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

 

VÁLLALOM 

 

a törvény szerinti jogi korlátozásokat a bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezés időtartama és 

hatálya alatt 

 

A a vagyonra, pénzeszközökre, bevételekre, vagyoni-pénzügyi követelésekre vonatkozó rendelkezési 

jogom korlátozását 

  



 

B az eljárás kezdeményezésekor az adósságrendezésbe tartozó vagyonomnak és bevételeimnek az 

adósságrendezési eljárás céljára történő rendelkezésre tartását 

 

C az adósságrendezésbe tartozó vagyonom értékének megőrzését, állagának megőrzését 

 

D az eljárás hatálya alatt szerzett, a törvény értelmében az adósságrendezésbe tartozó vagyonom és 

bevételeim adósságkezelési célra történő rendelkezésre tartását 

 

E a jogszabályban meghatározott adatokra, illetve körülményekre vonatkozó változások bejelentését 

 

F belföldön bejegyzett pénzügyi intézménynél olyan fizetési számla nyitását és folyamatos 

fenntartását, amelyen az adósságrendezési eljárások hatálya alatt az adósságrendezési eljárásba vont 

bevételeim, és az adósságtörlesztési teljesítésével kapcsolatos pénzforgalmam lebonyolításra kerül a 

családi vagyonfelügyelő rendelkezési jogának biztosításával 

 

G a F pont szerinti pénzforgalmi számlámra az adósságrendezésbe vont készpénzvagyont és az 

adósságrendezésbe vont bevételeket átutalom 

 

H a mindennapi életvezetésemhez szükséges bevételek kiadások kezelésére külön számla nyitását, 

annak pénzforgalmáról a családi vagyonfelügyelő tájékoztatását 

 

I az adósságrendezési eljárás alatt teljesítendő törlesztési kötelezettség teljesítésére Adóssal / 

Adóstárssal közös fizetési számlát nyitok, és erre vonatkozóan a családi vagyonfelügyelő számára 

együttes rendelkezési jogot biztosítok, ezen túlmenően új fizetési számlát vagy értékpapírszámlát csak a 

családi vagyonfelügyelő előzetes hozzájárulása esetén nyithatok 

 

J a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott adatszolgáltatási, iratbenyújtási, 

adatváltozás-bejelentési kötelezettséget 

 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy 

 

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

főhitelező) megismerhessék és kezelhessék a törvényben meghatározott adataimat 

 

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

összefüggő feladatait elláthassa 

 

M a családi vagyonfelügyelő a törvényben meghatározott felügyeleti, ellenőrzési, intézkedési és a 

vagyonnal, bankszámlával való rendelkezési joga gyakorlásához 

  



 

N az adósságrendezésre, annak időbeli hatályára vonatkozó adatok a törvényben meghatározott 

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

adónyilvántartásokba, közigazgatási nyilvántartásokba és az ARE nyilvántartásba kerüljenek 

 

O 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 

 

P a törvényben meghatározott, személyi és vagyoni, jövedelmi és lakcímadataimat a családi 

vagyonfelügyelő és az eljáró szervek megismerhessék, az érintett hitelezők pedig megismerhessék az 

adósságrendezésbe vont vagyonommal összefüggő vagyoni és személyi adataimat a jogérvényesítésükhöz 

szükséges mértékben 

VÁLLALOM, hogy 

 

Q az adóstársakkal, az egyéb kötelezettekkel, a családi vagyonfelügyelővel, a Családi Csődvédelmi 

Szolgálattal és a hitelezőkkel együttműködöm 

 

R a Are. törvény a 45. § (4) és (5) bekezdése szerinti fizetési kötelezettségek folyamatos teljesítését 

az adósságrendezés elrendeléséről szóló jogerős határozat meghozataláig, az adósságrendezés elrendelése 

esetén pedig az egyezséget jóváhagyó jogerős végzésig, egyezség hiányában pedig a tartós törlesztési 

határozat jogerőre emelkedéséig, 

 

S a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, bírósági adósságrendezési egyezség, illetve az 

adósságtörlesztési határozat végrehajtása érdekében a fizetőképességem helyreállítását céljából minden 

szükséges intézkedést (aktív korúak esetében munkavállalás, egyéb jövedelemszerző tevékenység, ha erre 

nincs lehetősége, akkor álláskeresési, képzési szolgáltatások igénybevétele) megteszek 

 

T az adósságrendezés kezdeményezésekor rendelkezésemre álló és az eljárás időtartama alatt szerzett 

bevételeimet és vagyonomat az adósságrendezésre rendelkezésre tartom, a törvényben meghatározott 

mértékben és módon az adósságrendezésre fordítom és tartózkodom az olyan magatartástól, amely az 

adósságrendezés igénybevételére méltatlanná tesz vagy az eljárás megszüntetését vonná maga után, 

továbbá tartózkodom az olyan magatartástól, amely következtében olyan személyi és vagyoni 

szankciókkal sújthatnak, amely a törlesztési képességét hátrányosan befolyásolhatja 

 

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

szerződés felmondására vonatkozó kötelezettségvállalásomat és a felmondást tartalmazó 

jognyilatkozatomat csatolom 

 

V az engem megillető követelések érvényesítését 

  



 

W a pénzügyi eszközeim elhelyezésére vonatkozó szerződések felmondását, a pénzügyi eszközeim 

adósságrendezésbe vonása érdekében, kivéve, ha a családi vagyonfelügyelő ez alól mentesítést ad 

 

X ha kamattal és egyéb járulékokkal együtt 50 000 forintot meghaladó, vagy a családi 

vagyonfelügyelő által a mindennapi családi kiadásokra engedélyezett havi pénzkereten felül, előre nem 

látható okból keletkezik új kifizetési kötelezettségem, ennek a körülménynek az indokoltságáról, a fizetési 

kötelezettség tényéről, jogalapjáról, összegéről, jogosultjáról, a kötelezettség jogalapjának és összegének 

elismeréséről vagy vitatásáról, a tartozásban érintett Adóst / Adóstársat és a családi vagyonfelügyelőt 

haladéktalanul értesítem, a családi vagyonfelügyelőnek a fizetési kötelezettség keletkezését tanúsító 

okiratot bemutatom, továbbá a jogosultat is tájékoztatom arról, hogy adósságrendezés hatálya alatt állok, 

és ezért a követelését új hitelezőként a családi vagyonfelügyelőnél is nyilvántartásba kell vetetnie magát a 

jogosultnak. 
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