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Jogszabályok
� 2015. évi CV. tv. a természetes személyek adósságrendezéséről
� végrehajtási rendeletek

� 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet a természetes személyek 
adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének 
meghatározásáról

� 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet a természetes személyek 
adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó 
vagyonról és bevételekről

� 218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló törvény végrehajtásával összefüggésben 
egyes kormányrendeletek módosításáról

� 1952. évi III. tv. (Pp.) a polgári perrendtartásról
� 1994. évi LIII. tv. (Vht.) a bírósági végrehajtásról
� 2013. évi V. tv. (Ptk.) a Polgári Törvénykönyvről



A „magáncsőd-törvény”
� 2015. évi CV. tv.

� „a természetes személyek adósságrendezéséről” (ARE 
tv.)

� hatályba lép: 2015. 09. 01.
� további változások:

� (2016. 01. 01.: elektronikus kommunikáció szélesebb)

� 2016. 10. 01.: nem csak „lakásjelzálogra”



Célok és alapelvek
� (I. Fejezet: 1. cím: A tv. célja, alapelvei = „fülszöveg”)

� 1. § (1) bek.: Az elj. célja, hogy a fizetési nehézségekkel 
küzdő természetes személyek adóssága

� az ehhez szükséges vagyon és jövedelem felhasználásával, 

� szabályozott keretek között 

� rendezésre kerüljön és fizetőképességük helyreálljon.

� Együttműködési kötelezettség (2. § (1))

� Kizárólagosság (1. § (3): elj. tartama alatt csak az elj.-n belül 
lehet követeléseket érvényesíteni – részletesen ld. később)

� Önkéntes egyezség ösztönzése

� Bíróságon kívüli út elsődlegessége



Célok és alapelvek
� Nem mindenkinek megoldás

� csak arra vonatkozik, ahol reális esélye van annak, hogy 
az adós a megkívánt mértékű tartozást vissza is tudja 
fizetni

� nem vehetik igénybe az abszolút / relatív (vagyonhoz 
képest) sok tartozást felhalmozók

� a hitelezői és adósi oldalon egyaránt sok korlátozó 
feltétel

� jelentős mennyiségű „munka” az adós oldalán, aminek 
hiányosságai az eljárás meghiúsulását eredményezhetik



Az eljárás áttekintése

minden fázisban: ha az adós 
rosszhiszemű / 

kötelességszegő → eljárás 
megszüntetése és ”priusz”

Adós 
kezdeményezése

Bíróságon kívüli 
adósságrendezés (a. 

r.)

100% megállapodás-> 
☺

mentesítés

nincs megállapodás: 
bírósági a. r.

szavazásos 
kényszeregyezség 

+ bír. jóváhagyás

adós rendben 
törlesztett  → 

mentesítés

nem törlesztett 
(meghosszabbítás után 

sem) → hat. kiv. és 
adósságtörlesztési elj.

nincs egyezség → 
adósságtörlesztési 

eljárás

adós rendben 
törlesztett  → 

mentesítés

nem törlesztett 
(meghosszabbítás után 

sem) → a maradék 
követelhető az adóstól



Az adósok
� Adós (5. § 1.) = „e tv.-ben meghatározott feltételeknek 

megfelelő” belföldi természetes személy
� → belföldi természetes személy (5. § 11.) = Szja tv. 3. § 2. 

pontja szerinti belföldi illetőségű magánszemély
� → 1995. évi CXVII. tv. (Szja tv.) 3. § (2) pont: belföldi =

� magyar állampolgár (kiv. ha többes és nincs Mo.-n lakóhelye)
� az a term. személy, aki a 2007. évi I. tv. szerinti szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz fűződő jogát  az adott naptári 
évben min. 183 napig Mo.-n gyakorolta

� a letelepedett és a hontalan
� és az, akinek csak Mo.-n van lakóhelye, v. létérdeke központja 

Mo., v. szokásos tartózkodási helye Mo.-n van



Az adósok (folyt.)
� Adóstárs (5. § 5.) = az a természetes személy, aki

� e tv. hatálya alatti fiz. köt. tekintetében az adóssal („ideértve a 
készfizető kezest is”) egyetemlegesen felelős

� és az adóssal közös háztartásban él vagy az adóssal 
vagyonközösségben van
� � „vagyonközösség” ≠ közös tulajdon
� ?? a HVK és ÉVK feltétele eleve az együtt élés

� Egyéb kötelezett (5. § 18.)
� adós(társ)sal egyetemlegesen felelős, de maga nem adóstárs, v.
� a kezes, ha nem adóstárs

� � tehát az összes nem készfizető kezes (sortartó, kártalanító)

� a zálogkötelezett (aki az adós tartozását biztosítja)



Az egyéb kötelezett részvétele
� 10. §. Az eljárás kezdeményezésekor az adós(társ) beszerzi a 

nyilatkozatát, mely szerint
� a) részt vesz úgy, hogy helytáll az adós egyezségbe/ad. törl. határozatba 

foglalt valamennyi kötelezettségéért + helyette megfizeti, ha adós 
mulaszt (hitelezői felhívásra, 8 napon belül)

� b) részt vesz úgy, hogy helytáll a) szerint és azon felül többlettörlesztést 
is vállal

� c) részt vesz korlátozással: a) pont szerint helytáll, de csak azon 
tartozásokért, amelyeknél egyetemleges kötelezett v. zálogkötelezett

� d) nem vesz részt
� ekkor nem vonatkoznak rá a kedvezmények, pl. vh. szünetelése, 

igényérvényesítések kizártsága (ld. később részletesen)

� ha felhívásra nem nyilatkozik / a)b)c) nyilatkozatát visszavonja → ettől 
kezdve „esik ki” a védelemből

� ha részt vesz, megtérítési igénye ugyanúgy keletkezhet, de azt csak az are. 
záró időpontját követően érvényesítheti (elévülés addig nyugszik)



A hitelező (5. § 26.)
� a bírósági a. r. kezdő időpontjáig:

� a) az a „szervezet” (sic!) vagy term. személy, akinek az adóssal 
szemben
� olyan határozaton alapuló követelése van, ami jogerős / előzetesen 

végrehajtható
� olyan okiraton al. köv. van, ami alapján helye lenne v. folyik is 

közigazgatási v. bírósági végrehajtás v. vh-n kívüli zálogértékesítés
� b) az, akinek az adós által elismert v. min. 80%-ban nem vitatott, 

lejárt pénz v. pénzben kifejezett követelése van
� (a 80% a tőke 80%-a csak?)

� c) a bírósági a. r. –ben pedig a fentieken kívül az is, akinek 
� járulékokkal növelten 50 000 Ft feletti
� adós által elismert v. nem vitatott
� hatósági v. bírósági úton érvényesíthető [� tehát esedékes] pénz v. 

pénzben meghatározott követelése keletkezik



A főhitelező (5. § 24.)
� a) az a hitelező, aki

� Mo.-n székhellyel v. fiókteleppel bejegyzett
� 575/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó
� hitelintézet v. pü. vállalkozás [�2013. évi CCXXXVII. tv.]
� akinek első ranghelyű (több ingatlannál: a legkorábbi első ranghelyű) 

zálogjoga áll fenn
� a zálogkötelezett ingatlanán vagy
� az adós(társ) vagy közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon

� ??? „lakhatást biztosító ingatlan” =?, nincs értelmező rendelkezés
� de van „lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlan” (5. § 39.) – erre 

gondolt?

