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A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével
összefüggő tudnivalók
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. tv. – a továbbiakban Are. tv. – 25.§
(4) bekezdése alapján, amennyiben az adós megfelel a törvényben foglalt feltételeknek, úgy a Családi
Csődvédelmi Szolgálat a honlapján hirdetményt tesz közzé a bíróságon kívüli adósságrendezés
kezdeményezéséről. A hirdetmény tartalmazza a bíróságon kívüli adósságrendezési kezdeményezés
benyújtásának tényét, időpontját, az adós, adóstárs nevét, természetes személyazonosító adatait,
lakcímadatait, a főhitelező nevét, elérhetőségét és felhívást arra, hogy a hitelezők 15 napon belül
jelentsék be igényeiket az adósnak, adóstársnak és a főhitelezőnek.
A hitelezőknek szóló felhívásban szerepeltetni kell, hogy a hitelező az igénybejelentésében jelölje meg:
•
•
•

a kötelezettet (kötelezetteket),
a követelés jogalapját,
tőkeösszegét és járulékait, és

A hitelezőnek nyilatkoznia kell 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.
van-e tudomása a végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti eljárásról.

Az Are. tv. 1. § (3) bekezdése értelmében 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.
Az Are. tv. 25. § (3) bekezdése értelmében 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 PK Zrt. főhitelezői szerepköre esetén a hitelezők az igénybejelentésüket a „PK Zrt. 1111 Budapest, Vak
Bottyán utca 3. fszt. 2.” postai címre küldhetik meg.
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