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A BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI 

 

A magáncsőd célja 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 1. § (1) bekezdése 

szerint "A bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési eljárás célja, hogy a fizetési 

nehézségekkel küzdő természetes személyek adóssága az ehhez szükséges vagyon és 

jövedelem felhasználásával, szabályozott keretek között rendezésre kerüljön és 

fizetőképességük helyreálljon." 

A magáncsőd intézményének bevezetése segítséget nyújthat a túlzottan eladósodott családok 

számára azzal, hogy elősegíti egy olyan egyezség létrejöttét Ön és a hitelezők között, 

amelynek eredményeként a felhalmozódott adóssága kezelhetővé válik, a megállapodásban 

foglalt fizetési feltételek teljesülése esetén mentesülhet a tartozás egy részének megfizetése 

alól. 

 

Ki veheti igénybe 

A magáncsődöt azon természetes személyek (magánszemélyek, egyéni vállalkozók, 

őstermelők) kezdeményezhetik, akiknek van rendszeres, olyan összegű jövedelmük, amelyek 

alkalmassá teszik őket a törvényben maghatározott törlesztő részlet megfizetésére. Fontos, 

hogy tartozásaik összegének meg kell haladniuk vagyonuk értékét, de nem haladhatják meg 

annak kétszeresét. További feltétel, hogy az adósnak és adóstársaknak együtt összesen a 

kamatokkal és egyéb járulékokkal együtt legalább 2 millió forint, de kevesebb mint 60 millió 

forint tartozása van, amely lehet egy vagy több tartozás is összevontan. Fontos, hogy a 

magáncsőd intézményét választó adósoknak hajlandónak és képesnek kell lenniük 5 évig a 

létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően a tartozásaik törlesztésére, valamint 

hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a megállapodás időtartama alatt a bevételeiket és a 

kiadásaikat szorosan ellenőrizzék a későbbi kedvezmények érdekében. 

 

Hogyan kell az eljárást kezdeményezni 

Az adós először a főhitelezőjénél, - azaz a lakóingatlanán első helyi jelzálogjoggal rendelkező 

pénzügyi intézménynél - kezdeményezi az eljárást. A kezdeményezést írásban kell benyújtani, 

a kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon. Fontos, hogy az adós és az adóstárs 

együtt kezdeményezhetik az eljárást. A kérelmet három példányban kell benyújtani, további 

egy példányt a kérelmező magánál tart. A kérelemhez csatolni kell az adós teljes vagyonára és 

tartozásaira vonatkozó dokumentumokat. Az eljárás megindításához szükséges 

formanyomtatványokat és nyilatkozatokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat, továbbá a 

főhitelező honlapján is elérhetik (http://www.csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok). 
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A magáncsőddel kapcsolatos költségek 

 

Az adósnak a magáncsőd kezdeményezésekor 30.000.Ft-os költségátalányt kell megfizetnie 

az eljárás adminisztrációs költségeire. Ezen kívül terhelheti az adóst az eljárás során felmerülő 

egyéb költség is (pl. környezettanulmány) díja. A csődvédelem kezdeményezését követően a 

kezdeményezőnek törlesztési kötelezettsége keletkezik, amelyet rendszeresen fizetnie kell az 

eljárás teljes egésze alatt. 

 

A magáncsőd elrendelésének joghatásai 

 
Az adósságrendezési eljárásba adós teljes vagyona és jövedelme beletartozik a törvényben 

meghatározott a létfenntartásához szükséges vagyontárgyak kivételével. A létfenntartáshoz 

nem szükséges vagyontárgyak az eljárás során értékesíthetőek. Az eljárás során közreműködő 

családi vagyonfelügyelőt az adós teljes vagyonáról, bevételeiről, pénzügyi helyzetének 

jelentős javulásáról tájékoztatni kell. Amennyiben az adós anyagi helyzetében jelentős javulás 

következik be (pl: örökség), az adós köteles az ily módon befolyt többlet bevételeit is az 

adósságrendezésre fordítani. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása az eljárás 

megszüntetését vonja maga után. Adós vagyona és jövedelme, bankszámlája feletti 

rendelkezési jogát korlátozzák, csak a létfenntartáshoz szükséges anyagi eszközökhöz férhet 

hozzá.  

Az adósságrendezési eljárás során a korábban indított végrehajtási eljárások szünetelnek, 

illetve újak nem indíthatók. Amennyiben a zálogjoggal terhelt ingatlan a méltányolható 

lakásigény körén kívül esik adósnak számolnia kell annak értékesítésével is. Az adós nem 

vehet fel újabb kölcsönt, amennyiben korábban hitelkártyával vagy folyószámlahitellel 

rendelkezett azok a továbbiakban nem lesznek elérhetők. 

Amennyiben adós nem tartja be a megállapodásban foglaltakat, (pl: adatszolgáltatási 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a családi vagyonfelügyelőt félrevezeti, 

jövedelmét eltitkolja, a törlesztő részletekkel késedelembe esik) az adósságrendezési eljárás 

megszűnik, a vele szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárások folytatódnak, valamint 10 

évig nem kezdeményezhet újabb adósságrendezési eljárást.  

 

Bíróságon kívüli adósságrendezés iránti kérelmét Társaságunk címére küldheti meg 
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