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ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2018000298

HIRDETMÉNY
A BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL
SZÓLÓ HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL
(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján)

A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály a természetes személyek adósságrendezéséről
szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 29. § (3) bekezdése alapján

közzéteszi
Családi név: Frank István
Születési név: Frank István
Születési helye, ideje: Dombóvár, 1980.04.01.
Anyja születési neve: Orsós Erzsébet
Lakóhely címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 56. sz. 1. em. 3.
mint ADÓS ügyében az ARE2018000298 adósságrendezési ügyszám alatt kezdeményezett bíróságon kívüli
adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés elrendelése iránti kérelmet a(z) Székesfehérvári Járásbíróság a
2020.10.14. napján jogerőre emelkedett, 4.Are.900.011/2020/5. alatti végzésével elutasította/visszautasította, ezért

a 2020.10.30. napján közétett hirdetményt
visszavonja
Az Are. tv. 34. § (4) bekezdése alapján a bírósági adósságrendezés iránti kérelmet elutasító vagy visszautasító végzés jogerőre
emelkedésekor az adósságrendezés kezdeményezése joghatásainak megszűnésére vonatkozóan a 29. § (1) bekezdésében
foglaltak irányadók.
29. § (1) Az adósságrendezés kezdeményezésének meghatározott joghatásai – a 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
eset kivételével – az adósságrendezési eljárás elrendelése iránti kérelem bíróság általi visszautasításáról vagy elutasításáról
szóló végzés jogerőre emelkedésének napján elenyésznek. Az adósságrendezési eljárás elrendelése iránti kérelemnek a 33. § (1)
bekezdés a) pontja alapján történő visszautasítása esetén az adósságrendezés kezdeményezésének meghatározott joghatásai a
33. § (4) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig fennmaradnak.
Az Are. tv. 33. § (4) bekezdése alapján az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bírósági adósságrendezés iránti kérelem
benyújtásának joghatásai fennmaradnak, ha az adós a bírósági adósságrendezés iránti kérelem visszautasításának közlésétől
számított 15 napon belül a kérelmet szabályszerűen ismételten előterjeszti. Az ilyen ismételt kérelem előterjesztése esetén az
adósnak az (1) bekezdés a) pontjával összefüggő, a 34. § (2) bekezdés szerint benyújtott fellebbezését hatálytalannak kell
tekinteni.

Az Are. tv. 29. § (3) bekezdése értelmében az adósságrendezési eljárás elrendelése iránti kérelem bíróság általi
visszautasításáról vagy elutasításáról szóló jogerős végzés kézhezvételét követő 8 napon belül a Családi Csődvédelmi Szolgálat
a 25. § (4) bekezdése és 31. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény visszavonásáról tesz közzé hirdetményt a Családi Csődvédelmi
Szolgálat honlapján.

ADÓSTÁRS
Családi név: Frank Istvánné
Születési név: Ignácz Krisztina
Születési helye, ideje: Székesfehrévár, 1971.06.01.
Anyja születési neve: Petrovics Rózsa
Lakóhely címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 56. sz. 1. em. 3.
FŐHITELEZŐ
Név: OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely címe: 1066 Budapest 06. ker., Mozsár utca 8. sz.
Adószám: 11879978-4-44
AZ ADÓS LAKÓHELYE SZERINT ILLETÉKES TERÜLETI CSALÁDI CSŐDVÉDELMI SZOLGÁLAT
Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.. sz.
Telefon: 06-22/795-795
E-mail: igazsagugy@fejer.gov.hu

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: 2020.11.02.

Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi
Osztály

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