� b) adós/társ/közeli hozzátart. lakhatását biztosító ingatlanra kötött pü. 
lízingszerződés „jogosultja”
� [„jogosultja” = lízingbeadója – a Ptk. 6:409. § szerint a 

lízingszerződésnek nem „jogosultja”, hanem lízingbeadója és 
lízingbevevője van]

� (→ a feltételeknek megfelelő személy lehet, hogy nincs, lehet, hogy több is 
van)



A követelések típusai
� Kiemelt hitelezői követelés

� Privilegizált követelés

� Egyéb hitelező követelése

� Hátrasorolt követelés

� a 49. § (2)-ből (hitelezői osztályok) és az 5. § 25. d) 
pontból közvetve következik, hogy ez a lista zárt



A követelések típusai – folyt.
� Kiemelt követelés – 5. § 36.

� a) a főhitelező jelzáloggal biztosított követelése
� hitelkihelyezéskor (=?) megállapított forgalmi érték erejéig

� ha nem állapítható meg: a. r. elj. kezdeményezésekori forg. érték
� forg. érték (5. § 23.) = ld. 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 

� ezen felüli követelés: „c) pont [helyesen: 17. pont] szerinti” egyéb 
hitelezői igény

� b) pü. intézményként vagy munkáltatóként kölcsönt nyújtó 
jelzáloghitelezők
� folyósításkori hitelbiztosítéki érték erejéig
� a többi a 17. pontba tartozik

� c) a. r. elj. kezdeményezése előtt megindított végrehajtásban 
hitelező által előlegezett és meg nem térült vh. költség

� d) -”- bíróságon kívüli zálogértékesítés zálogjogosult által 
előlegezett költsége



A követelések típusai – folyt.
� Privilegizált követelés – 5. § 47.

� a) tv. alapuló tartásra jogosultnak jogerős határozat/egyezség alapján járó tartásdíj, …
� havonta max. az öregségi nyugdíj minimum 2x-ese erejéig

� bír. döntése alapján, méltányosságból: a 3x-osa
� (öregségi nyugdíj minimuma: 2008. óta 28.500 Ft)
� (az ezen felüli követelés más kategóriába kerül)

� b) term. személyt megillető, járadékszerű kártérítés
� havonta max. az öregségi nyugdíj minimum 1,5x-ese erejéig

� c) term. szem. illető, egy összegű kártérítés v. sérelemdíj
� max. 2.000.000 Ft erejéig

� d) társasházi/lakásszöv. közös költség
� havonta / t.házanként max. 15.000 Ft, ha rezsi is van benne: 30.000 Ft

� e) közérdekkel összefüggő követelések (def.: 5. § 37.)
� állami kezességből eredő megtérítési igény
� közműszolgáltató (5. § 38. §) közüzemi követelése
� lakáscélú kamattámogatás visszakövetelése
� adótartozás, más köztartozás, egyéb „közjogi jogviszonyból” (=?) eredő követelés
� jogalap nélkül felvett TB/áll./önkorm. támogatás visszafizetése
� bírósági eljárásból eredő, állammal szembeni tartozás
� diákhitel

� az összeghatáron felüli követelésrész → egyéb kategóriák



A követelések típusai – folyt.
� Egyéb hitelező – 5. § 17.

� a) akinek
� üzletszerű gazd. tevékenységével összefüggésben keletkezett

� végrehajtható okirattal vagy számlával igazolt pénzkövetelése van
� (miért nem elég egy teljes biz. erejű okiratba foglalt szerződés pl.?)

� b) adós(társ) egyéni vállalkozó munkavállalója
� e jogviszonyból eredő ÉS jogerős bír. határozattal megállapított 

követeléssel

� c) aki az adós(társ)sal a. r. elj. kezdeményezése után 
bérbeadóként bérleti szerződést köt, az ebből eredő 
követelésre
� bármire?!



A követelések típusai – folyt.
� Hátrasorolt követelés– 5. § 25.

� a) aminek jogosultja az adóstárs / egyéb kötelezett
� kivéve: tartásdíj, kártérítés

� b) aminek jogosultja adós/társ/egyéb köt. közeli hozzátartozója v. 
élettársa

� kivéve: tartásdíj, kártérítés
� hozzátartozó = 5. § 30: utal a Ptk.-ra (8:1. § (1) bek.) azzal, hogy az 

élettársnál megköveteli az azonos bejelentett lakóhelyet (!!!) és a közös 
háztartást

� c) jogosultja olyan gazdálkodó szervezet, aminek az adós(társ) 
vezető tisztségviselője, vezető munkavállalója v. min. 5%-ban 
tulajdonosa

� d) olyan „magánjogi” tartozás, ami
� hatósági/bírósági úton érvényesíthető,
� és nem privilegizált, nem kiemelt és nem egyéb



Az eljárás tárgya: vagyon, bevétel -

tartozás
� Vagyon (5. § 61.) 

� Ptk. 8:1. § (1) bek. 5. pont (=dolog, jog, követelés)

� „ideértve a pénzeszközöket

� és a pénzben meghatározható értékre fennálló 
követeléseket is”

� Bevétel: nincs def.

� Tartozás: nincs def. (=követelések)
� � !: Járulék (5. § 55.): nem tekinti annak az ügyleti 

kamatot



Az eljárás tárgya: vagyon, bevétel
� Az are.-ba tartozik az adós/adóstárs minden vagyona és 

bevétele (6. § (1))
� ami az are. kezdeményezésekor megvolt
� és amit az are. tartama alatt szerez

� Nem tartozik bele:
� 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet felsorolása, pl.:

� ≈ Vht. mentes vagyontárgyai (90. §), de bővebben
� kategóriánként az öregségi nyugdíjminimum 3x-osáig

� sokféle juttatás, járadék, ellátás
� élet, testi épség, egészség sérelme miatti kártérítés

� nyugdíjminimum 2x-ese havonta v. 500.000 Ft erejéig
� hagyaték: csak ha teljes hatállyal átadták, tartozásokkal csökkentve

� óvadék (de akkor igen, ha a jogosult 60 napon belül nem 
gyakorolta kielégítési jogát)



Az eljárás tárgya: tartozás
� 6. § (5): az eljárás alá tartozik

� adós(társ) valamennyi tartozása 

� egyéb kötelezett azon tartozása, amelyre adós(társ)sal
egyetemlegesen kötelezett, kezes vagy dologi kötelezett



Az ARE nyilvántartás (16. §)
� Családi Csődvédelmi Szolgálat (CSCSSZ) vezeti

� közhiteles

� 16. § (2) a)-u) felsorolja a tartalmát

� családi vagyonfelügyelő (CSV), adós(társ), hitelező(k), 
egyéb kötelezett tekinthet be
� + bíróságnak/hatóságnak szolgáltatnak adatot

� + jogi érdek igazolása esetén másnak is



A CSCSSZ és a CSV
� 11-15. §§

� Igazságügyi Hivatalon belül működő Szolgálat

� azzal állnak jogviszonyban a CSV-k
� kormánytisztviselő v. tartós megbízott

� büntetlen előélet

� 2 év szakmai gyakorlat

� jogi/közgazdasági végzettség

� közig. vizsga v. jogi szakvizsga

� összeférhetetlenség, gondossági kötelezettség, …

� segítője: 3 tagú szakmai munkacsoport



Az adósságrendezési eljárás 

kezdeményezése
� Fogalom: 5. § 2.:

� a 17. § (1) szerinti (főhitelezőnél, ha kötelező) v. 

