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Tájékoztatás az adósságrendezési nyilvántartásból (ARE nyilvántartás) történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és 

okiratmásolatok kiadásáról 
 

Jogszabályi háttér: 
 

1. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 16. § (3) – (7) bekezdései. 

2. A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 

19/2015. (VIII.31.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet). 

 

I. Betekintés az ARE nyilvántartásba: 
 

Ki tekinthet be a nyilvántartásba? 
Mely adósságrendezési ügy adataiba lehet 

betekinteni? 
Hogyan lehetséges a betekintés? 

- Családi vagyonfelügyelő 

- Adós 

- Adóstárs 

- Hitelező 

- Eljárásban részt vevő egyéb kötelezett 

Az ARE nyilvántartásnak arra az 

adósságrendezési ügyre vonatkozó adataiba, 

amelyben részt vesz, vagy részt vett 

Személyesen, bármelyik területi Családi 

Csődvédelmi Szolgálatnál 

 
A területi szervek elérhetőségeit megtalálja a Családi 

Csődvédelmi Szolgálat hivatalos honlapján, az Elérhetőségek 

menüpont alatt. (http://csodvedelem.gov.hu/elerhetoseg) 

 

 

II. Adatigénylés (adatok továbbítása) az ARE nyilvántartásból 

 

Az adatigénylésre 

jogosultak köre 

Az igényelhető 

adatok 

Az adatigénylés iránti kérelem 

kötelező elemei 

A kérelem 

benyújtásá

nak módja 

A kérelem 

benyújtásának helye 

Adatigénylés 

díja 

- Bíróság 

- Közjegyző 

- Ügyész 

- Nyomozó hatóság 

- Közigazgatási 

szerv 

A nyilvántartásban 

szereplő bármely 

adat 

1. Minden egyes igényelt adat 

tekintetében meg kell jelölni a törvényi 

rendelkezés megjelölésével, hogy az 

adatigénylő az ügy elbírálásához, 

továbbá jogosultság, illetve 

kötelezettség fennállásának 

Elektronikus 

úton 

Családi Csődvédelmi 

Szolgálat központi 

szervének hivatalos 

email címe 
(csodvedelem@igazsagugy.gov.hu) 

Ingyenes 

http://csodvedelem.gov.hu/elerhetoseg
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- Nemzetbiztonsági 

szolgálat 

- Végrehajtást 

elrendelő hatóság 

- Végrehajtó 

- Szociális hatóság 

ellenőrzéséhez az adat megismerésére 

és kezelésére jogosult 

2. Az adatigénylőnek a kérelemben meg 

kell jelölnie annak az eljárásnak az 

ügyszámát, tárgyát, amelyben az 

igényelt adatok megismerésére 

jogosult 

Az adósságrendezés 

alatt álló személlyel 

szemben okirattal 

igazolt, hatósági vagy 

bírósági úton 

végrehajtható 

követeléssel 

rendelkező egyéb 

személyek vagy 

szervezetek 

 Adósságrendezés 

hatálya alatt állásra 

vonatkozó adatok 

 

 Adósságrendezés 

kezdő és záró 

időpontjára 

vonatkozó adatok 

1. A jogi érdeket igazoló okirat másolata 

 

2. Az adatigénylőnek az adósságrendezés 

alatt álló személlyel szemben fennálló 

(hatósági vagy bírósági úton 

végrehajtható) követelésének 

fennállását igazoló okirat másolata 

 

 

3. Az adatigénylő kötelezettségvállaló 

nyilatkozata a kapott adatok Are. tv. 

16.§ (5) bekezdése szerinti célhoz 

kötött felhasználásról 

 

4. Az adatigénylő hozzájáruló 

nyilatkozata annak 

tudomásulvételéről, hogy a 

megkereséséről, valamint az 

adatszolgáltatás tényéről a Családi 

Csődvédelmi Szolgálat az adóst és az 

adóstársat 8 munkanapon belül írásban 

tájékoztatja 

Postai úton 

A Családi Csődvédelmi 

Szolgálat központi szerve 
(Igazságügyi Hivatal, 1145, Budapest, 

Róna utca 135.) 
 

vagy 

 

A Családi Csődvédelmi 

Szolgálat illetékes területi 

szervei 

 
A területi szervek elérhetőségeit 

megtalálja a Családi Csődvédelmi 
Szolgálat hivatalos honlapján, az 

Elérhetőségek menüpont alatt. 
(http://csodvedelem.gov.hu/elerhetoseg) 

