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ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2018000014

HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL
SIKERTELENÜL LEFOLYTATOTT BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉST
KÖVETŐEN
(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján)

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály a természetes személyek
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 31. § (4) bekezdése alapján

közzéteszi
Családi név: Lakatos Ferenc
Születési név: Lakatos Ferenc
Születési helye, ideje: Izsófalva Ormosbánya, 1955.07.26.
Anyja születési neve: Kalocsai Matild
Lakóhely címe: 2200 Monor, Táncsics Mihály utca 20. sz.
mint ADÓS ügyében az ARE2018000014 adósságrendezési ügyszám alatt kezdeményezett bíróságon kívüli
adósságrendezési eljárásában a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás a rendelkezésre álló határidőn belül
nem jött létre, így az adós bírósági adósságrendezést kezdeményezett.
Az Are. tv. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha a 25. § (3) bekezdés szerinti igazolás főhitelező általi kézhezvételétől
számított 90 napon belül – amennyiben a hitelezők között a főhitelezőn és kapcsolt vállalkozásain kívül más hitelezők vannak,
akkor 120 napon belül – nem jön létre a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, a 31. § (2) bekezdése alapján a
Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen lefolytatását az ARE nyilvántartásba bejegyzi. A
31. § (4) bekezdése alapján, ha a Családi Csődvédelmi Szolgálat az (1) bekezdés a) pontja szerinti okból a bíróságon kívüli
adósságrendezés sikertelen lefolytatásának tényét állapította meg, a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján hirdetményt tesz
közzé arról, hogy az adós bírósági adósságrendezést kezdeményezett.
I.

A bírósági adósságrendezés kezdeményezésének időpontja

Dátum: 2018.11.26.
II.

ADÓSTÁRS

III.

Az adós lakóhelye szerint illetékes területi Családi Csődvédelmi Szolgálat

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály
Címe: 1135 Budapest, Lehel utca 43.-47.. sz.
Telefon: 06-1/236-39-06
E-mail: csodvedelem@pest.gov.hu

A HITELEZŐKNEK SZÓLÓ FELHÍVÁS

MINDAZOK AZ ISMERT ÉS ISMERETLEN HITELEZŐK, AKIK AZ ADÓSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ
KÖVETELÉSEIKET AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN ÉRVÉNYESÍTENI KÍVÁNJÁK
A HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉTŐL (KÖZZÉTÉTEL IDŐPONTJA: 2018.11.26.) SZÁMÍTOTT

30 NAPON BELÜL
JELENTSÉK BE IGÉNYEIKET A TERÜLETI CSALÁDI CSŐDVÉDELMI SZOLGÁLATNÁL
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, 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. A hitelezőnek az igénybejelentéssel együtt az eljárásba való bejelentkezés határidejének
lejártáig a nyilvántartásba-vételi díjat is meg kell fizetnie.
Az Are. tv. 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
NYILVÁNTARTÁSBA-VÉTELI DÍJAT IS BE KELL FIZETNIÜK
IV.
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
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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. tv. 25. § (6) bekezdése alapján a 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.
A közzététel időpontja: 2018.11.26.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Hatósági Osztály

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