� 22. § (2) szerinti (CSCSSZ-nél, ha nincs főhitelező) 
kérelem benyújtása



Az adósságrendezés kezdeményezésének feltételei -1.

� 7. § (1) szerinti együttes alapfeltételek: a tartozások
� a) összege adósnak és adóstársaknak együttesen, járulékokkal min. 2.000.000, de max. 

60.000.000 Ft közötti, ami hatósági/bírósági úton érvényesíthető
� 7. § (2): ha nem forint, vizsgálatkori [miért nem a kezdeményezéskori?] MNB középárfolyamon kell 

átszámítani
� b) az összegük

� az adós(társ) a. r.-be vonható vagyonát meghaladják
� de nem haladják meg a belföldön található / hozzáférhető vagyon 200%-át

� [pl. követelésnél mi a „belföldön található”?]
� [mi a „hozzáférhető”? Értékesíthető? Végrehajtható?]

� figyelembe kell venni az 5 év alatt várható bevételét is
� c) min. 80%-ukat az adós/adóstársak [�mindegyik] elismerik v. nem vitatják

� számra? összegre?  (minden bizonnyal utóbbi)
� d) tartozások között van legalább egy, ami

� min. 90 napja lejárt
� járulékokkal együtt min. 500.000 Ft

� e) köztük max. 5 hátrasorolt követelés van
� f) köztük van fogyasztói hitelviszonyból eredő / egyéni vállalkozást finanszírozó tartozás

� hitelviszony (5. § 28. §) = pü. intézménnyel kötött hitel, pénzkölcsön, pü. lízing
� fogyasztó (5. § 21.) = Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pont = szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
� (egyéni vállalkozás finanszírozásánál hogy lehet fogyasztó??)

� g) egyikük sem keletkezett olyan jogerős bírósági határozattal, amiben megállapították, 
hogy az adós nem tett eleget a társas vállalkozásban fennálló korlátlan felelősségének / 
visszaélt a korlátozott felelősségével / vezető tisztségviselőként a hitelezők érdekeit 
megsértette



Az adósságrendezés kezdeményezésének feltételei -2.

� (adósnak minősül a kezdeményező)
� 104. § (1): 2016. 09. 30-ig csak az kezdeményezhet, 

akinek
� lakóingatlanra vonatkozóan jelzáloghitel- vagy 

lízingdíjtartozása volt
� deviza(alapú) szerződésnél 2015. 04. 30-án
� forintalapú szerződésnél 2015. 09. 30-án

� és emiatt a pü. int. a szerződést felmondta vagy lejárttá tette

� v. a jelzáloggal terhelt lakóingatlanát vh. elj.-ban
elárverezhetik

� v. akinek az elzálogosított / lízingbe vett 
lakóingatlanban volt 2015. 05. 15-én a saját v. közeli 
hozzátartozójának a bejelentett és tényleges lakóhelye

� 7. § (3): adós és adóstársak együtt kezdeményezik



Az adósságrendezés kezdeményezésének feltételei -3.

� 9. § (1): a következők közül valamelyik teljesül:
� vagy egyik hitelező sem mondta fel /tette lejárttá a 

hitelszerződést

� vagy legalább egy már ezt megtette

� vagy legalább egy hitelező már megindította a 
„követelésérvényesítési eljárást”

� vagy a követelések egyike már végrehajtás alatt van

� (??? van olyan, hogy a fentiek egyike sem teljesül???)



Kezdeményezés kizáró okai (8. §)

� kezdeményezést megelőző 10 éven belül ő v. jelzáloghitelben egyetemleges adóstárs 
érdekkörébe eső okból
� a) elutasították már a bírósági are. iránti kérelmét v. megszüntették az eljárást
� b) bíróságon kívüli are. sikertelen kezdeményezését bejegyezték a nyilvántartásba / 

együttműködési kötelezettség mgszegése miatt hiúsult meg az eljárás
� c) 10 éven belül jogerősen megállapították, hogy egyéb kötelezettségvállalóként részt 

vett, de nem teljesítette a kötelezettségeit
� d) már van folyamatban bel/külföldön olyan are., amiben adós(társ)/egyéb kötelezett
� i) más országban kezdeményezett már hasonló jellegű eljárást
� e) külföldön pénzfizetésre vonatkozó eljárás van ellene folyamatban, de nem teszi 

lehetővé a külföldi jogosultakkal a kapcsolatfelvételt
� f) 10 éven belül már volt bíróságon kívül kötött megállapodása v. befejezetté nyilvánított 

bír. adósságrendezési eljárása
� g) 10 éven belül jogerős határozattal hatályon kívül helyeztek mentesítő határozatot / 

megállapították az egyezség hatályvesztését
� h) adós(társ)ak il. egyéb kötelezett között min. 200.000 Ft-os követelés érvényesítése 

iránti eljárás van folyamatban
� j) az adós nem minősül belföldinek [ez ellentmondásos, ld. adós fogalma]
� k) pénzbüntetés / bűnügyi költség tartozása van v. zárlatot / vagyonelkobzást rendeltek 

el
� l) 500.000 Ft feletti szabs. / közig. bírságtartozása van
� m) „közjogi jogviszonyból” eredő lejárt tartozása van (kiv. ami közérdekkel összefüggő k.)
� n) a 2011. évi CLXX. tv. alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-nek felajánlotta az ingatlant



A bíróságon kívüli adósságrendezés 

kezdeményezése
� Adós és adóstárs csak együtt kezdeményezhet

� adhatnak egymásnak meghatalmazást
� Kötelező a bírósági are.-t megelőzően

� ha nincs főhitelező (v. nem vállalja a feladatokat), nincs 
bíróságon kívüli eljárás

� Kérelem → főhitelező
� adósok, egyéb köt.-k, hitelezők megjelölése
� vagyonleltár, jövedelemnyilatkozat, tartozásállomány

� közte: vitatott és nem vitatott követelések
� nem lehet vitatottnak tekinteni azt, amit je. ítélet, jóváhagyott egyezség 

v. közokiratba fogalt tartozáselismerés igazol
� kivéve, ha a vitatás oka később keletkezett

� 1., 2. és 3. mellékletek szerinti nyilatkozatok, 
kötelezettségvállalások a rendszeresített űrlapokon



A bíróságon kívüli adósságrendezés 

kezdeményezése
� (Kérelem folyt.)

� kb. 20-féle nyilatkozat/vállalás/hozzájárulás, pl.:
� tűri a rendelkezési jogának korlátozását, bevonja a vagyonát, együttműködik, 

törleszteni fog, adatot szolgáltat, stb.
� (ezekre minek külön kötelezettséget vállalni?)

