TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI NYILVÁNTARTÁS (ARE NYILVÁNTARTÁS) ALAPJÁN KIÁLLÍTHATÓ TANÚSÍTVÁNYOKRÓL
TANÚSÍTVÁNY TÍPUSOK

TANÚSÍTVÁNY

A TANÚSÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM

A

IGÉNYLÉSÉRE

TARTALMA

KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A) és B)

A) és B)

A) és B)

belföldi
természetes
személyek

- A kérelmező belföldi
természetes
személy
személyazonosító
adatai
(név,
születési
hely,
születési idő, anyja neve,
lakcím)
- Annak megjelölése, hogy
az igénylő mely típusú
tanúsítvány kiállítását kéri.
- Annak megjelölése, hogy
az igénylő milyen címre kéri
a tanúsítvány megküldését.
- kérelem mellékletei:
a
kérelmező
személyazonosságának
igazolására
alkalmas
érvényes
személyi
igazolvány,vagy
útlevél,
vagy jogosítvány, továbbá a
lakcímkártya másolata
- az igazgatási szolgáltatási
díj megfizetését igazoló
bizonylat (A fizetési számla
megterhelését tartalmazó
kivonat, vagy a készpénz
befizetést igazoló postai
szelvényrész másolata)

A
tanúsítvány
iránti
kérelmet
a
Családi
Csődvédelmi
Szolgálat
(CsSz) területi szerveinél
(A
területi
szervek
elérhetőségei:
http://www.csodvedelem.
gov.hu/elerhetoseg)
emailben, postai úton, vagy
személyesen. A területi
szervek
elérhetőségei:
http://www.csodvedelem.
gov.hu/elerhetoseg
vagy a CsSz központi
szervénél
(Igazságügyi
Minisztérium)
e-mail:
csodvedelem@im.gov.hu
postacím:
H-1357
Budapest, Pf. 2. ) lehet
benyújtani. A tanúsítványt
a CsSz központi szerve
állítja ki.

TANÚSÍTVÁNY

IRÁNTI

A TANÚSÍTVÁNYÉRT FIZETENDŐ DÍJ

JOGOSULTAK

A)

Tanúsítvány arról, hogy a
kérelmező természetes személy
nem
szerepel
az
ARE
nyilvántartásban adósként.
A tanúsítványok elektronikus
dokumentumként szolgáltatott
hiteles tanúsítványként vagy
papíralapú
dokumentumként
szolgáltatott
hiteles
tanúsítványként igényelhetők.

B)

Tanúsítvány arról, hogy az
ARE
nyilvántartásban
a
kérelmező természetes személy
szerepel. A tanúsítvány az ARE
nyilvántartásban nyilvántartott
azon adatokat is tartalmazza,
melyek tanúsítványba foglalását
a kérelmező kéri.
A tanúsítványok elektronikus
dokumentumként szolgáltatott
hiteles tanúsítványként vagy
papíralapú
dokumentumként
szolgáltatott
hiteles
tanúsítványként igényelhetők

A) típusú tanúsítvány esetén (Tanúsítvány arról, hogy hogy a kérelmező
természetes személy nem szerepel az ARE nyilvántartásban):
elektronikus dokumentumként 3600 Ft
papíralapú dokumentumként 6600 Ft
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
A tanúsítvány kiadása akkor teljesíthető, ha a kérelmező az igazgatási
szolgáltatási díjat igazoltan megfizette.

B)

típusú tanúsítvány esetén (Tanúsítvány arról, hogy az ARE
nyilvántartásban a kérelmező természetes személy szerepel).

elektronikus dokumentumként 6000 Ft
papíralapú dokumentumként 10000 Ft
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
A tanúsítvány kiadása akkor teljesíthető, ha a kérelmező az igazgatási
szolgáltatási díjat igazoltan megfizette.

Jogszabályi háttér: 1. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 16. § (7) bekezdése.
2. A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII.31.) IM rendelet.
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