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A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény bevezette a magáncsőd jogintézményét, amely-
nek célja az, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő belföldi természetes személyek adóssága rendezésre kerüljön, és a fizető-
képességük helyreálljon. 

Adósságrendezés az alábbi főbb együttes feltételek együttes fennállása esetén kezdeményezhető: 

a) ha az adósnak - önálló adósi vagy adóstársi minőségében, adóstársaival együtt - összességében - kamattal, járulékokkal 
növelten - egy vagy több, összesen legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint közötti (illetve ennek megfe-
lelő mértékű MNB deviza-középárfolyam szerinti), hatósági vagy bírósági úton érvényesíthető tartozása van, 

b) ezen tartozások meghaladják az adós, adóstárs adósságrendezésbe tartozó vagyonát, de nem haladhatják meg az adós, 
adóstárs belföldön található vagy hozzáférhető vagyonának 200%-át,  

c) a tartozások legalább 80%-a az adós (adóstársak) által elismert vagy nem vitatott, 

d) a tartozások között legalább egy olyan van, amely már legalább 90 napja lejárt esedékességű, és ezen tartozás mértéke 
kamatokkal, járulékokkal növelten meghaladja az 500 000 forintot, 

e) a tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozás vagy olyan hitelviszonyból eredő tartozás, amely az 
adós, adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze. 
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2015. szeptember 1. napjától az veheti igénybe az eljárást, akinek lakhatása veszélyben van, azaz:  

 a forintalapú kölcsönszerződés és lízingszerződés tekinteté-

ben a 2014. évi XL. törvény (Elszámolási tv.) alapján - a pénz-

ügyi intézmény által küldött elszámolás vagy egyenlegértesítő 

szerint lakóingatlanra vonatkozóan jelzáloghitel- vagy lízingdíj-

hátraléka van, és emiatt a pénzügyi intézmény a szerződést fel-

mondta vagy lejárttá tette, vagy 

 az adós, adóstárs ellen olyan végrehajtási eljárás van folya-

matban, amelyben az adós, adóstárs, egyéb kötelezett jelzáloggal 

terhelt lakóingatlanát a hitelező végrehajtási eljáráson kívüli 

értékesítésre kijelölte, vagy az adós, adóstárs egyéb kötelezett 

lakóingatlanát végrehajtási eljárásban már lefoglalták, vagy a zálogjogosult kielégítési joga a Vht. 114/A. §-a alapján 

megnyílt, és az említett okok alapján a lakóingatlant a Vht. 7. § (2) bekezdése értelmében árverésre kitűzhetik, és 

 az adós vagy adóstárs tulajdonában álló lakóingatlant kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzá-

logjog terheli, és ez a lakóingatlan az adós, az adóstárs vagy ezek közeli hozzátartozójának a bejelentett és tényleges 

lakóhelye 2015. május 15-én. 

2016. október 1. napjától a további túladósodott személyek is kezdeményezhetik az eljárást. 

Az eljárás kezdeményezésének főbb határidői:  

 az Elszámolási tv. 13. § (1) bekezdése alapján a 2015. április 30-ai elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében 

2015. október 31-e - ha pedig a hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés később kerül felmondásra, akkor az erről szóló 

értesítés kézhezvételétől számított 60 nap, 

 az Elszámolási tv. 13. § (2) bekezdésében említett ügyleteknél a 2015. szeptember 30-ai elszámolási határidővel érintett 

fogyasztók esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, - ha pedig később kerül felmondásra a hitelszerző-

dés vagy a pénzügyi lízingszerződés, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -, 

 ha pedig az Elszámolási tv. vagy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jog-

egységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján a pénzügyi 

intézmény vagy a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Felügyelet polgári peres eljárást indított, az eljárás-

ban hozott bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 nap. 



 
Lényeges, hogy adós és adóstárs csak közösen kezdeményezheti az adósságrendezési eljárást, és adósként, adóstársként 

egyidejűleg csak egy adósságrendezési eljárásban vehetnek részt. Ha az adós, adóstárs vagy a zálogkötelezett lakóingatla-

nán, Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézmény, mint főhitelező jelzálogjoggal rendelkezik, vagy az adós, adóstárs 

vagy közeli hozzátartozójuk lakhatását biztosító ingatlanra pénzügyi lízingszerződést kötött, az adós először bíróságon 

kívüli adósságrendezésre irányuló megállapodást köteles a jelzálogjogosult, illetve a pénzügyi lízing jogosult pénzügyi 

intézménynél kezdeményezni. 

A csődvédelem főbb joghatásai:  

 A hitelezők a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjától, 

a jelzálogjogból és más dologi biztosítékból, továbbá a 

személyi biztosítékból (kezestől, teljesítésátvállalótól, tel-

jesítéselvállalótól, egyéb biztosítéki szerződés kötelezettjé-

től) kielégítést az adóssal, adóstárssal, az eljárásban kötele-

zettként részt vevő egyéb kötelezettel szemben - ide nem 

értve az óvadékot - nem kezdeményezhetnek, követeléseik végrehajtását sem kérhetik, a régi Ptk. szerint kikötött biz-

tosítéki célú vételi jogukkal, visszavásárlási jogukkal nem élhetnek, a pénzkövetelésük biztosítása céljából kikötött 

egyéb biztosítékaikat sem érvényesíthetik. Az adóssal, adóstárssal szemben fennálló követelésekre vonatkozóan ettől 

az időponttól - a késedelem miatt többlet - kamat, kötbér, egyéb fizetési igény nem követelhető. 