� adatkezelési hozzájárulás
� CSCSSZ,CSV, hitelezők, egyéb köt. felé
� hogy hirdetményt tegyenek közzé az are. megindulásáról

� nyilatkozat, hogy
� a) meg kívánja tartani a jelzáloggal terhelt lakóingatlanát
� b) hozzájárul az elidegenítéshez, de helyette venne / lízingelne egy, a 

méltányolható lakásigényt meg nem haladó, kisebb értékű másikat (és a 
jelzálogot kéri arra átvinni)
� méltányolható l. i.: 5. § 40. §: ld. vh. rendelet

� c) kéri értékesíteni és nem vesz másikat
� csatolja az egyéb köt.-k nyilatkozatát / igazolja, hogy felhívta őket 

nyilatkozattételre
� nyilatkozat, hogy ha a feltételei fennállnak, kéri-e a bírósági are. 

lefolytatását



A kérelem benyújtása után
� Pü. intézmény

� ha nem minősül főhitelezőnek
� 8 napon belül értesíti az adóst
� megküldi az iratokat a CSCSSZ-nek, aki továbbküldi

� az „igazi” főhitelezőnek
� vagy ha nincs / nem állapítható meg: a bírósághoz

� ha ő a főhitelező: nyilatkozik, hogy
� köteles-e ellátni a főhitelezői feladatokat

� 20. § (3): köteles, ha
� az adós(társ) tartozásai csak felé / kapcsolt vállalkozások felé állnak fenn
� nem áll szanálási eljárás / jogutód nélküli megszüntetési eljárás hatálya alatt

� vagy ha nem, vállalja-e
� (�akkor nem vállalkozhat rá, ha eleve nem főhitelező)

� ha köteles / vállalja: tájékoztatja az adóst a kezdeményezéstől esedékes minimum 
törlesztőrészletről
� 21. § (1):  = a zálogjoggal biztosított követelés 7,8%-ának 1/12 része
� ezt a főhitelező csak a biztosított követelésére / lízingdíjra számolhat el

� adós: köteles a minimum törlesztést + egyszeri 30.000 Ft adminisztrációs költséget 
megfizetni a főhitelezőnek a felhívástól 8 napon belül (és utána a részletet havonta)
� ha mulaszt → főhitelező továbbítja az iratokat a CSCSSZ-nek az adós érdekkörében felmerülő 

sikertelenségre hivatkozva 



A kérelem benyújtása után
� Pü. intézmény:

� ha kell, adategyeztetésre hívja fel az adóst
� ha nem (vagy az egyeztetés sikeres), az iratokat megküldi a 

CSCSSZ-nek
� CSSZSZ:

� bejegyzi az ARE nyt.-ba a kezdeményezést
� értesíti egyéb köt.-t, ismert hitelezőket
� 30 napon belül megvizsgálja az iratokat, ellenőriz, 

környezettanulmányt készíttet, egyeztet adóssal, …
� � � ha adós mulaszt, nem működik közre, bejegyzi a 

sikertelen kezdeményezést az ARE nyt.-ba és az iratokat 
megküldi a bíróságnak

� �☺:  [köv. dia]



A kérelem benyújtása után
� �☺: 

� igazolást állít ki az adósnak és a főhitelezőnek

� CSSZSZ honlapon hirdetményt tesz közzé a 
kezdeményezésről
� eljárás és adós adatai

� !! a közétett adatokat harmadik személyek csak az eljárásba 
történő bejelentkezésre használhatják

� felhívás a hitelezőknek, hogy adósnak és főhitelezőnek 
jelentsék be a követelésüket

� a hirdetmény kelte [miért nem a közzététele?] az are. 
kezdő időpontja



A kezdeményezés joghatásai (26-29. §§)
� a hitelezők

� csak az are.-n belül érvényesíthetik a követeléseiket
� még az adós számláit /pü. eszközeit kezelő pü. intézmény is, kivéve a számlavezetési 

díjat
� az are. / nemfizetés / késedelem miatt nem mondhatják fel a hiteljogviszonyt v. 

alapvető szolgáltatások (5. § 41.) nyújtását biztosító szerződést
� (� tehát más okból igen)

� nem gyakorolhatják vételi/visszavásárlási jogukat, 
� de nem kötelesek a hitelkeret további rendelkezésre tartására

� az adós
� nem veszélyeztetheti a hitelezői érdekeit
� nem hiúsíthatja meg / veszélyeztetheti az are. célját
� are. alá tartozó vagyont nem idegeníthet el, nem terhelhet meg, nem 

alapíthat haszonélvezetet, nem adhat rá vételi / visszavásárlási/ elővásárlási 
jogot, nem engedheti át a használatot/ hasznosítást
� és a vagyonának értékét köteles megőrizni

� csak a saját/hozzátartozói mindennapi életviteléhez szükséges mértékben 
vállalhat kötelezettséget

� nem köthet újabb hitel- v. kölcsönszerződést
� nem módosíthatja jogviszonyának tartalmát, jogcímét (hatálytalanság!)
� nem tehet tartós befektetést



A kezdeményezés joghatásai (26-29. §§)
� nem köthet olyan (ingyenes v. más) ügyletet, ami veszélyezteti az are. célját

� nem teljesítheti ingyenesen vállalt, pénzfizetést tartalmazó kötelezettségeit

� adós/adóstársak nem engedményezhetik egymásra a követeléseiket (semmisség!)
� viszont kötelesek a behajtásuk érdekében mindent megtenni (illetékfeljegyzési jogot kapnak)

� nem részesíthet előnyben és nem játszhat ki hitelezőt

� óvadék jogosultja: kielégítheti a követelését,  utána 5 napon belül elszámol az 
adóssal

� a CSCSSZ
� kezdeményezi az ae. bejegyzését az ingatlan- és járműnyilvántartásba

� hatálya = elidegenítési és terhelési tilalom!

� értesíti végrehajtót ill. bíróságot (adós(társ) és egyéb kötelezett elleni eljárásokban is)
� →vh. eljárások szünetelnek, intézkedések hatálytalanok, vhó. díjjegyzéket nem bocsáthat ki

� kivéve: ha árverést kitűzték és arra már érvényes licit is érkezett

� a Vht. szerint kell felosztani a befolyt vételárat

� vh. megszüntetése/korlátozása iránri perek szünetelnek

� Egyéb kötelezett:
� ha részt vesz: joghatások mint az adósnál

� ha nem vesz részt: a vh. eljárások korlátozás nélkül folytatódnak, de a végrehajtást 
kérő köteles havonta bejelenteni a CSCSSZ részére a befolyt összegeket



A bíróságon kívüli are. lefolytatása
� Főhitelező (aki vállalja a koordinációt):

� CSCSSZ igazolásának kézhezvételét követő 30 napon belül 
adós(társ)sal összeállítja a részt vevők listáját

� megállapodástervezetet készít
� ezt postán megküldi a hitelezőknek és az egyéb 

kötelezetteknek
� észrevételek alapján szükség szerint átdolgozza és ismét 

megküldi, azzal, hogy újabb észrevételeket a címzettek már 
ne tegyenek

� Hitelezők/egyéb köt.-k: ha elfogadják, 
� cégszerűen / term. személy 2 tanúval [miért csak így jó?] írják 

alá és
� küldjék meg adósnak és főhitelezőnek postai úton



Az adósságrendezési megállapodás
� Létrejön:

