1)  bekezdése  alapján  kijelentem,  hogy  NEM  VAGYOK  KÉPES  A  TARTOZÁSAIM
MEGFIZETÉSÉRE.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
(Az Are. tv. 19. § alapján)

Az Are. tv. 19. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállalok
 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. tv. végrehajtási rendelete az adósságrendezésbe vonás
alól mentesít.

 a  bíróságon  kívüli  adósságrendezési  megállapodás  létrehozásában  történő  közreműködésre,  a  főhitelező  ezzel
összefüggő tevékenységének támogatására.

 a hitelezőkkel, egyéb kötelezettekkel, a Családi Csődvédelmi Szolgálattal és a családi vagyonfelügyelővel történő
együttműködésre.

 a bírósági adósságrendezés elrendelése esetére gazdálkodásomnak a családi vagyonfelügyelő általi ellenőrzésének
és a vagyonom, bevételeim feletti rendelkezési jogom korlátozásának tűrésére.

 az  adósságrendezésre  vonatkozó  megállapodás  megkötéséig  vagy az  egyezség  bírósági  jóváhagyásáig  terjedő
időszakban  a  törlesztési  kötelezettségem,  illetve  a  folyamatos  fizetési  kötelezettségeim  Are.  tv.  21.  §  (1)
bekezdésében és 45. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott mértékű teljesítésére.

 vagyonom, bevételeim, valamint a velem szemben – pénzkövetelés megfizetése iránt – érvényesített követelések
fennállására, változására vonatkozó adatok és dokumentumok szolgáltatására.

Aláírás Aláírás
Adós Adóstárs
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 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.

Az  Are.  tv. 19.  §  (5)  és  (6)  bekezdései  alapján  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  az  adósságrendezésbe  vonandó
vagyonommal,  jövedelmemmel, 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, hogy ha a személyi, családi, vagyoni, jövedelmi helyzetemben, illetve a lakóhelyemmel
összefüggésben  vagy  az  adósságrendezésbe  vonandó  vagyonommal,  jövedelmemmel,  adósságállományommal,
valamint  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.

Az Are. tv. 19. § (7) és (8) bekezdés alapján hozzájárulok ahhoz, hogy 

 az  adósságrendezés  kezdeményezése,  valamint  a  bírósági  adósságrendezéssel  kapcsolatos  eljárás  megindítása,
megszüntetése,  valamint  a  jogerős  mentesítő  határozat  a  központi  hitelinformációs  rendszerbe  bejegyzésre
kerüljön.

 az adósságrendezés kezdeményezése, annak sikertelensége és a bírósági adósságrendezés elrendelése a hitelezői
igénybejelentések céljából közzétett hirdetményből megismerhető legyen.

Az Are. tv. 19. § (9) bekezdés alapján kötelezettséget vállalok a főhitelező eljárásával közvetlenül összefüggő postai és
távközlési készkiadások megtérítése érdekében az Are. tv.-ben meghatározott összegű költségátalány előlegezésére és
megfizetésére.

Az Are. tv. 19. § (14), (15) bekezdései alapján nyilatkozom arról, hogy

 más adósságrendezési eljárást sem belföldön, sem külföldön nem kezdeményeztem
igen nem

 más adósságrendezési eljárás amelyben érintett vagyok sem belföldön, sem külföldön nem indult
igen nem

 korábban álltam adósságrendezési eljárás hatálya alatt
igen nem

o amennyiben igen, a tartozásaim alól mentesültem
igen nem

 kötelezettséget  vállalok  arra,  hogy  ilyen  eljárást  a  törvényben  meghatározott  időtartamon  belül  nem
kezdeményezek.

igen nem

kijelentem továbbá, hogy az adósságrendezés kezdeményezését megelőző öt naptári éven belül 

 500 000 forintot meghaladóan vállaltam ingyenesen kötelezettségvállalást
igen nem

 500 000 forintot meghaladóan utasítottam vissza örökséget
igen nem

 500 000 forintot meghaladóan idegenítettem el vagyontárgyat
igen nem

Fenti három kérdésre adott „igen” válasz esetén, kérjük részletezni az alábbi keretes részben:

Aláírás Aláírás
Adós Adóstárs
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Milyen vagyontárgyra vonatkozott? / Milyen értékben? / Milyen jogcímen?

ADÓS, ADÓSTÁRS NYILATKOZATA

AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL
(Az Are. tv. 3. számú melléklet alapján)

Az Are. tv. 3. számú mellékletében foglaltak alapján vállalom a bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezés időtartama
és hatálya alatt:

 a  vagyonra,  pénzeszközökre,  bevételekre,  vagyoni-pénzügyi  követelésekre  vonatkozó  rendelkezési  jogom
korlátozását.

 az eljárás kezdeményezésekor az adósságrendezésbe tartozó vagyonomnak és bevételeimnek az adósságrendezési
eljárás céljára történő rendelkezésre tartását.

 az adósságrendezésbe tartozó vagyonom értékének megőrzését, állagának megőrzését.

 az  eljárás  hatálya  alatt  szerzett,  a  törvény  értelmében  az  adósságrendezésbe  tartozó  vagyonom és  bevételeim
adósságkezelési célra történő rendelkezésre tartását.

 a jogszabályban meghatározott adatokra, illetve körülményekre vonatkozó változások bejelentését.

 belföldön bejegyzett pénzügyi intézménynél olyan fizetési számla nyitását és folyamatos fenntartását, amelyen az
adósságrendezési  eljárások hatálya alatt  az  adósságrendezési  eljárásba  vont bevételeim,  és  az adósságtörlesztés
teljesítésével  kapcsolatos  pénzforgalmam  lebonyolításra  kerül  a  családi  vagyonfelügyelő  rendelkezési  jogának
biztosításával.

 az  előző  pont  szerinti  pénzforgalmi  számlámra  az  adósságrendezésbe  vont  készpénzvagyont  és  az
adósságrendezésbe vont bevételeket átutalom.

 a  mindennapi  életvezetésemhez  szükséges  bevételek  és  kiadások  kezelésére  külön  számla  nyitását,  annak
pénzforgalmáról a családi vagyonfelügyelő tájékoztatását.

