TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI NYILVÁNTARTÁSBÓL (ARE NYILVÁNTARTÁS) TÖRTÉNŐ ADATIGÉNYLÉSRŐL
AZ IGÉNYELHETŐ

AZ ADATIGÉNYLÉSRE JOGOSULTAK

ADATOK

A)

az

ARE

nyilvántartásban
szereplő bármely
adat

B)

A)

Az a bíróság, közjegyző, ügyész, nyomozó

hatóság, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági
szolgálat, végrehajtást elrendelő hatóság, a
végrehajtó és szociális hatóság, amely minden
egyes igényelt adat tekintetében a törvényi
rendelkezés megjelölésével megjelöli, hogy az ügy
elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve
kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az
adat megismerésére és kezelésére jogosult. Az
adatigénylőnek a kérelemben meg kell jelölnie
annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát,
amelyben az igényelt adatok megismerésére
jogosult.

az

B) A fentiekben felsoroltakon kívüli személy vagy

adósságrendezés
hatálya
alatt
állásra, kezdő és
záró időpontjára
vonatkozó adat

szervezet részére jogi érdek igazolása esetén,
vagy abban az esetben, ha az adatigénylő az
adósságrendezés alatt álló személlyel szemben
olyan okirattal igazolt követeléssel rendelkezik,
amely hatósági vagy bírósági úton végrehajtható.
A megkeresésről és a tájékoztatás tényéről a
Családi Csődvédelmi Szolgálat tájékoztatja az
adóst és az adóstársat. A kérelmező a kapott
tájékoztatást csak az igénylésben megjelölt célra
használhatja fel.

AZ ADATIGÉNYLÉS IRÁNTI KÉRELEM

AZ ADATIGÉNYLÉS MÓDJA ÉS

KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

TELJESÍTÉSE

- minden egyes igényelt adat
tekintetében
a
törvényi
rendelkezés megjelölésével meg
kell jelölni, hogy a kérelmező az
ügy
elbírálásához,
továbbá
jogosultság, illetve kötelezettség
fennállásának ellenőrzéséhez az
adat megismerésére és kezelésére
jogosult. - Meg kell jelölni továbbá
annak az eljárásnak az ügyszámát
és tárgyát, amelyben az igényelt
adatok megismerésére jogosult.

- a jogi érdeket igazoló okirat vagy
az
adatigénylőnek
az
adósságrendezés
alatt
álló
személlyel szemben fennálló, hatósági vagy bírósági úton
végrehajtható - követelésének
fennállását igazoló okirat
másolatát.

A) és B)

Az adat

AZ ADATIGÉNYLÉS DÍJA

A) Az adatigénylés ingyenes.

igénylése
elektronikus
úton történik a Családi
Csődvédelmi
Szolgálat
(CsSz) központi szervénél
(Igazságügyi
Minisztérium)
a
csodvedelem@im.gov.hu
e-mail címen, vagy a CsSz
bármely
területi
szervénél.
A
területi
szervek
elérhetőségei:
http://www.csodvedelem.
gov.hu/elerhetoseg
Az adatszolgáltatást a
CsSz központi szerve
elektronikus úton teljesíti.

B)

Az adatigénylés igazgatási
szolgáltatási díja 5000 Ft. Az
adatigénylés
teljesítése
akkor
lehetséges, ha a kérelmező az
igazgatási szolgáltatási díjat igazoltan
megfizette.
Az igazgatási szolgáltatási díjat
átutalási megbízással (banki átutalás),
vagy postai úton történő készpénz
átutalási megbízással lehet megfizetni
az Családi Csődvédelmi Szolgálat
központi
szervének
(Igazságügyi
Minisztérium)
pénzforgalmi
számlájára:
10032000-00337177-00000000

Jogszabályi háttér: 1. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 16. § (4) – (5) bekezdései. 2. A természetes személyek adósságrendezési
nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII.31.) IM rendelet.
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