5000 Ft 

http://csodvedelem.gov.hu/elerhetoseg
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III. Tanúsítvány, valamint hiteles vagy nem hiteles másolat kiállítása 

 

 Az igényelhető 

adatok 
A kérelem benyújtásának helye 

A teljesítés 

határideje 

A felmerülő költségek belföldi 

természetes személyeknek 

Tanúsítvány 

kiállítása 

 Kérelmező 

természetes személy 

nem szerepel az ARE 

nyilvántartásban 

adósként, vagy 

 

 A kérelmező 

természetes személy 

ARE 

nyilvántartásban 

szerepel, valamint az 

általa a tanúsítványba 

foglalni kért, az ARE 

nyilvántartásban 

nyilvántartott 

adatokról 

Adatigénylő lakóhelye szerinti Családi 

Csődvédelmi Szolgálat útján: 

- Ha az igénylést benyújtó személy (adós, 

adóstárs, kezes vagy dologi kötelezett) 

kezdeményezésére nincs folyamatban 

adósságrendezési eljárás 

és 

- A más által kezdeményezett 

adósságrendezési eljárásban egyéb 

kötelezettként sem érintett 

 

Az adósságrendezési eljárásban eljáró 

Családi Csődvédelmi Szolgálat útján: 

- Ha az igénylést benyújtó személy (mint 

adós, adóstárs, kezes vagy dologi kötelezett) 

kezdeményezésére adósságrendezési eljárás 

indult 

vagy 

- Az igénylést benyújtó személy a más által 

kezdeményezett adósságrendezési eljárásban 

egyéb kötelezettként érintett 

A kérelem 

beérkezését 

követően: 

 

1. Elektronikus 

kapcsolattartás 

esetén 5 napon 

belül 

 

2. Egyéb 

esetekben 8 

napon belül 

Papír alapú tanúsítvány kiállítása: 

a) Egyedi adatokat tartalmazó 

tanúsítvány: 6600 Ft/db 

b) Teljes adatigénylést tartalmazó 

tanúsítvány: 10 000 Ft/db 

Tanúsítvány kiállítása elektronikus 

dokumentumként: 

a) Egyedi adatokat tartalmazó 

tanúsítvány: 3600 Ft/db 

b) Teljes adatigénylést tartalmazó 

tanúsítvány: 6000 Ft/db 

Hiteles vagy 

nem hiteles 

másolat 

kiállítása 

Kérelmező ARE 

eljárásában 

nyilvántartott 

okiratokról 

Az illetékes Családi Csődvédelmi Szolgálat 

(területi szerv) 

A területi szervek elérhetőségeit megtalálja a 

Családi Csődvédelmi Szolgálat hivatalos 

honlapján, az Elérhetőségek menüpont alatt. 
(http://csodvedelem.gov.hu/elerhetoseg) 

120 Ft/oldal 
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A díjfizetési kötelezettség és az adattovábbítással 

összefüggő költségek megfizetése alól mentesek 

- Bíróság 

- Közjegyző 

- Ügyész 

- Nyomozó hatóság 

- Közigazgatási szervek 

- Nemzetbiztonsági szolgálat 

- Végrehajtást elrendelő hatóság 

- Végrehajtó 

- Szociális hatóság 

- Családi vagyonfelügyelő abban az esetben, ha adatszolgáltatást teljesít: 

1. Az adósságrendezés elrendeléséről az adós, adóstárs lakóhelye szerint illetékes 

állami és önkormányzati adóhatóságnak 

2. A lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének, ha az adós vagy 

adóstárs a későbbi lakhatásának biztosítása vagy települési szociális támogatás 

igénylése céljából kéri. 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése 

Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerv 

Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájára: 

10032000-00335759-00000000 

A befizetés módja 
1. Átutalási megbízás 

2. Postai úton történő készpénz átutalási megbízás 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

igazolása 

1. A fizetési számla megterhelését tartalmazó kivonattal 

2. A készpénz befizetést igazoló postai szelvényrész másolatának csatolásával 

A teljesítés feltétele 
      Az adatszolgáltatás, a tanúsítvány, illetve az okiratmásolat kiadása akkor  

      teljesíthető, ha a kérelmező a díjat igazoltan megfizette. 


