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N Y I L A T KOZA T  
 

ADÓSSÁGRENDEZÉSBE BEVONHATÓ EGYÉB KÖTELEZETTRŐL 

(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  

19. § (11) bekezdés alapján) 

Alulírott Adós 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

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

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

 

Alulírott Adóstárs [….] 

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

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

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

 

k i j e l e n t e m  

hogy  

Titulus: ___________________ 

Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________ 

Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________ 

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

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

*Személyazonosító okmány típusa: személyi igazolvány / új típusú vezetői engedély / útlevél 

Személyazonosító okmány száma: _____________________________ 

Állampolgársága: ___________________________ 

Adóazonosító jele: |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

*Egyéni vállalkozó?:                    IGEN              NEM 

Adószám: (egyéni vállalkozó esetén): |___||___||___||___||___||___||___||___| - |___| - |___||___| 

Lakóhely / Tartózkodási hely címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Levelezési címe: |___||___||___||___| ir.szám __________________________________________ település 

____________________________ közterület ____________________ jellege _______________ szám/hrsz _______ em/ajtó 

Elérhetőség: Tel: ______________________________   Email: _________________________________________ 



 

A EGYÉB KÖTELEZETTKÉNT az adósságrendezésbe BEVONHATÓ. 

 

B Kijelentem, hogy a fenti Egyéb kötelezett egyetemleges felelőssége vagy zálogkötelezettsége az 

alábbi tartozásokra vonatkozóan áll fenn: 

 

1. A tartozás megnevezése, leírása:____________________________________________________________ 

A tartozás esedékességének időpontja:___________________________________________________________ 

A tartozás jogcíme:________________________________________________________________________ 

A tartozás összege (tőke + kamat + költség):_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A tartozás tőke összege:_____________________________________________________________________ 

A tartozás kamatának mértéke:________________________________________________________________ 

A tartozás összefüggésben megfizetni kért költség jogcíme és összege:________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

A tartozás támasztó fél/jogosult adatai 

Természetes személy esetében 

Név és utónév:___________________________________________________________________________ 

Születési családi és utónév:___________________________________________________________________ 

Születési hely és idő:_______________________________________________________________________ 

Anyja neve:_____________________________________________________________________________ 

Lakóhelye:_____________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:________________________________________________________________________ 

Szervezet esetében a nyilvántartásba vett adatok 

Szervezet neve:__________________________________________________________________________ 

Nyilvántartási száma:____________________________________________________________ 

Székhelye:__________________________________________________________________ 

Telephelye:_____________________________________________________________________________ 

Képviselő adatai 

Képviselő neve és utóneve:___________________________________________________________________ 

Képviselő/szervezet elérhetősége:______________________________________________________________ 

 

 

 

C Fenti Egyéb kötelezettként nyilatkozom, hogy kötelezettséget vállalok az adósságrendezés alatt 

a törvényben meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésére. 

igen    □*      nem   □* 

  



 

FIGYELEM! Nemleges válasz esetén az Adós, Adóstárs igazolja, hogy az Egyéb kötelezettet az 

adósságrendezés kezdeményezését megelőzően nyilatkozattételre felhívta és a felhívást jelen 

adósságrendezés kezdeményezéséhez a VIII. űrlapfejezethez csatolja. 

 

 

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap  

 

 

Adós:         
____________________________________________ 

Aláírása:     

____________________________________________ 

 

Adóstárs [….]: 
____________________________________________ 

 

Aláírása:      

____________________________________________ 

 

  