� ha megfelelő alakban elfogadta és visszaküldte 
� valamennyi érintett hitelező
� összes adós(társ), részt vevő egyéb kötelezett

� létrejöttének napja: amikor a főhitelező az utolsó 
elfogadást kézhez kapja

� Tartalma: bármi
� Főhitelező megküldi hitelezőknek, adósoknak, egyéb 

köt.-nek, bíróságoknak, végrehajtóknak, CSCSSZ-nek
� CSCSSZ bejegyzi az ARE nyt.-ba
� (végén mentesítés, ld. ott)



A bíróságon kívüli are. sikertelensége
� Esetei:

� a) ha igazolás kézhez vételét követő 90 (ha nem csak főhitekező és 
kapcsolt váll. vannak: 120) napon belül nem jön létre a 
megállapodás

� b) adós(társ) elmulasztott bejelenteni hitelezői követelést, amit a 
hirdetmény alapján a hitelező bejelentett

� c) adós(társ) a kötelezettségeit felhívásra 30 napon belül nem 
teljesíti

� Ezt a főhitelező jelenti be a CSCSSZ-nek és értesít mindenkit
� CSCSSZ:

� bejegyzi az ARE-be
� továbbítja az iratokat a bíróságnak
� (bír. adósságrendezés megindul)



A bírósági are. 
� polgári nemperes eljárás
� Pp. a háttérjogszabály DE nincs helye

� szünetelésnek, felfüggesztésnek, félbeszakadásnak (kiv.: adós 
halála)

� perbehívásnak, perbevonásnak (kivéve jogutódlást)
� beavatkozásnak
� bármilyen költségkedvezménynek
� CSCSSZ vagy CSV előtti cselekmény elmulasztása miatti 

igazolásnak
� adós lakóhelye szerinti székhelybíróság (Bp.: PKKB) jár el
� fél=adós, adóstárs, részt vevő egyéb kötelezett, hitelező, CSV, 

CSCSSZ
� határozatokat korlátozott személyi körnek kell kézbesíteni
� szóbeli meghallgatás nincs, ha lehet egyáltalán bizonyítani, 

elsősorban okiratokkal lehet



A bírósági are. 
� bíróság 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, felhívja adóst az illeték 

lerovására, hiánypótlást ad ki, átteszi a kérelmet, …
� Kérelem elutasítása (≈ Pp. 130. §) pl.:

� illetéket nem rótt le, nem pótolta hiányokat
� azért nem volt bíróságon kívüli are. sikeres, mert mulasztott / nem jelentett be 

hitelezői követelést (előző b) és c) esetek)
� bizonyított, hogy az adós 5 éven belül olyan jogügyletet kötött, ami a bevont 

vagyont lényegesen csökkentette
� nincs az adósnak idézhető belföldi címe
� ha a megadott címen nem lehet kézbesíteni neki
� ha az adós előzetesen nem kezdeményezte a bíróságon kívüli are.-t
� már van folyamatban másik eljárás
� ha az adós a kezdeményezésre nem jogosult (7-8. §§)
� ha a vagyonát bűnügyi zárlat alá vonták

� Elutasítás ellen csak az adós(társ) fellebbezhet, 15 napon belül
� Elutasítás jogerőre emelkedésével megszűnnek az eljárás joghatásai



Jogutódlás a bírósági are. során
� Hitelező oldalán

� jogutód bejelenti
� bíróság megállapítja a jogutódlást

� Adós oldalán
� (mivel az adós a tartozását nem ruházhatja át, csak a halál jön szóba jogutódlási 

okként)
� bárki bejelentheti
� a halállal a bírósági are. félbeszakad

� CSV kérésére ügygondnok kirendelése
� ha az adós örökösei be kívánnak lépni az eljárásba, a hagyaték jogerős [teljes 

hatályú?] átadásától 30 napos jogvesztő határidőben bejelenthetik
� �a bíróság megállapítja a jogutódlást, ha mindegyik természetes személy örökös kéri

� [és mi van, ha jogi személy örökös is van?]
� �eljárás megszüntetése

� ha nem lépnek be és nincs adóstárs
� ha a hagyatékot mindegyik örökös visszautasította

� [és mi van, ha örökösök nem lépnek be, de van adóstárs? marad félbeszakadva? 
folytatódik?]



A bírósági are. elrendelése
� Ha nem kell más intézkedés: elrendelő végzés

� ez ellen csak a hitelező fellebbezhet

� az elrendelés napja a végzés jogerőre emelkedésének 
napja

� A bíróságon kívüli are. joghatásai fennmaradnak



A hitelezők bevonása
� CSCSSZ újabb hirdetményt tesz közzé honlapon

� a bíróságon kívül be nem jelentkezett hitelezőket felhívja, 
hogy ha 50.000 Ft feletti követelésük van, 30 napon belül 
jelentsék be a CSCSSZ-nél és fizessék be a nyt.-ba vételi díjat
� max 50.000 Ft: majd are. után lehet érvényesíteni, az elévülés addig 

nyugszik (26. § (11), 60. § (6) bek.)
� (max. 50.000 Ft követelés jogosultja: nem is minősül hitelezőnek…)
� időközben „létrejött” [esedékessé vált] követelés: onnantól 30 nap
� igazolásnak nincs helye!

� ez a hirdetmény a közzétételtől számított 5. év végéig (vagy 
tovább, ha hosszabb a törlesztési időszak) érhető el
� oka: az időközben „létrejött” követelések jogosultjai is 

bejelentkezhetnek



A bejelentkezés joghatásai
� bejelentkezés ÉS díjfizetés együtt kell!
� 0-30 napon belül (nincs igazolás!) → összes jog megilleti
� 31-365 nap →

� egyezségkötés során nem szavazhat
� a bejelentett követelését nem kell figyelembe venni
� adósságtörlesztési határozat nem terjed ki rá
� részt nem vevő hitelezőnek minősül

� kivéve: követelés elévülése nyugszik a je. befejezésig

� Ø v. 366- nap = részt nem vevő hitelező →
� nem léphet fel adóssal, egyéb köt.-tel szemben a jogerős befejezésig

� és utána is csak ha addig nem évült el
� és csak akkora mértékig, amekkora egy ugyanolyan osztályba tartozó, részt vett 

hitelezőknek járt
� [és ha nem voltak ilyenek?]

� hitelezői cselekmények az elévülést nem szakítják meg
� � tehát más igen (pl. tartozáselismerés) ?

� követelését / szerződését az eljárásban részt vevő hitelezőre nem 
ruházhatja át (hatálytalan)

� a követelés nem kamatozik



A bírósági are. joghatásai
� 41. §-: mutatis mutandis azonosak a bíróságon kívüli 

are. joghatásaival
� kiv: vh. eljárás nem szünetel, hanem felfüggesztik

� Követelések járulékai:
� késedelmi kamat nem követelhető
� ügyleti kamat jár, 360 naponkénti tőkésítéssel

� [és mi van, ha az eredeti szerződésben nem volt tőkésítés?]
� jelzáloghitelnél max. az ügyleti kamat
� más hitelviszonynál max. JBK+1% ill. EURIBOR+0,5% / 

CHFLIBOR+0,1%
� egyéb követelésnél max. Ptk. szerinti ügyleti kamat 



A bírósági are. joghatásai
� adós kötelezettségei: szintén kb. ugyanaz

� adós és adóstárs nyit (ha nem volt) egy közös számlát az 
adósságtörlesztésre
� efölött a CSV rendelkezik!