 A hitelezők a bírósági adósságrendezés időtartama alatt az adós, adóstárs nemfizetésére vagy késedelmes fizetésére 

hivatkozással nem mondhatják fel a hiteljogviszonyt, a lakóingatlanra vonatkozó lízingszerződést, valamint az adós és 

a vele együtt élő közeli hozzátartozói mindennapi életviteléhez szükséges alapvető szolgáltatások nyújtását tartalmazó 

szerződéseket. 

 A bírósági adósságrendezés kezdő időpontjától az adós, adóstárs ellen az adósságrendezés körébe tartozó vagyonnal 

kapcsolatos pénzkövetelést és azok biztosítékait csak az adósságrendezési eljárás keretében lehet érvényesíteni.  

 A folyamatban lévő végrehajtást a végrehajtást foganatosító bíróság (hatóság) a családi vagyonfelügyelő értesítésének 

kézhezvételekor haladéktalanul hivatalból felfüggeszti. A végrehajtás felfüggesztése nem érinti a végrehajtás során 

már foganatosított lefoglalás, biztosítási intézkedés, zár alá vétel, zárlat hatályát. 

 Az adós, adóstárs biztosítékul lekötött vagyontárgyára vonatkozóan bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésre nem 

kerülhet sor, az értékesítés nem kezdeményezhető, a régi Ptk. szerint kikötött biztosítéki célú vételi jog nem érvénye-

síthető, illetve nem gyakorolható. 
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 Az adósságrendezés időtartama alatt az adóssal, adóstárssal szemben a hitelező – bizonyos kivételekkel – beszámítással 

nem élhet. 

 Ha az adós, adóstárs vagyontárgyán vételi jog, visszavásárlási jog, zálogjog áll fenn, a jogosult ezt a jogát a bírósági 

adósságrendezés időtartama alatt nem gyakorolhatja, az említett jogok a vagyontárgy értékesítésével szűnnek meg. 

 Az adós részleges fizetési moratóriumot kaphat a fizetési kötelezettségei tekintetében. 

 Amennyiben adós az ötéves adósságtörlesztési időszak alatt betartotta a kötelezettségeit, úgy a bíróság a záró elszámo-

lás alapján mentesítő határozatot hoz, amely alapján a mentesített tartozást a hitelező már nem követelheti később az 

adóstól.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósi főbb kötelezettségek: 

 Az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve pénzfizetésre vagy vagyoni érték szolgáltatására 

vonatkozó kötelezettséget csak a saját és együtt élő hozzátartozói mindennapi életviteléhez szükséges, a rendes gazdál-

kodást meg nem haladó mértékben vállalhat, újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet, pénzeszközeit tartós be-

fektetési formában nem helyezheti el, továbbá nem tehet olyan ingyenes kötelezettségvállalást, nem köthet olyan arány-

talan értékkülönbözetet tartalmazó vagy más olyan jogügyletet, és nem tehet olyan jognyilatkozatot, amely a vagyoni 

helyzetét, fizetési és törlesztési képességét az adósságrendezés elrendelésének időpontjára hátrányosan befolyásolná, 

vagy az adósságrendezési képessége javulását rontaná. 
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 Az adósnak és az adóstársnak az adósság törlesztése céljából egy közös pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, 

amely felett a családi vagyonfelügyelő rendelkezik. Az adós és az adóstárs egy külön közös pénzforgalmi számlát nyit 

az adósságrendezésbe nem vont pénzeszközei kezelésére, valamint a mindennapi megélhetéshez és a szokásos kiadásai 

kifizetéséhez. Ezen számla felett az adós és az adóstárs közösen rendelkezik, de a számláiról és a takarékbetétjéből, 

összességében havonta legfeljebb csak az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke másfélszeresének megfelelő összeget, - 

továbbá a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, élettárs és az eltartottak esetén személyenként ugyanilyen össze-

get - három fő közös háztartásban élő közeli hozzátartozó felett ezen személyekre számítva az öregségi nyugdíj legki-

sebb mértékének megfelelő összeget - vehet fel készpénzben, vagy legfeljebb ilyen összegben kezdeményezhet a szám-

láról fizetési műveletet, a mindennapi élet szokásos kiadásaihoz. Ezt meghaladóan az adós a közműszolgáltatások díját, 

a vagyonbiztosítások díját és a társasházi közös költség összegét átutalással teljesítheti. 

 

 

 

 

 

 

Az egyezség keretében az adós és az adóstárs megállapodik a hitelezőkkel az adósságrendezés feltételeiről, így különösen a 

fizetési engedményekről (a tőketartozásra és/vagy annak kamataira és egyéb járulékaira vonatkozóan) a fizetési átütemezé-

sekről, a tartozásállomány devizáról forintra történő esetleges átváltásáról, annak árfolyamáról, az árfolyamkockázat további 

viselésének megosztásáról, a már folyamatban lévő végrehajtási eljárások, illetve zálogtárgy-értékesítési eljárások során 

beszedett - az adósságrendezés kezdő időpontja előtt a jogosultnak még ki nem fizetett - összegek adósságrendezésre fordí-

tásának módjáról, továbbá mindazon feltételről, amelyet az adós és az adóstárs vállal a bírósági adósságrendezéssel össze-

függésben a fizetőképessége helyreállítására. 

 

Az adósságtörlesztési terv összeállításánál az adós, adóstárs írásbeli kérelmére a családi vagyonfelügyelő az adós és a vele 

közös háztartásban élő közeli hozzátartozók lakhatását biztosító lakóingatlannak az adós tulajdonában való megtartására 

tehet javaslatot, ha az ingatlan külön rendeletben meghatározott lakóingatlannak minősül. 


