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Alulírott Egyéb kötelezett [….] 

Titulus: ___________________ 
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Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap 

Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________ 

 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 3. számú melléklet  alapján 

 

VÁLLALOM 

 

A a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott adatszolgáltatási, iratbenyújtási, 

adatváltozás-bejelentési kötelezettségemet teljesítem 

B adóstársakkal, egyéb kötelezettekkel, családi vagyonfelügyelővel, Családi Csődvédelmi 

Szolgálattal és a hitelezőkkel együttműködöm 

C ha vagyontárgyam bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő tulajdonába kerül, a 

szerződés felmondására vonatkozó kötelezettségvállalásomat és a felmondást tartalmazó 

jognyilatkozatomat csatolom  



 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy 

D az eljáró szervek (bíróság, hatóságok, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat, 

főhitelező) megismerhessék és kezelhessék a törvényben meghatározott adataimat 

E a Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-be betekintéssel és az azzal kapcsolatos tájékoztatással 

összefüggő feladatait elláthassa 

F a Családi Csődvédelmi Szolgálat, a családi vagyonfelügyelő, az eljáró hatóságok, bíróságok és a 

főhitelező a törvény szerinti feladatuk teljesítése érdekékben a rám vonatkozó banktitkot, biztosítási titkot, 

értékpapírtitkot, pénztártitkot, adótitkot, vámtitkot, amennyiben van, egyéni vállalkozásommal összefüggő 

üzleti titkot képező adatokat is megismerhessék 

G az adósságrendezésre, annak időbeli hatályára vonatkozó adataim a törvényben meghatározott 

eljárásrend szerint a központi hitelinformációs rendszerbe, a közhiteles nyilvántartásokba, az 

adónyilvántartásokba, közigazgatási nyilvántartásokba és az ARE nyilvántartásba kerüljenek, 

 

 

 

H a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrehozásában, a bírósági adósságrendezési 

egyezségkötésben, illetve adósságtörlesztési határozat végrehajtásában a törvény szerint fizetési 

kötelezettséget VÁLLALOK, és egyben hozzájárulok, hogy az ezzel összefüggő adataim a KHR-be 

kerüljenek 

□* 
VAGY 

 

I az egyezségkötésben, illetve a törlesztési határozat végrehajtásában a törvény szerint fizetési 

kötelezettséget NEM VÁLLALOM, de egyúttal tudomásul veszem, hogy az igényérvényesítésekkel 

szembeni csődvédelem nem illet meg. 

□* 
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