� és lesz külön, saját rendelkezésű számlájuk a be nem vont 
pénzeszközök kezelésére / mindennapi kiadások fedezésére
� erről utalja át az alapvető szolgáltatások díját
� saját szükségleteire felvehet/kifizethet pénzt, de maximálva (eltartottaktól 

függően)
� kéthavonta beszámolnak a CSV-nek

� tovább teljesítenek a főhitelezőnek, mérték =
� „legalább a zálogjoggal biztosított követelés 7,8%-ának 1/12 része
� legfeljebb az ingatlan forgalmi értéke 7,8%-ának 1/12 része”

� [??? és mi van, ha az előző nagyobb???]
� tovább fizetik folyamatosan a tartásdíjat, járadékot, rezsit, … (45. § (5))



Az elrendelés utáni lépések
� CSV, adós(társ)akkal készít 

� havi jövedelemfelosztási tervet
� ha ez nem biztosítja a főhitelezőnek járó törlesztést / 45. § (5) 

szerintieket → CSV a 45. § (5) szerintiekre max. 20%-kal (egyenlően) 
alacsonyabb összeget határoz meg

� együttműködési rendet
� vagyon/bevétel nyilvántartása, kezelése, gazdálkodás

� hitelezői besorolást (átfedő kategóriák!)
� jogerős, közokiratba foglalt v. nem vitatott /vitatott
� biztosított / nem biztosított
� privilegizált / kiemelt / egyéb / hátrasorolt
� előlegezett vh. költség

� fizetőképesség helyreállítását célzó programot
� adósságrendezésre vonatkozó tervet



Az elrendelés utáni lépések
� CSV tájékoztatja a hitelezőket a besorolásról, 

szavazatszámról és felhívja egyezségkötésre őket
� besorolás ellen a hitelező észrevételt tehet, CSV bírálja el

� CSV döntése ellen bírósági kifogással lehet élni

� Hitelező nyilatkozik, hogy 
� elfogadja az egyezségi javaslatot és írásbeli szavazást kér

� átdolgozást kér (közli a szempontjait) és hogy kér-e 
egyezségi tárgyalást v. jó-e az írásbeli szavazás
� tárgyalás akkor lesz, ha a hitelezők számszerű többsége kéri



Szavazás
� Hitelezői osztályok: kiemelt, privilegizált, egyéb, hátrasorolt
� Szavazatszám: a követelés (bejelentésig terjedő járulékokkal) 

minden 20.000 Ft-ja
� kiemelt esetén 40
� privilegizált esetén 20
� egyéb esetén 18
� hátrasorolt esetén 1 szavazatot ér.

� DE minden követelés legfeljebb az összes érvényes [?] szavazat 5%-
át kitevő szavazatot kaphatja

� követeléseket a „20.000-el való oszthatóság érdekében kerekíteni 
kell” [tehát 20.000-esekre kerekíteni?]

� nincs töredékszavazat
� Ha a követelés a bír. are. előtt 180 napon belül v. are. alatt átszáll, 

a régi szavazatszám marad érvényben



A bírósági adósságrendezési egyezség
� 50. § (4): Létrejön az írásbeli szavazás során, ha 

határidőben elfogadja
� az adós, adóstárs
� a főhitelező

� 50. § (8): itt minden pü. intézmény főhitelező, akinek 
zálogjoga áll fenn az adós(társ) közeli ht. lakhatását biztosító 
ingatlanon
� (tehát nem kell 1. ranghely)

� a kiemelt osztály szavazatainak egyszerű többsége
� a többi osztály összesített szavazatainak egyszerű 

többsége
� és ha a hátrasorolt követelésekre 5%-nál kisebb megtérülés 

jut, külön ennek az osztálynak az egyszerű többsége is



A bírósági adósságrendezési egyezség
� Ha nincs egyezség (v. ha eleve ezt kérik), a CSV egyezségi 

tárgyalást tűz ki
� CSV vezeti, beszámol, indokol
� felszólalhatnak az egyéb kötelezettek is, de csak a bejelentett 

hitelezők szavazhatnak
� az egyéb kötelezettekre nem lehet hátrányosabb az adósnál az egyezség

� ugyanolyan szavazást tartanak, nyíltan
� Létrejön a tárgyaláson az egyezség, ha NEM szavazta le

� adós, adóstárs
� főhitelező

� ??? Itt ki számít főhitelezőnek? Az 50. § (8) csak az 50. § (4)-re utal 
vissza, itt nincs ilyen szabály!

� „a hitelezők – 50. § (4) bekezdése szerinti számított – egyszerű 
többsége”
� [valamennyi hitelező, vagy itt is külön a kiemeltek és a többiek? –

ráadásul a hátrasoroltak külön szabálya nem is az 50. § (4)-ben van]



A bírósági adósságrendezési egyezség
� Ha nincs egyezség

� de az adós vállalja a javaslat átdolgozását: lehet több 
tárgyalást tartani

� ha nem vállalja / 150 nap eltelt: CSV a tárgyalást lezárja
� →bírósági adósságtörlesztési eljárás



A bír. adósságrendezési egy. tartalma
� 55. § szerint: az adós(társ) megállapodik a hitelezőkkel az 

adósságrendezés feltételeiről
� „különösen” fizetési engedmények, átütemezés, forintra váltás, 

árfolyamkockázat megosztása
� egyezség végrehajtása, ellenőrzése
� adós(társ) vállalása, hogy ha követelése behajtásával [bármekkora] v. 

előre nem tervezetten nettó min. 200.000 Ft bevételhez jut, azt az 
egyezség szerinti módon, arányosan az adósságtörlesztésre fordítja

� szükség szerint: adós(társ) /egyéb köt. vagyonának értékesítése, ennek 
feltételei

� részt vevő egyéb kötelezett:
� az előkészítéssel/ tervezetek kidolgozásával szemben itt már nem 

számít a véleménye (nem szavaz, nem kell elfogadnia az egyezséget)
� egyetemlegesen felel azon kötelezettségekért, amelyre kezességet v. 

zálogkötelezettséget vállalt v. adóstársnak minősül
� erre indítható vele szemben végrehajtás az egyezség hatálya alatt is

� ???: az egyezségben lehet róla rendelkezés, vállalhat kötelezettséget??? 
(55. § (1) vs. 55. § (4)) – az 58. § (2)-ből implicite „igen” a válasz



A zálogtárgy/lízingtárgy-elkülönítést 

tartalmazó egyezség
� Adós(társ) és főhitelező terjeszthet elő javaslatot, ha

� a zálogtárgy/lízingtárgy
� az adós, adóstárs és közös háztartásbeli közeli hozzátartozójának 
� bejelentett és ténylegesen lakott lakóingatlana, 
� ami lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlan is (ld. 5. § 39.)

