TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN (ARE NYILVÁNTARTÁS) NYILVÁNTARTOTT OKIRATOKRÓL KIÁLLÍTHATÓ
OKIRATMÁSOLATOKRÓL
AZ IGÉNYELHETŐ OKIRATMÁSOLATOK

OKIRATMÁSOLAT IGÉNYLÉSÉRE JOGOSULTAK

AZ OKIRATMÁSOLAT IGÉNYLÉSÉHEZ

A belföldi természetes személyek
azon adósságrendezési eljárásban
nyilvántartott okiratokról kérhetik
hiteles, vagy nem hiteles másolat
kiállítását,
amelyben
adósként,
adóstársként, egyéb kötelezettként
(kezes, zálogkötelezett) vesznek részt.

- a kérelmező belföldi természetes
személy személyazonosító adatai
(név, születési hely, születési idő,
anyja neve, lakcím)
a
kérelmező
személyazonosságának
igazolására
alkalmas
érvényes
személyi
igazolvány vagy útlevél, vagy
jogosítvány, továbbá a lakcímkártya
másolata
- annak megjelölése, hogy a
kérelmező mely okiratokról kér
másolatot
- annak megjelölése, hogy a
kérelmező hiteles vagy nem hiteles
okiratmásolat kiállítását kéri
- az igazgatási szolgáltatási díj
megfizetését igazoló bizonylat (A
fizetési számla megterhelését
tartalmazó
kivonat,
vagy
a
készpénz befizetést igazoló postai
szelvényrész másolata)

KÖRE

A kérelmező adósságrendezési
eljárásában
nyilvántartott
okiratok.

AZ OKIRATMÁSOLAT IGÉNYLÉSE

AZ OKIRATMÁSOLATÉRT FIZETENDŐ DÍJ

Az okiratmásolat igénylése az
adósságrendezési eljárásban
részt
vevő
belföldi
természetes
személyek
részéről személyesen, postai
úton, vagy elektronikus úton
(e-mail) történhet, bármelyik
területi Családi Csődvédelmi
Szolgálatnál (CsSz).

Az okiratmásolat díja 120 Ft /
oldal. Az okiratmásolat akkor
állítható ki, ha a kérelmező az
igazgatási
szolgáltatási
díjat
igazoltan megfizette. Az igazgatási
szolgáltatási díjat a Családi
Csődvédelmi Szolgálat központi
szervének 10032000-0033717700000000
számú
kincstári
számlájára kell befizetni. A
befizetés módja – a kérelmező
választása szerint – vagy banki
átutalási megbízás, vagy pedig
készpénz-átutalási
megbízás,
postai úton.

SZÜKSÉGES IRATOK ÉS ADATOK

A CsSz területi szerveinek
elérhetőségei:
http://www.csodvedelem.gov
.hu/elerhetoseg

Amennyiben a kérelem benyújtásakor még nem ismert, hogy a kérelem tárgyát képező okiratok összesen hány oldalt tesznek ki, az okiratmásolat kiállításáért megfizetendő díj
pontos összegéről a Családi Csődvédelmi Szolgálat Központi Szerve hiánypótlás keretében tájékoztatja a kérelmezőt. Az okiratmásolatok kiadása a díj igazolt megfizetését követően
történik meg.
Jogszabályi háttér: 1. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 16. § (8) bekezdése. 2. A természetes személyek
adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII.31.) IM rendelet.
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