ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2020000076

ARE-HIR-001-BIRKIV

HIRDETMÉNY
A BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL
(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 25. § (4) bekezdése alapján)

A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály a természetes személyek adósságrendezéséről
szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are tv.) 25. § (4) bekezdése alapján

közzéteszi
Családi név: Matuza István Vendelné
Születési név: Törzsök Erzsébet
Születési helye, ideje: Tabajd, 1951.06.22.
Anyja születési neve: Kasziba Mária
Lakóhely: 2060 Bicske, Losonczi u. 63.

mint ADÓS ügyében az ARE2020000076 adósságrendezési ügyszám alatt a bíróságon kívüli adósságrendezési
kezdeményezés benyújtása megtörtént.
Az Are. törvény 25. § (4) bekezdése alapján a 25. § (3) bekezdésében meghatározott igazolás kiállításával egyidejűleg a Családi
Csődvédelmi Szolgálat a honlapján hirdetményt tesz közzé a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről.
A bíróságon kívüli adósságrendezési kezdeményezésbenyújtásának időpontja: 2020.03.24.

FŐHITELEZŐ
Név: Intrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.
Adószám: 12935181-2-41

AZ ADÓS LAKÓHELYE SZERINT ILLETÉKES TERÜLETI CSALÁDI CSŐDVÉDELMI SZOLGÁLAT
Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály
íme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Telefon: 06-22/795-795
E-mail: igazsagugy@fejer.gov.hu
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A HITELEZŐKNEK SZÓLÓ FELHÍVÁS
MINDAZOK, AKIK KÖVETELÉSEIKET HITELEZŐKÉNT A BÍRÓSÁGON KÍVÜLI
ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN ÉRVÉNYESÍTENI KÍVÁNJÁK
15 NAPON BELÜL
2

JELENTSÉK BE IGÉNYEIKET AZ ADÓSNAK, ADÓSTÁRSNAK
ÉS A FŐHITELEZŐNEK (amennyiben a főhitelezőnek meghatalmazottja van, úgy a követelést a főhitelező
meghatalmazottjának kell bejelenteni)!
A hitelező az igénybejelentésében jelölje meg a kötelezettet (kötelezetteket), a követelés jogalapját, tőkeösszegét és járulékait,
és nyilatkozzon arról, hogy a követelés érvényesítése érdekében kezdeményezett-e fizetési meghagyásos eljárást, végrehajtást,
zálogtárgy bíróságon kívüli értékesítését, óvadékkal biztosított követelés esetén az óvadék tárgyából történő kielégítés és az azt
követő elszámolás megtörtént-e. A hitelezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy van-e tudomása a végrehajtás korlátozása vagy
megszüntetése iránti eljárásról.
Az Are. tv. 1. § (3) bekezdése alapján az adósságrendezési eljárásba felhívás ellenére szabályszerűen be nem jelentett
hitelezői követelés az adóssal, adóstárssal, egyéb kötelezettel szemben az adósságrendezési eljárás időtartama alatt nem
érvényesíthető, a követelés nem kamatozik, a követelés elévülése a kezessel és a dologi zálogkötelezettel szemben is
folyik, a követelés érvényesítésére irányuló hitelezői cselekmények az elévülést nem szakítják meg.

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: 2020.05.25.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Igazságügyi Osztály

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