� és a főhitelező fizetési haladékot engedne az adós(társ)nak a 
hiteljogviszony tőkerészleteire
� 56. § (2): a haladék max. 2 év lehet

� úgy, hogy a haladék alatt az adós(társ) csak egy kedvezményes 
mértékű kamatot fizet a főhitelezőnek

� viszont
� a haladék alatt az összes bejelentkezet hitelezői követelést megfizeti (a 

74. § (3) és (5) szerinti mértékben – ld. adósságtörlesztésnél)
� utána pedig a főhitelező tőkekövetelését teljesíti a vállalt feltételek 

szerint



Bírósági döntés az adósságrendezési 

egyezségről
� CSV továbbítja az egyezséget tartalmazó jkv.-et

� akkor is, ha szerinte jogszabálysértés/visszaélés történt (és 
ezért megtagadta a közreműködést), de ezt jelezheti az 
átiratban
� következmény: eljárást megszüntető végzés 

� fell: 8 nap, adós(társ) és hitelező

� egyezség jóváhagyása: ha a jogszabályoknak megfelel
� fell: 15 nap, adós(társ), hitelező, egyéb köt. (a rá vonatkozó 

rész ellen)
� jóváhagyás megtagadása és eljárás újbóli lefolytatásának 

elrendelése: ha eljárási szabályokat sértettek
� fell: önállóan nincs
� → újra nekifutnak, de csak 45 nap van egyezségkötésre



A jóváhagyott are. egyezség hatálya

� 58. § (4) A jóváhagyott egyezség hatálya minden, bír. 
are. elj-ban részt vevő hitelezőre kiterjed
� tekintet nélkül részvételétől/szavazatától

� DE az egyezség nem tartalmazhat kedvezőtlenebb 
feltételeket a leszavazó hitelezőkre ugyanazon osztályon 
belül

� vitatott követelések: tartalékot képeznek rá és akkor 
elégítik ki, ha a fennállását je. határozat megállapította



A jóváhagyott egyezség végrehajtása

� bír. kívüli megállapodás szabályai irányadók 
(együttműködés, stb.)

� adós(társ) gazdálkodását a CSV felügyeli, ellenőrzi, 
félévente beszámolót kér

� Új hitelezők belépése:
� csak olyan követeléssel, amely

� az are. kezdő időpontja után „keletkezett” [vált esedékessé?]

� és járulékokkal együtt 50.000 Ft feletti

� (max. 50.000 Ft: elévülés nyugszik, majd are. után érvényesítheti)

� ??? bejelentkezés esetén mi történik??? [logikusan: egyezség 
módosítása]



A törlesztési időszak végén
� záró elszámolást készít CSV
� Ha az adós 

� egyezség szerinti mértékben mindenkinek teljesített:
� CSV erről jkv-et vesz fel, megküldi bír.-nak
� bír.: eljárást befejezetté nyilvánítja és mentesíti az adóst a bejelentett 

követelések [fennmaradó része] megfizetése alól
� fell: 8 nap, csak hitelező
� mindazon követelések megszűnnek, amiket a jóváhagyott egyezség 

szerint nem kellett megfizetni
� valamely hitelezőnek nem teljes körűen törlesztett:

� CSV jkv., bír.-nak megküldi
� bír: jóváhagyó végzést hatályon kívül helyezi és elrendeli az 

adósságtörlesztési eljárás lefolytatását (fell: 8 nap, adós(társ))
� kötelezettségeit súlyosan megszegte (pl. megtéveszt, összejátszik, 

ismételten valótlan beszámolót ad) VAGY kizáró feltétel ellenére 
kezdeményezett
� CSV jkv., bír.-nak megküldi
� bír: jóváhagyó végzés hat. kiv. és eljárás megszüntetése

� fell: 15 nap, adós(társ)



A jóváhagyott egyezség módosítása

� hitelező kezdeményezésére: „csak 60. § (2) esetén”
� ha az adós nem fordítja a követelések arányos 

kielégítésére az „ott meghatározott” vagyont/bevételt
� „ott meghatározott”: ??, a 60. § (2) nem határoz meg vagyont

� inkább a 80. § (2) jöhet szóba

� (rendszeres bevételei min. 10%-ban nőnek / rendkívüli 
bevételt / vagyont szerez)

� v. ha az új vagyon/bevétel összege magasabb nettó 
500.000 Ft-nál

� (60. § (2): az adós önként teljesíthet magasabb összeget 
előtörlesztésként, de csak hitelezők közt arányosan. 
Ezért tőle díj nem kérhető)



A jóváhagyott egyezség módosítása

� adós(társ) kezdeményezésére:
� legfeljebb 2x módosítható [miért pont?]

� kivételes esetben, amely
� adós és adóstárs törlesztőképességére is közvetlenül kihat

� személyi, vagyoni, jövedelmi körülményeiben történt, előre 
nem látható változás okozott
� pl: betegség, min. 2 fővel több eltartott, elemi kár, …

� ami miatt az egyezséget tartósan nem képes teljesíteni

� és ezt igazolja

� zálogtárgy-elkülönítési egyezség módosítását adós nem 
kérheti!



A jóváhagyott egyezség módosítása

� CSV az érintettek nyilatkoztatását követően 
írásban/tárgyaláson szavazást tart

� Módosítás létrejön, ha támogatja
� az adós
� a főhitelező
� és a „a hitelezők 49-50. § szerinti, követelésarányosan és 

súlyozással számított szavazatok egyszerű többsége”
� ??? 49. §: szavazatok száma – 50. §: a bírósági egyezség 

elfogadásához ki kell. Ott külön rendelkezik a kiemelt hitelezőkről, 
itt csak a „hitelezők szavazatok” egyszerű többségéről beszél –
viszont az 50. §-ra is visszautal. Külön kell támogatnia a kiemelt 
hitelezőknek pl.???

� Bír.-nak ezt is jóvá kell hagyni
� Ha nem jön létre: adósságtörlesztési eljárás indul (és addig 

is az eredeti egyezséget kötelesek betartani)



Az adósságtörlesztési eljárás
� nincs egyezkedés, bíróság dönt, ha

� 54. § (5): eredménytelen a bír. egyezségkötési eljárás
� 67. § (2): nem jön létre az egyezségmódosítás

� CSV adósságtörlesztési tervet készít adós(társ)sal és hitelezői 
adatszolgáltatás alapján
� befolyó összegek felosztásának szabályai
� hitelezők besorolása

� spec.: jelzáloghitelező: ő a zálogtárgy árából elsőbbséget élvez
� vagyon mely részt hagyható vissza / értékesíthető, mi legyen a 

lakóingatlannal
� adós(társ) és nem aktív, együtt élő ht.-k életszükségleteire szolgáló 

kiadások elkülönítése
� fejenként min. öregségi nyugd. minimum, max. a 2x-ese
� féléves keretben kell elszámolnia vele
� az is meghatározott, hogy mekkora összegeket vehet fel a külön számláról

� CSV észrevételezésre megküldi adós(társ)nak, egyéb köt.-nek, 
hitelezőnek – ha kell, átdolgozza – elküldi bíróságnak 



Az adósságtörlesztési eljárás
� Lakóingatlan adós tulajdonában hagyása akkor lehetséges, ha

� adós, adóstárs írásban kéri
� jelzálogjog pü. int. jogosultja hozzájárul
� valamelyikük nem aktív korú  vagy az együtt élő ht.-k között kiskorú, 

70 év feletti, tartós beteg, …
� a zálogjoggal biztosított követelések összege nem éri el a 