 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.

 a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott adatszolgáltatási, iratbenyújtási, adatváltozás-bejelentési
kötelezettséget.

Hozzájárulok ahhoz, hogy

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

 a  családi  vagyonfelügyelő  törvényben  meghatározott  felügyeleti,  ellenőrzési,  intézkedési  és  a  vagyonnal,
bankszámlával való rendelkezési jogát gyakorolhassa.

Aláírás Aláírás
Adós Adóstárs



III_NYIL 4

 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.

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

Vállalom, hogy

 az Are. tv. 45. § (4) és (5) bekezdése szerinti fizetési kötelezettségeket folyamatosan teljesítem az adósságrendezés
elrendeléséről szóló jogerős határozat meghozataláig, az adósságrendezés elrendelése esetén pedig az egyezséget
jóváhagyó  végzés  jogerőre  emelkedéséig,  egyezség  hiányában  pedig  a  tartós  törlesztési  határozat  jogerőre
emelkedéséig.

 a  bíróságon  kívüli  adósságrendezési  megállapodás,  bírósági  adósságrendezési  egyezség,  illetve  az
adósságtörlesztési határozat végrehajtása érdekében a fizetőképességem helyreállítása céljából minden szükséges
intézkedést (aktív korúak esetében munkavállalás, egyéb jövedelemszerző tevékenység, ha erre nincs lehetősége,
akkor álláskeresési, képzési szolgáltatások igénybevétele) megteszek.

 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  képességemet
hátrányosan befolyásolhatja.

 ha  vagyontárgyam  bizalmi  vagyonkezelési  szerződés  alapján  a  vagyonkezelő  tulajdonába  kerül,  a  szerződés
felmondására vonatkozó kötelezettségvállalásomat és a felmondást tartalmazó jognyilatkozatomat csatolom.

 az engem megillető követeléseket érvényesítem.

 a  pénzügyi  eszközeim  elhelyezésére  vonatkozó  szerződéseket  felmondom  a  pénzügyi  eszközeim
adósságrendezésbe vonása érdekében, kivéve, ha a családi vagyonfelügyelő ez alól mentesítést ad.

 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.

RENDELKEZÉS LAKÓINGATLANRÓL

(Az Are. tv. 19. § (2) és (16) bekezdései alapján)

Alulírott Adós/Adóstárs az alábbi lakóingatlanom tekintetében az alábbi rendelkezést teszem:

Település:  

Belterület/Külterület/Zártkert 

Helyrajzi szám: 

Természetbeni cím:  

FIGYELEM!  Az  Are.  tv. 19.  §  (3)  bekezdés  alapján  az  adós  és  az  adóstárs  által  tett  közös  nyilatkozattal  egyetlen
jelzáloggal terhelt lakóingatlan tulajdona megtartására vonatkozóan, illetve egyetlen pénzügyi lízingszerződéssel érintett

Aláírás Aláírás
Adós Adóstárs
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ingatlanra vonatkozóan lehet szándéknyilatkozatot tenni.
A Az  Are.  tv.  19.  §  (2)  bekezdése  a)  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  a  jelzáloggal  terhelt

lakóingatlanom tulajdonát a bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési eljárás során  meg
kívánom  tartani,  a  főhitelezővel  kötött  hitelszerződésem  feltételeinek  számomra  kedvezőbb
feltételeket tartalmazó módosítása esetén – ha pedig a lakóingatlanra pénzügyi lízingszerződésem
van, kívánom annak módosítását azzal, hogy a módosított lízingdíj megfizetésére vonatkozóan a
képességemet megvizsgálják *

VAGY

B Az Are.  tv.  19. § (2) bekezdése b) pontja  alapján nyilatkozom, hogy 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. *

VAGY
C Az Are. tv. 19. § (2) bekezdése c) pontja  alapján nyilatkozom, hogy előzetesen hozzájárulok

ahhoz,  hogy az adósságrendezés érdekében  a jelzáloggal terhelt lakóingatlanom elidegenítésre
kerüljön,  de  helyette  az  adósságrendezési  eljárás  időtartama  alatt nem  kívánok  másik
lakóingatlant vásárolni vagy lízingbe venni. *

VAGY

D Az Are. tv. 19. § (2) bekezdése d) pontja  alapján nyilatkozom, hogy 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. *

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

Az Are. tv. 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  az Are.  tv.   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.

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.

Aláírás Aláírás
Adós Adóstárs

Aláírás Aláírás
Adós Adóstárs
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	B Az Are. tv. 19. § (2) bekezdése b) pontja alapján nyilatkozom, hogy 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. *
	C Az Are. tv. 19. § (2) bekezdése c) pontja alapján nyilatkozom, hogy előzetesen hozzájárulok ahhoz, hogy az adósságrendezés érdekében a jelzáloggal terhelt lakóingatlanom elidegenítésre kerüljön, de helyette az adósságrendezési eljárás időtartama alatt nem kívánok másik lakóingatlant vásárolni vagy lízingbe venni. *
	D Az Are. tv. 19. § (2) bekezdése d) pontja alapján nyilatkozom, hogy 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. *
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