„hitelkihelyezéskori” [?] forgalmi értéket 
� az ő és közeli ht.-ik lakhatását biztosító lakóingatlan
� lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlan (5. § 39. §)

� méltányolható lakásigényt meg nem haladó
� adós(társ) tulajdona
� jelzálog terheli / lízingtárgy
� adós(társ) és bejelentett ht.-k bejelentett lakóhelye a kezdeményezés előtti 180. 

naptól és azt követően is folyamatosan
� adós(társ)nak, közeli ht.-nak, zálogkötelezettnek más, lakhatást biztosító 

tulajdonjoga, haszonélvezete, használata nincs  v. kisebb a méltányolható 
mértéknél (bérleti szerz. nem számít)

� Ha nem lehet a tulajdonában hagyni, adós kérelmére a CSV javaslatot 
tehet egy kisebb értékű vásárlására



Megtérülési feltételek (74. §)
� Az 5 éves törlesztési időszak alatt a követelések alábbi 

hányada legyen legalább megfizetve:
� kiemelt: a biztosíték forgalmi értéke
� privilegizált: az egyéb követelések megtérülésének 1,2x-ese
� egyéb: 38%
� hátrasorolt: 5% (!)

� Ha ez nem teljesíthető → CSV nyilatkoztatja a főhitelezőt, 
hogy hozzájárul-e a törlesztés max. 2 éves 
meghosszabbításához v. ad-e könnyítést

� Befolyó összegeket követelésarányosan és a fenti arányok 
szerint kell elosztani
� ! és ugyanígy az adós be nem hajtott követeléseit is
� ha valamelyik követelés 100%-ban ki lett egyenlítve, a 

továbbiakban figyelmen kívül kell hagyni



Bírósági határozatok
� Terv jóváhagyásának megtagadása: ha a terv hiányos / nem 

felel meg a tv.-nek
� megjelöli a hiányokat
� nincs fell.
� [??? mi van. ha nem korrigálható hibáról van szó, de 

megszüntetni nem lehet? – pl. ha 7 év alatt sem lehet a 
minimum megtérülést elérni]

� Ad. törl. terv jóváhagyása: ha a tv.-nek megfelel
� (☺: III. fej. 28. cím: „Adósságtörlesztési végzés jóváhagyása”…)

� bíróság az adósnál hagyott jövedelem mértékét 
méltányosságból eltérően állapíthatja meg

� fell: adós(társ), hitelező, egyéb köt. (a rá vonatkozó rész 
ellen), 15 nap



Adósságtörlesztési végzés végrehajtása

� szokásos szabályok (együttműködés, …, …)
� Értékesítés:

� 300.000 Ft forgalmi érték alatt a CSV felügyeletével az 
adós

� min. 300.000: CSV értékesíti
� Nem szerezhet tulajdont: adós(társ), hitelező, bír./hat. 

részéről eljárók, …, közeli ht.-k
� elővásárlási jogosult élhet a jogával, mint VH-ban
� vételár a CSV rendelkezése alatti számlára folyik be

� CSV ellenőrzi, beszámoltatja
� egyéb kötelezett: ua., mint bír. a.r. egyezségnél



Adósságtörlesztési eljárás megszüntetése

� (és az egyezséget / ad. törl. tervet jóváhagyó végzés hat. kiv.)
� Okok pl.:

� adós a kötelezettségeit súlyosan megsérti
� megtévesztés, összejátszás, hamis adatszolgáltatás)
� fiz. köt.-t legalább 3 hónapon át nem vagy jelentősen alacsonyabb 

összegben teljesíti és nem kezdeményezi az ad. törl. határozat 
módosítását
� mi a „jelentősen alacsonyabb”? nincs értelmező rendelk.

� nem is lehetett volna kezdeményezni
� adós nem jelentette be teljes körűen a hitelezőket
� adós nem érhető el a címén
� adós és adóstárs együttesen kérik

� fell: csak adós(társ) és a költségekre más is
� → eljárás joghatásai megszűnnek, teljes összeget követelhetik 

hitelezők
� az eddigi törlesztések Ptk. szerinti elszámolásával



Mentesítési eljárás
� (bíróságon kívüli, bírósági adósságrendezési eljárás és 

adósságtörlesztési eljárás végén egyaránt)
� Adósságtörlesztési időszak végén CSV záró elszámolást készít
� Ha az adós a megállapodásnak /egyezségnek/ végzésnek mindenben 

eleget tett ÉS a hitelezők a minimum térüléshez hozzájutottak →
mentesítő határozat (fennmaradó, bejelentett követelésrészek 
megszűnnek)

� Ha nincs meg a minimum térülés
� max. 2 évvel meghosszabbítja a törlesztési időszakot
� v. felhívja az adót(társa)t és a részt vevő egyéb köt.-t, hogy a minimum 

térüléshez szükséges összeget a CSV által kezelt számlára 30 napon 
belül fizesse be
� [pl. a mentes vagyonából]

� [ Mi van, ha még mindig nincs min. térülés?? – kizárásos alapon: 
eljárás megszüntetése]



Jogorvoslatok, egyéb eljárások
� Bíróságon kívüli a. r. megállapodás hatálya megszűnésének 

megállapítása
� részt vevő hitelező kérheti
� oka:

� adós a vagyonát elvonta / eltitkolta, hitelezőt előnyben részesítette
� kötelezettségeit nem teljesítette és ezzel a megáll.-ban írt feltétel teljesült

� hitelező →CSV→bíróság
� bíróság bizonyíthat
� hatály megszűnésének megállapítása / kérelem elutasítása

� Bírósági a. r. egyezség hatálya megsz. megáll.
� hitelező kérheti
� oka:

� az egyezségben v.mely követelés futamideje túlnyúlik a mentesítéssel lezárt egyezség 
időtartamán [„marad belőle” utána is]

� adós(társ) fizetési köt. nem teljesítette
� egyébként ua. m. fent



Jogorvoslatok, egyéb eljárások
� Mentesítő határozat hat. kiv. helyezése [„kis perúj.”]

� bejelentkezett hitelező kérheti

� oka: olyan tény, bizonyíték, határozat,
� amit az eljárásban nem vettek figyelembe

� és amiből kitűnik, hogy az adós a vagyonát elvonta, eltitkolta, 
hitelezőket előnyben részesítette

� és amit a hitelező hibáján kívül nem érvényesített

� 6 hó / 5 év határidő

� → a mentesítéssel elengedett követelések is érvényesíthetők



Jogorvoslatok, egyéb eljárások
� Kifogás [≈ Vht. szerinti kifogás]

� CSV intézkedése / mulasztása ellen

� adós(társ), egyéb köt., hitelező

� 15 nap / 3 hó határidő

� ha alapos: intézkedés megsemmisítése / új intézkedésre utasítás

� Felülvizsgálat
� bír. adósságrendezés elrendelését elutasító / eljárást megszüntető / 

adósságtörlesztésről szóló / mentesítő / mentesítést hatályon kívül 
helyező / hatály megszűnését megállapító végzés ellen

� a 3M-s korlátot a bírósági adósságrendezés kezdetekor lejárt 
követelések tőkeösszege+kamata alapján kell vizsgálni

� Perújítás
� mentesítő határozat és mentesítés hat. kiv. ellen


